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Thành kính tưởng niệm anh linh các Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia 
Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong sứ mạng Bảo 

Quốc An Dân, đã anh dũng tuẫn tiết, đã bị Cộng Sản hành quyết 
trong biến cố tháng 3 và tháng 4 năm 1975 và đã hy sinh trong các 
ngục tù Cộng Sản.

Kính tặng toàn thể Chiến Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng 
Hòa, những người đã sắt son trong trách vụ thi hành luật pháp 
quốc gia, duy trì an ninh công cộng, bảo vệ tài sản và tính mạng 
cho đồng bào trong suốt hơn 20 năm góp phần gìn giữ Miền Nam 
Việt Nam. 

Tri ân Liên Hội CSQG Âu Châu và các Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc 
Gia, quí Niên Trưởng, quí Chiến Hữu CSQG và Thân Hữu đã nhiệt 
tình đóng góp tài liệu, khích lệ tinh thần và cùng chung yểm trợ tài 
chánh để chúng tôi hoàn thành được tập Sử Liệu Cảnh Sát Quốc 
Gia Việt Nam Cộng Hòa này.
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Lời Tựa

Cuộc chiến Quốc Cộng trên đất nước Việt Nam đã đưa đến biến cố 
30 tháng 4 năm 1975, ngày sụp đổ chính thể Việt Nam Cộng Hoà 

của miền Nam Tự Do. Ngày ấy không thể được gọi là ngày chiến thắng 
của Cộng Sản Bắc Việt, mà cũng không phải là ngày thua trận của VNCH. 
Ngày đó chỉ là thế chiếu bí của một ván cờ chính trị quốc tế.

Trong cuộc chiến ấy, Cảnh Sát Quốc Qia VNCH đã đóng góp biết bao 
mồ hôi, nước mắt, và xương máu, để vừa bảo vệ trật tự xã hội và an ninh 
hậu phương, lại vừa trực tiếp chiến đấu chống Cộng Sản xâm lược. Tiếc 
thay, người dân trong nước lúc ấy và đồng hương ở hải ngoại hiện nay 
có mấy ai biết rõ Cảnh Sát Quốc Qia VNCH được tổ chức ra sao, đã phục 
vụ dân chúng như thế nào và nhất là đã làm được gì trong công cuộc 
bảo quốc an dân tại miền Nam Việt Nam. Có sách vở, chuyện phim, bản 
nhạc nào ca ngợi Cảnh Sát Quốc Gia; chưa kể đến luận điệu tuyên truyền 
xuyên tạc của Cộng Sản và thành kiến đối với ngành công an mật thám 
dưới thời Pháp thuộc đã làm cho nhận định của người dân về ngành 
CSQG / VNCH trở nên thiếu trung thực, không có thiện cảm nếu không 
thể nói là đầy ác ý. Hơn nữa, thành quả hoạt động của ngành CSQG lại 
thường ít được phổ biến rộng rãi vì lý do an ninh, bảo mật tổ chức, cũng 
như để bảo vệ nguồn tin và nhân sự liên hệ đến công tác. Vì những lý do 
đó, người CSQG là những chiến sĩ thầm lặng,  dấn thân vào hiểm nguy 
để hoàn thành nhiệm vụ mà không có ước vọng để được tuyên dương, 
ngưỡng mộ.

Tổng Hội CSQG VNCH được thành lập vào năm 2000. Sau khi chấn 
chỉnh tổ chức, 5 năm sau, Tổng Hội đã nêu lên nhu cầu soạn thảo quyển 
Cảnh Sử để làm tài liệu tham khảo cho thế hệ mai sau muốn tìm hiểu về 
Ngành CSQG VNCH.
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Trong hoàn cảnh thiếu tài liệu, phương tiện, và nhân sự, việc soạn 
thảo Cảnh Sử tưởng chừng như không thể nào thưc hiện được, sau hơn 
chục năm mà tài liệu thu thập được chẳng được bao nhiêu. Đại Hội Tổng 
Hội CSQG năm 2015 đã quyết tâm hoàn thành cuốn Cảnh Sử trong nhiệm 
kỳ 3 năm của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành vừa được bầu 
lên lần này, và đã đề cử một Ban Biên Soạn Cảnh Sử do chiến hữu Tổng 
Hội Phó Đặc Trách Cảnh Sử phụ trách làm Trưởng Ban.

Sau nhiều lần hội họp, bàn luận kế hoạch thực hiện, tựa đề cuốn tài 
liệu viết về tổ chức và hoạt động của CSQG đã được thay đổi danh xưng 
từ Cảnh Sử thành Sử Liệu Cảnh Sát Quốc Gia để rồi sau cùng là LƯỢC SỬ 
CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA. 

Do không có một văn khố hay một thư viện nào có đủ tài liệu về Cảnh 
Sát Quốc Gia VNCH, cũng như không có một niên trưởng hay chiến hữu 
nào còn nhớ rõ chi tiết toàn bộ tổ chức Bộ Tư Lệnh CSQG từ trung ương 
đến địa phương, nói chi đến thành quả đạt được do các kế hoạch xâm 
nhập của ngành Cảnh Sát Đặc Biệt và các đơn vị khác. Vì vậy, Ban Lược 
Sử đã phải mời gọi mọi người với những hiểu biết trong tổ chức và phần 
hành của minh, tham gia vào công tác đặc biệt viết lại tài liệu cho quyển 
Lược Sử này. Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng trí nhớ của mỗi người sau 
hơn 40 năm giã từ Cảnh nghiệp cũng có phần nào hạn chế, không thể 
nào bảo đảm chính xác. Do đó, để tránh những chi tiết sai lầm, Ban Lược 
Sử trước khi biên tập đã phổ biến các bài viết tới các chiến hữu khắp nơi 
để xin góp ý hoàn chỉnh. Nhờ vậy, bài viết đã trở thành một công trình 
của tập thể Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.

Trình bày những khó khăn nêu trên, Tổng Hội CSQG rất mong độc giả 
tiếp nhận quyển Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trong tinh thần thông 
cảm và bao dung cho những thiếu sót. Thực hiện quyển sách này, chúng 
tôi không chủ trương đề cao một cá nhân hay đơn vị nào, cũng không 
khoe khoang thành tích mà chỉ muốn cho thế hệ mai sau biết niềm hãnh 
diện nội tâm của những chiến sĩ CSQG VNCH đã thầm lặng cống hiến đời 
mình cho quê hương dân tộc trong sứ mạng bảo quốc an dân.
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Trên đám cỏ này là nơi anh đã nằm 
Trên nắm đất này là nơi máu anh đã nhỏ 
Ðất vẫn một màu nâu 
Cỏ vẫn một màu xanh muôn thuở 
Mặt trời mỗi sớm vẫn rọi vào làm lóng lánh những giọt sương 
Như đôi mắt sáng của anh 
Lần cuối cùng ngửa mặt nhìn Tổ quốc yêu thương 
Dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến. 
 
Trung Tá Long! 
Họ của anh là gì vẫn chưa ai biết 
Có phải là Ngô, Ðinh, Lý, Trần hay Lê, Nguyễn...Văn Long? 
Không, tên của anh đã bắt đầu 
Từ ở núi, ở rừng, ở biển, ở sông 
Ở những câu chuyện thần tiên mẹ thường hay kể 
Từ thuở Cha Lạc Long dắt năm mươi con xuống bể 
Mẹ Âu Cơ dắt một nửa lên ngàn 
Từ thuở bầy chim Lạc chắp cánh bay về 
vùng nắng ấm phương Nam 
Xây tổ bên sông Hồng, sông Cửu 
Tên của anh đã bắt đầu khi con rồng Việt Nam 

Hơi Thở Việt Nam
Trần Trung Ðạo
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Truyền vào lồng ngực anh hơi thở vào đời 
Hơi thở ViệtNam hòa trong anh suốt thuở làm người 
Sáng ba mươi anh trở về với mẹ 
Hồn anh bay giữa trời quê hương 
Một màu tang quạnh quẽ 
Tổ quốc nghiêng mình tiễn biệt một người con. 
 
Lòng anh đau khi nghe tiếng chiếc xe tăng 
Ðang nghiền nát Sài Gòn 
Hy vọng chết dưới mỗi lằn xích sắt 
Viên đạn Nga bắn vào tim nước Việt 
Lưỡi lê Tàu đâm thủng ngực dân Nam 
Ôi ! có bao giờ trong suốt bốn nghìn năm 
Mà đất trời quê hương ta buồn như hôm ấy 
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Những mẹ, những cha, những cụ già, em bé 
Ngơ ngác nhìn nhau, sợ hãi, kinh hoàng. 

Một chế độ vừa bắt đầu 
Bằng hận thù, khủng bố, lầm than 
Bằng tiếng xích T54 đay nghiến hồn dân tộc 
Xé nát lòng anh bao hờn căm và tủi nhục 
Anh đã chọn cho mình một cách chết quang vinh. 
 
Anh ngã xuống giữa Sài Gòn không để lại đủ họ tên 
Nhưng lịch sử nghìn năm sau vẫn nhớ. 
Trung Tá Long! 
Mây vẫn bay trên đầu anh mỗi chiều, mỗi sớm 
Mặt trời mọc mỗi ngày làm lóng lánh giọt sương mai 
Như nước mắt mẹ già nhỏ xuống xác con trai 
Như ánh mắt chị nhìn chồng trong giờ vĩnh biệt 
Ðất vẫn một màu nâu đậm đà như tình người dân Việt 
Nơi anh nằm hoa cỏ vẫn xanh tươi. 
 
Máu anh rơi để làm đẹp cuộc đời 
Tô thắm đường các em sẽ đến 
Các em là thuyền nhờ có anh là bến 
Trong cuộc hải hành này anh là ngọn hải đăng soi 
Ðường tự do dù còn lắm chông gai 
Nhưng đã có anh mang niềm tin đi trước 
Cám ơn anh, người con yêu đất nước 
Ðã truyền lại cho muôn đời hơi thở Việt Nam. 
 
* Trần Trung Ðạo
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CHÂN DUNG CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC
& TƯ LỆNH CẢNH SÁT QUỐC GIA

(1952 - 1975)

Tổng Kiểm Tra sau là Thiếu Tướng 
Mai Hữu Xuân – 2 lần làm TGĐ/

CSQG (1952-1954 và 1963)

Ông Lai Văn Sang (không có hình) 
– TGĐ/CSQG (1954)

Đại Tá sau là Thiếu Tướng Nguyễn 
Ngọc Lễ - TGĐ/CSQG (1955)

Đại Tá sau là Trung Tướng Phạm 
Xuân Chiểu – TGĐ/CSQG (1956-

1958)
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Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là
TGĐ/CSQG (1958-1961)

Trung Tá sau là Đại Tá Trần Thanh 
Bền TGĐ/CSQG (1964)

Đại Tá Phạm Văn Liễu
TGĐ/CSQG (1965-1966)

Đại Tá Nguyễn văn Y
TGĐ/CSQG (1961-1963)

Đại Tá Nguyễn Quang Sanh
TGĐ/CSQG (1965)

Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan
TGĐ/CSQG (1966-1968)
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Đại Tá sau là Chuẩn Tướng Trần 
Văn Hai – TGĐ/CSQG (1968-1970)

(Tuẫn tiết ngày 30/4/1975)

Đại Tá sau là Thiếu Tướng Nguyễn 
Khác Bình, Tư Lệnh CSQG kiêm 

Đặc Ủy Trưởng TƯTB
(1971-1975)

Thiếu Tướng Trần Thanh Phong
Tư Lệnh CSQG (1971)

Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu
Tư Lệnh Phó CSQG (1971-1975)
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CHƯƠNG I

SỰ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC
& NHIỆM VỤ CSQG
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A- Giai Đoạn 1: Thời Kỳ Phôi Thai

Sau tiếng súng ngày 19/12/1946 của Việt 
Minh và Pháp, Pháp đã chiếm lại một số 

lãnh thổ trên các Miền Bắc, Trung, Nam và sau đó 
đặt lại nền đô hộ trên các phần đất đã chiếm lại 
của Việt Minh và trao cho các chính khách thân 
Pháp đứng ra lập nền hành chánh địa phương.

Ngày 5/3/1947 Pháp cử Nghị Sĩ Emile Bollaert 
sang làm Cao Ủy Pháp tại Việt Nam và tái lập nền 
đô hộ với Sở Liêm Phóng Liên Bang và địa phương. 
Một Ủy Ban Lâm Thời được thành lập tại Huế. Tại 
Bắc Phần, Pháp cho thành lập Ủy Ban Lâm Thời 
Hành Chánh và Xã Hội.

Tại Miền Nam, Bác Sĩ Nguyễn Văn Thinh được 
Hội Ðồng Tư Vấn Nam Kỳ cử ra thành lập Chính Phủ 
Nam Kỳ. Tại mỗi địa phương, Pháp thành lập các 
cơ quan An Ninh riêng để giữ gìn an ninh và trật tự 
cho chính quyền địa phương và bảo vệ phần nào 
dân chúng trở về sau cuộc chiến tranh. 

Sở Liêm Phóng Liên Bang (Sûreté Fédérale) hoạt 
động với quyền hạn rộng lớn và bao trùm cả Đông 
Dương gồm Công An Liên Bang Miên Lào, Nam, 
Trung, Bắc Phần VN và Hoàng Triều Cương Thổ. Sở 
này có thẩm quyền trên cả các cơ quan An Ninh địa 
phương. Cơ quan Liêm Phóng Liên Bang đặt trụ sở 
trong dinh của Cao Ủy Pháp ở đường Hồng Thập Tự 
và Phùng Khắc Khoan Sài Gòn nhưng về tổ chức và 
hoạt động của Sở này hầu như ít ai biết rõ.

Riêng ở cấp tỉnh, tại mỗi địa phương, có 3 cơ 
quan được Pháp thành lập và hoạt động: (1) Cơ 
quan mật thám hay gọi là lính kín (Sûreté); (2) Cơ 
quan lính mã tà ( Police ); (3) Đơn vị vệ binh dân 
sự nội địa ( Garde Civil Local ). Tại các quận và 
làng xã, Pháp giao phó gần như trọn vẹn quyền 
hành cho các Quận Trưởng (Ngạch Đốc Phủ Sứ, 
người VN). Dưới quyền vị này là các ban Hương 

Chức Hội Tề các làng để giữ an ninh làng xã và 
thu các sắc thuế. Ngoài ra, Pháp cũng đặt chức 
Cai Tổng (Chef de Canton) là cấp trung gian giữa 
quận và làng.

Tại Nam Phần, Nha Công An Liên Bang Nam 
Phần được thành lập và lần lượt được đặt dưới 
quyền chỉ huy của các ông Frances, Rene Bazin và 
Tổng Kiểm Tra Mai Hữu Xuân, gồm các bộ phận 
trực thuộc: -Văn phòng văn thư chuyên trách 
nhận, chuyển công văn và làm Điểm Báo và Báo 
Cáo Hàng Ngày - Phân Cuộc 1 - Phân Cuộc 2 - Phân 
Cuộc 3 - Ty Đặc Cảnh Miền Đông - Ty Hình Cảnh 
Lưu Động…

Các Sở Công An được thành lập ở Hà Nội, Huế 
và Sài Gòn. Ở mỗi Thị Xã có một Ty Cảnh Sát, nhân 
viên là cựu công chức thuộc các Ngành An Ninh 
Pháp hoặc các ngạch hành chánh hay chuyên môn 
trước năm 1945, và một số nhân viên được tuyển 
dụng tạm thời. Lương bổng do địa phương đài thọ, 
chưa có hệ thống lương bổng từ Trung Ương.

Năm 1948, Hoàng Ðế Bảo Ðại đứng ra điểu đình 
với Bollaert để thành lập một Chính Phủ Lâm Thời 
và giao cho Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân làm 
Thủ Tướng. Sắc Lệnh Số 48/SG ngày 18/2/1948 tổ 
chức các cơ quan trực thuộc Thứ Trưởng Nội Vụ, 
trong đó có một “Ty Giám Ðốc Cảnh Sát và Mật 
Thám Quốc Gia”.

Thi hành Thỏa Ước Việt - Pháp ngày 8/3/1949, 
công bố tại Điện Elysée được ký kết giữa Tổng 
Thống Pháp Vincent Auriol và Hoàng Đế Bảo Đại, 
liên quan đến chủ quyền Việt Nam, một số bộ 
phận thuộc các Sở An Ninh Pháp bắt đầu chuyển 
giao cho chính phủ Việt Nam, nhưng công tác Tình 
Báo chống cộng sản vẫn do Sở Liêm Phóng của 
Pháp đảm trách.

B-Giai Đoạn 2: Thời Kỳ Tổ Chức Có Hệ Thống

Nghị Ðịnh Số 59/BNV ngày 24/4/1950 của 
Thủ Tướng qui định việc tổ chức Ngành 

Công An và Cảnh Sát Quốc Gia. Một Nha Tổng Giám 
Ðốc Cảnh Sát được thành lập tại Trung Ương. Mỗi 
phần có một Sở Cảnh Sát Công An: Hà Nội, Huế 

và Saigòn. Mỗi tỉnh có một Ty Công An, mỗi thị 
xã có một Ty Cảnh Sát. Về hành chánh và lương 
bổng trực thuộc địa phương, còn chuyên môn 
trực thuộc trung ương. Ở mỗi quận thuộc tỉnh có 
một Chi Công An.
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Ngày 14/6/1950 Sở Liêm Phóng và Cảnh Sát 
Pháp tại Hà Nội được chuyển giao cho Phủ Thủ 
Hiến Bắc Việt. Tháng 7/1951, tại Miền Trung, Thủ 
Hiến Trần Văn Lý cho thành lập Nha Cảnh Sát và 
Công An Trung Phần.

Sắc Lệnh Số 81/CA ngày 29/11/1951 thiết lập 
các Ngạch Cảnh Sát và Công An và ấn định thể thức 
tuyển dụng, ngạch trật, chỉ số lương.v.v… Trong 
năm 1952, có 2 lần nhập Ngạch Cảnh Sát Công An 
cho nhân viên tùng sự tại các nơi. Tổng Giám Ðốc 
Cảnh Sát Công An trong thời kỳ này là Tổng Kiểm 
Tra Mai Hữu Xuân. Chức vụ này trước đó đã được 
chuyển qua nhiều vị như Chưởng Lý Jacques, Ông 
Nguyễn Văn Đây, Ông Nguyễn Văn Tâm.

Ngày 23/6/1954, Ông Ngô Đình Diệm về nước 
lập Chính Phủ với tư cách Thủ Tướng do Quốc 
Trưởng Bảo Ðại chỉ định. Hiệp định Geneva 20-7-
1954 chia đôi đất nước, nền Hành Chánh, Quân Sự 
và Cảnh Sát Công An tại Bắc Phần và các tỉnh Bắc 
Trung Phần đều triệt thoái vào Nam, từ vĩ tuyến 
17 trở xuống.

Ngày 7/10/1954 các Cơ Quan An Ninh Pháp hoàn 
tất việc chuyển giao Cảnh Sát Công An cho Việt 
Nam. Thời kỳ này, Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Công An 
là Lai Văn Sang, thuộc Lực Lượng Bình Xuyên.

Sắc Lệnh Số 120/CV ngày 25/10/1954 thiết lập 
các Ngạch Điều Khiển và cải tổ Ngành Cảnh Sát 
Công An.

Tổng Nha Cảnh Sát Công An, gồm có các Sở: 
Hành Chánh, Tư Pháp, Cảnh Sát Ðặc Biệt. Sở do 
Chánh Sở điều khiển. Sở gồm có nhiều Phòng do 
các Chủ Sự Phòng điều khiển.

Tại các Nha Phần, có các Phòng: Tình báo tổng 
quát, tình báo đặc biệt, hành chánh, kế toán, căn 
cước, tư pháp... do các Chủ Sự Phòng điều khiển. 
Các Chi ở Quận không thay đổi.

Ngày 26/3/1955, vào thời kỳ Bình Xuyên lộng 
quyền ở Sài Gòn, Nha Cảnh Sát Ðô Thành được 
thành lập và chỉ thuộc quyền Ðô Trưởng mà không 
thuộc quyền Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Công An 
Lai Văn Sang. Sau những gây rối do Công An Xung 
Phong của Bình Xuyên tạo ra, gặp sự phản công của 
quân đội ở 3 mặt cầu Chữ Y, cầu Nhị Thiên Ðường 
thuộc Xóm Củi và Phú Lâm, Ông Lai Văn Sang bị thay 

thế bởi Ðại Tá Nguyễn Ngọc Lễ do Nghị Định ngày 
24/4/1955 của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Nghị 
Định này, cũng giải tán Công An Xung Phong. Sau 
đó, Giám Ðốc Cảnh Sát Công An Nam Phần Nguyễn 
Văn Tôn cũng bị thay thế bởi Trung Tá Trần Vĩnh Ðắt. 
Trụ Sở Tổng Nha tạm di chuyển về bên hông Nha 
Cảnh Sát Ðô Thành, đường Trần Hưng Ðạo.

Ngày 29/4/1955, một Hội Ðồng Nhân Dân Cách 
Mạng được thành lập, từ đó đưa tới việc truất phế 
Bảo Ðại, và Ông Ngô Ðình Diệm được ủy nhiệm 
làm Thủ Tướng để thành lập Chính Phủ mới.

 Sau những đợt di cư vào Nam, các Phòng, Sở 
của Nha Miền Bắc đều được sung vào các Phòng 
mới thành lập. Riêng nhân viên Cảnh Sát Công An 
các Ty Miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Phần được 
bổ sung vào Phòng Ðiều Tra Ðặc Biệt. Sau đó, Tổng 
Nha được dời về bót Catinat (gần bưu điện) và có 
thêm một vị Phó Tổng Giám Ðốc, ông Nguyễn Văn 
Hướng, nguyên là Giám Ðốc Công An Bắc Phần. 
Tổng Nha Cảnh Sát và Công An trực thuộc Bộ Nội 
Vụ, do ông Bùi Văn Thinh làm Bộ Trưởng.

Cấp chỉ huy của các Nha lúc bấy giờ là:
-Nha Cảnh Sát và Công An Nam Phần, ông Trần 

Bá Thành làm Giám Ðốc
-Nha Cảnh Sát và Công An Trung Phần, ông 

Nguyễn Chữ làm Giám Ðốc.
-Nha Cảnh Sát và Công An Cao Nguyên, ông 

Nguyễn Văn Hay làm Giám Ðốc.
-Nha Cảnh Sát Ðô Thành, ông Trần Văn Tư làm 

Giám Ðốc.
Ngày 28/5/1955, Ðại Sứ Hoa Kỳ Freiderick 

Rheinardt trình ủy nhiệm thư, đánh dấu giai đoạn 
chuyển hướng nền hành chánh, nói chung và Ngành 
Cảnh Sát Công An Việt Nam, nói riêng.Trong chiều 
hướng canh tân, chính phủ đã nhờ Phái Bộ Hoa Kỳ 
phụ giúp việc huấn luyện Cảnh Sát Công An.

Ngày 24/10/1956, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm 
thay cựu Hoàng Bảo Ðại trong chức vụ Quốc 
Trưởng. Tổng Thống ký Sắc Lệnh Số 147/a/TTP 
chia Nha Cảnh Sát và Công An Trung Phần ra làm 2: 
Nha Cao Nguyên và Nha Trung Nguyên. Nha Cảnh 
Sát Công An Cao Nguyên được đặt tại thành phố 
Đà Lạt và Nha Trung Nguyên trở thành Nha Cảnh 
Sát Công An Trung Nguyên Trung Phần.
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Tại Tổng Nha có Sở Trung Ương Tình Báo, Phòng 
Tư Pháp, Phòng Hành Chánh, Phòng Ngoại Kiều, 
Phòng Nhân Viên và Phòng Kế Toán.

Ngày 8/12/1956, Ðại Tá Phạm Xuân Chiểu thay 
thế Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Lễ trong chức vụ 
Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An. Đến tháng 
2/1958, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là thay thế 
Thiếu Tướng Phạm Xuân Chiểu.

Vào thời kỳ này, Ngành Cảnh Sát Công An thành 
lập các Trung Tâm Huấn Luyện:

-Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp tại Vũng Tàu.
-Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Nghiệp Trung Cấp 

CSQG trong nội vi Tổng Nha CS.
Ngày 6 tháng 6 năm 1960, Tổng Nha Cảnh Sát 

Công An bắt đầu phát thẻ căn cước bọc nhựa cho 
dân chúng Đô Thành Sài Gòn.

Ngày 13/11/1961, Ðại Tá Nguyễn Văn Y được 
cử làm Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Công An kiêm 
Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo thay Thiếu 
Tướng Nguyễn Văn Là. Giai đoàn này, Ngành 
Cảnh Sát Công An đặc biệt chịu ảnh hưởng của 
Hoa Kỳ qua các phái bộ Public Safety Department 
và mặt khác do ảnh hưởng của Anh quốc qua các 
phái đoàn British Advisery Mission ( BAM ) trong 
sự hợp tác huấn luyện cho Ngành CS. Đặc biệt 
trong thời điểm này, Tổng Nha Cảnh Sát Công An 
cỏ thành lập chương trình nghiên cứu về tổ chức 
Cảnh Sát Mã Lai do Đại Tá Đào Quang Hiển đến 
Mã Lai quan sát và soạn thảo chương trình. Phái 
bộ Cố Vấn Mỹ ( Phối Trí Viên ) bên cạnh ngành 
CSQG được hình thành vào tháng 3/1962, giống 
như tổ chức chính quyền VNCH, ở cấp Tổng Nha, 
Nha, Ty CSQG.

Theo Sắc Lệnh Số 146/NV ngày 27/6/1962, 
Ngành Cảnh Sát và Công An được hợp nhất và cải 
tổ thành Cảnh Sát Quốc Gia. Ở Tỉnh không còn Ty 
Công An và Ty Cảnh Sát, chỉ có một Ty Cảnh Sát 
Quốc Gia. Hành chánh, lương bổng, tiếp liệu, 
chuyên môn... trực thuộc Tổng Nha. Tổng Nha 
Cảnh Sát Quốc Gia gồm nhiều Sở, nằm trong 3 
Khối chính: Khối Cảnh Sát Ðặc Biệt, Khối Cảnh 
Sát và Khối Hành Chánh. Mỗi Khối do một Phụ Tá 
Tổng Giám Ðốc điều khiển. Cũng trong dịp cải tổ 
này, một số Phòng được nâng lên thành Sở và Ban 

được nâng lên thành Phòng:
- Khối Cảnh Sát Ðặc Biệt: Nghiệp vụ về Tình 

Báo và Phản Tình Báo, để ngăn ngừa và đối phó 
với những hoạt động xâm nhập và phá hoại của 
Cộng Sản kể cả lo việc huấn luyện chuyên môn 
cho nhân viên như: Tình Báo căn bản, Tình Báo 
và Phản Tình Báo cao cấp, Cán Bộ Điều Khiển, 
Cán Bộ Sưu Tầm v.v…

- Khối Cảnh Sát: Cấp phát Căn Cước, Tổng Văn 
Khố, Giảo Nghiệm, Cảnh Sát Hành Chánh, Điều Tra 
Tư Pháp và Ngoại Kiều.

- Khối Hành Chánh: Nhân Viên, Kế Toán, Tiếp 
Liệu, Truyền Tin, Nội Dịch và Huấn Luyện.

Cuối năm 1962 , Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia 
đã mở kỳ thi tuyển 200 BTV/CN, có trình độ từ tú 
tài 2 trở lên để đào tạo lớp sĩ quan trẻ, dần dà thay 
thế cấp chỉ huy lớn tuổi trong nỗ lực lành mạnh 
hóa, trẻ trung hóa Ngành Cảnh Sát. Số BTV/CN này 
đã được gởi đi thụ huấn Khóa 14 BTV Cảnh Sát 
Rạch Dừa từ ngày 16 tháng 1 năm 1963 đến ngày 
7 tháng 5 năm 1963 tại Trung Tâm Huấn Luyện Sơ 
Cấp Rạch Dừa do Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương 
làm Giám Đốc. Sau đó, Tổng Nha CSQG đã tổ chức 
thi tuyển thêm trên 35 BTV Công Nhựt khác và 
đưa đi thụ huấn Khóa 15 và Khóa 16 BTV cũng tại 
Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp Rạch Dừa.

Ngày 2/7/1963, bảy (7) Nha Cảnh Sát Quốc Gia 
được tổ chức lại: Nha Trung Phần (Huế), Nha Nam 
Trung Nguyên Trung Phần (Nha Trang), Nha Cao 
Nguyên (Ðà Lạt và Ban Mê Thuộc), Nha Miền Ðông 
Nam Phần (Biên Hòa), Nha Tiền Giang (Mỹ Tho), Nha 
Hậu Giang (Cần Thơ) và Nha Ðô Thành Sài Gòn.

Sau khi đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, Hội Đồng Tướng 
Lãnh đã chỉ định Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân làm 
Tổng Giám Đốc Cảnh Sát thay Đại Tá Nguyễn Văn Y 
và kiêm nhiệm chức vụ Đô Trưởng Sài Gòn. Thiếu 
Tướng Mai Hữu Xuân rời chức vụ này sau cuộc 
chỉnh lý ngày 31/01/1964. Đại Tá Dương Ngọc Lắm 
được chỉ định thay thế nhưng chỉ thời gian rất 
ngắn, và sau đó Trung Tá Trần Thanh Bền lại thay 
Đại Tá Dương Ngọc Lắm nhưng cũng chỉ được 4 
tháng trong chức vụ.
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Ông Mai Hữu Xuân, nguyên Tổng Kiểm Tra 
CSQG sau là Thiếu Tướng QLVNCH, 2 lần đảm 

nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CSQG (lần I: 
1952-1954 & lần II: sau cuộc đảo chánh 1963) 

Ðầu năm 1964, do Sắc Luật SL4/QP Ngành Hiến 
Binh Việt Nam được giải thể để thành lập Ngành 
Quân Cảnh Tư Pháp. Đại Tá Nguyễn Quang Sanh 
nguyên là Giám Đốc Quân Cảnh Tư Pháp được cử 
giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia và 
sau đó một phần nhân viên Hiến Binh được chuyển 
qua Cảnh Sát Quốc Gia. Trong thời kỳ này, ở các 
tỉnh Miền Nam, số Cảnh Sát hương thôn, Cảnh Sát 
thị xã (ngoại ngạch) cũng được chuyển ngạch Cảnh 
Sát Quốc Gia.

Đầu năm 1965, Đại Tá Trần Thanh Bền trở lại 
thay thế Đại Tá Nguyễn Quang Sanh. Đến tháng 2 
năm 1965, Đại Tá Phạm Văn Liễu được Thủ Tướng 
Phan Huy Quát đề cử làm Tổng Giám Đốc CSQG, 
thay thế Đại Tá Trần Thanh Bền.

Sắc Lệnh Số 19/NV ngày 27/1/1965, qui định 

việc thành lập Đoàn Cảnh Sát Dã Chiến tại Tổng 
Nha. Sau đó, Sắc Lệnh Số 42/NV ngày 17/7/1965 
quy định tại Tổng Nha có thêm Khối Yểm Trợ, gồm 
có Lực Lượng Cảnh Sát Dã Chiến và Giang Cảnh. 
Một Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Dã Chiến 
được thành lập tại Ðà Lạt. Cũng trong thời kỳ này, 
Trung Tâm Huấn Luyện Căn Bản Cảnh Sát Tam Hiệp 
( Biên Hòa ) và Đà Nẵng cũng được hình thành 
nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện cho nhân viên 
Cảnh Sát trong thời kỳ nhân số được gia tăng cấp 
bách. Trước khi các Trung Tâm Huấn Luyện trên 
đi vào hoạt động, Tổng Nha Cảnh Sát đã tổ chức 
khóa đào tạo Giảng Viên tại Trung Tâm Huấn Luyện 
Trung Cấp, có 25 học viên tham dự, gồm một số 
BTV Rạch Dừa, và số còn lại thuộc các sở, ngành 
chuyên môn tại Tổng Nha và địa phương. Khóa này 
do Ông Edward Aimes, Phối Trí Viên Trưởng ngành 
huấn luyện làm giảng viên.

Vào khoảng tháng 7 năm 1965, sau khi can thiệp 
và được Chính Phủ chấp thuận, Tổng Nha Cảnh Sát 
đã tuyển dụng nhân viên có bằng cấp từ Tú Tài 1 
trở lên theo học các khóa Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc 
Gia qua các kỳ thi tuyển Biên Tập Viên ( Tú Tài 2 trở 
lên ), Thẩm Sát Viên ( Tú Tài 1 trở lên ) tại bốn Hôi 
Đồng Thi: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ.

 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia được thành lập 
đầu năm 1966. Quận Trưởng Cảnh Sát Đàm Trung 
Mộc được cử giữ chức vụ Viện Trưởng Học Viện 
CSQG đầu tiên để điều hành Học Viện trong công 
tác huấn luyện và đào tạo thành phần Thẩm Sát 
Viên và Biên Tập Viên trên trở thành những cấp 
chỉ huy tương lai cho Ngành CSQG. Thời gian học 
là 1 năm cho Khóa BTV và 6 tháng cho Khóa Thẩm 
Sát Viên. Khóa 1 Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia khai 
giảng ngày 1/3/1966 tại Trại Lê văn Duyệt, trong 
Biệt Khu Thủ Ðô Sài Gòn nhưng cho đến ngày 12 
tháng 3 năm 1966, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia 
mới được hợp thức hóa bằng Nghị Ðịnh số 416/
NÐ/NV. Năm 1969, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia 
được dời về trụ sở mới ở Thủ Ðức sau khi đã huấn 
luyện được 3 khóa: I, II, III Biên Tập Viên và Thẩm 
Sát Viên Cảnh Sát. 

Tại địa điểm mới này, Quận Trưởng Cảnh Sát 
Đàm Trung Mộc vẫn giữ chức vụ Viện Trưởng Học 
Viện CSQG thêm 2 khóa nữa, là Khóa IV,V Biên Tập 
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Viên và Thẩm Sát Viên và sau đó đã rời chức vụ 
Viện Trưởng trong năm 1971. Ngày 1 tháng 2 năm 
1973, Đại Tá Cảnh Sát Đàm Trung Mộc được cử 
làm Chánh Thanh Tra tại Nha Thanh Tra Bộ Nội Vụ 
cùng với Đại Tá Cảnh Sát Lê Sơn Thanh.

Trung Tá Cảnh Sát Trần Minh Công, nguyên là 
Quận Trưởng Cảnh Sát, được bổ nhiệm thay thế 
và điều hành Học Viện CSQG từ khóa: 1/71 Sĩ 
Quan Cảnh Sát (SQCS), 6 BTV, 3/72 ĐB, 4/72 ĐB, 
4/72 SQCS, 5/72 ĐB, 6/72 SQCS, 7 SQCS, 8 SQCS, 9 
SQCS, 10 SQCS, 11 SQCS cho đến ngày 30/4/1975. 
Cấp bậc sau cùng của nguyên Viện Trưởng Trần 
Minh Công là Đại Tá Cảnh Sát.

(Trong các khóa học trên, đặc biệt có khóa 6 
BTV gồm: một số BTV/CN đã được chuyển Ngạch 
Quận Trưởng Đồng Hóa vì có văn bằng Cử Nhân 
và các BTV/CN được tuyển dụng và chưa được 
thụ huấn bất cứ khóa nào của Ngành CSQG cùng 
những TSV đã tốt nghiệp một trong năm khóa TSV 

của Học Viện CSQG và có văn bằng Tú Tài 2 và các 
TSV Ngạch, có Tú Tài 2 nhưng chưa theo học khóa 
nào của HV/CSQG.)

 Khóa 6 BTV trên nhập khóa tháng 4/1971, 
trước khi qui chế về cấp bậc CSQG thay đổi (tháng 
6/1971). Thời gian học của khóa này là 12 tháng 
gồm 9 tháng về nghiệp vụ chuyên môn và 3 tháng 
về Chương Trình Chống Khủng Bố và do nhu cầu 
đào tạo các Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành 
Quân Cảnh Lực Tỉnh và Ủy Ban Phụng Hoàng Cấp 
Khu và Tỉnh. 

 Vì thành phần khóa sinh đang là Đại Úy, Thiếu 
Tá Cảnh Sát được chuyển cấp theo qui chế mới nên 
Học Viện CSQG không tổ chức Lễ Mãn Khóa cho 
khóa này mà chỉ mời khóa sinh lên Giảng đường 
và tuyên bố bế giảng khóa học.)

 Từ năm 1966 đến tháng 4 năm 1975, Học Viện 
Cảnh Sát Quốc Gia đã đào tạo trên 5000 Sĩ Quan 
cho Lực Lượng CSQG.

C- Giai Đoạn 3: Thời Kỳ Phát Triển

Cuối năm 1966, Ngành Cảnh Sát Quốc Gia dự 
trù tăng từ 22.000 người lên 72.000 người. 

Theo đó, Tổng Nha tuyển dụng thêm một số nhân 
viên ngoại ngạch, gọi là Cảnh Sát Viên Phù Động 
Đồng Hóa Công Nhật, luơng bổng do viện trợ Hoa 
Kỳ đài thọ.

Sắc Lệnh Số 160/SL/AN ngày 30/10/1967 
và được bổ túc bởi Sắc Lệnh Số 26/SL/NV ngày 
12/3/1969 lại cải tổ Ngành Cảnh Sát Quốc Gia. Các 
Sở thuộc Khối Hành Chánh được chia ra thành Khối 
Nhân Huấn và Khối Hành Chánh. Hai Khối này, một 
lần nữa sắp xếp lại thành Khối Huấn Luyện và Khối 
Quản Trị.

Trong thời kỳ này, Tổng Nha thay đổi danh xưng 
của Khối Yểm Trợ thành Khối Hành Quân, thêm 
Nha An Ninh Cảnh Lực và Trung Tâm Bình Ðịnh và 
Phát Triển. Bảy (7) Nha Cảnh Sát trước đây được 
xếp lại thành bốn (4) theo các Vùng Chiến Thuật và 
Nha Cảnh Sát Ðô Thành Sài Gòn.

Tháng 3 năm 1966, Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan 
được cử giữ chức vụ Tổng Giám Đốc CSQG thay 
thế Đại Tá Phạm Văn Liễu. Đại Tá Loan là vị đã đích 

thân ra mặt trận chỉ huy Lực Lượng CSQG chống 
trả cộng quân trong đợt 1 & 2 Tổng Công Kích của 
Cộng Sản vào Thủ Đô Sài Gòn và đã thành công 
trong vụ dẹp biến loạn Miền Trung năm 1966. 
Tháng 7 năm 1968, Đại Tá BĐQ Trần Văn Hai thay 
thế Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Tháng 1 năm 
1971, Thiếu Tướng Trần Thanh Phong thay thế Đại 
Tá Trần Văn Hai. Tháng 9 năm 1971, Đại Tá Nguyễn 
Khắc Bình, Phủ Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình 
Báo được cử làm Tư Lệnh CSQG kiêm Phủ Đặc Ủy 
Trưởng TUTB cho đến tháng 4 năm 1975 và được 
vinh thăng Thiếu Tướng Cảnh Sát Nhiệm Chức 
bằng Sắc Lệnh số 161-TT/SL ngày 3 tháng 2 năm 
1975 của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. 
Cũng bằng Sắc Lệnh này, 5 vị Đại Tá Cảnh Sát cũng 
được vinh thăng Chuẩn Tướng Cảnh Sát Nhiệm 
Chức là Đại Tá Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, Tư Lệnh Phó 
Cảnh Sát Quốc Gia, Đại Tá Huỳnh Thới Tây, Phụ 
Tá Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Trách Ngành 
Đặc Biệt, Đại Tá Trương Bảy, Phụ Tá Tư Lệnh CSQG 
Đặc Trách Điều Hành, Đại Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn 
Giàu, Đại Tá Cảnh Sát Đồng Hóa Trang Sĩ Tấn, Chỉ 
Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thủ Đô.
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Trước năm 1971, Ngành CSQG là một ngành 
công chức chuyên môn và trực thuộc Bô Nội Vụ, 
có ngạch trật được xếp theo bằng cấp lúc được 
tuyển dụng:

- Cảnh Sát Viên, Phó Thẩm Sát Viên: Công chức 
hạng C, phải có băng Tiểu Học

- Thẩm Sát Viên (Tú Tài I), Biên Tập Viên (Tú Tài 

II): Công chức hạng B.
- Quận Trưởng, Kiểm Tra, Tổng Kiểm Tra, có 

bằng Cử Nhân trở lên: Công chức hạng A.
Trong mỗi ngạch có 10 trật (hạng Tập sự, 4,3,2,1 

rồi thăng trật 4,3,2, nhứt rồi ngoại hạng trước 3 
năm, ngoại hạng sau 3 năm). Cứ 2 năm một lần thì 
có thể lên được một trật.
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Sắc Lệnh số 17A/TT/SL ngày 1/3/1971 cải 
tổ rộng lớn Ngành CSQG thành Lực Lượng 

CSQG. Theo kế hoạch hậu chiến, LL/CSQG, ngoài 
nhiệm vụ truyền thống là thi hành luật pháp quốc 
gia, bảo vệ an ninh công cộng, còn có nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh diện địa thay cho Quân Đội trong 
thời bình để Quân Đội rảnh tay bảo vệ đất nước 
chống ngoại xâm.

Theo Sắc Lệnh dẫn thượng, Bộ Tư Lệnh CSQG 
được thành lập để thay thế Nha Tổng Giám Đốc 
Cảnh Sát Quốc Gia. Sắc Lệnh số.355-TT/SL ngày 1 
tháng 6 năm 1971 ấn định tổ chức và nhiệm vụ LL/
CSQG sửa đổi và bổ túc bởi SL Số 120-TT/SL ngày 
15 tháng 3 năm 1972. Sắc Lệnh số 59/SL/NV NGÀY 
22/6/1971 ấn định cấp bậc, chỉ số lương, cấp hiệu 
nhân viên các cấp của LL/CSQG VNCH giống như 
Quân Lực VNCH, gồm:

- Cảnh Sát Viên, Trung Sĩ, Thượng Sĩ Cảnh Sát. 
- Thiếu Úy, Trung Úy, Đại Úy Cảnh Sát. 
- Thiếu Tá, Trung Tá, Đại Tá Cảnh Sát. 
- Chuẩn Tướng, Thiếu Tướng, Trung Tướng 

Cảnh Sát.
 Mỗi cấp có nhiều bậc và được cứu xét trong 

mỗi kỳ thăng thưởng hàng năm hay đặc biệt (đặc 
cách). Việc cải chuyển từ ngạch trật cũ ấn định bởi 
SL số 81/CA ngày 19 tháng 11 năm 1951 qua cấp 
bậc mới cho nhân viên CSQG và cho nhân viên biệt 
phái được thực hiện từ tháng 7 năm 1971.

Hội Đồng Chính Phủ đã chấp thuận ngày 1 
tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền Thống Cảnh Sát 
Quốc Gia. Ngày Lễ này đã được long trọng tổ chức 
lần đầu tiên tại BTL/CSQG năm 1972 dưới sự chủ 
tọa của Chuẩn Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh 
CSQG, có sự tham dự của Thủ Tướng Chính Phủ 
Trần Thiện Khiêm và nhiều Tướng Lãnh, Tổng Bộ 
Trưởng… 

Nhân số LL/CSQG đã tăng lên 135.000 người 
vào năm 1975 nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt 
Nam hóa chiến tranh, chống lại Cộng Sản Bắc Việt 
xâm nhập, sau khi đã được tăng cấp số từ 17.000 
người (1962 ) lên 52.000 người (1965 ) lên 88.000 

người (1970 ) lên 113.000 người ( 1971) và tăng 
lên 135.000 người ( 1975 ).

Lịch sử của Ngành Cảnh Sát Công An trước 
1962, Ngành Cảnh Sát Quốc Gia sau năm 1962 và 
Lực Lượng CSQG từ năm 1971 đã trải qua nhiều 
giai đoạn biến chuyển, thăng trầm theo vận nước 
và đã được chỉ huy, điều hành bởi các Vị Tổng Giám 
Đốc và các Tư Lệnh CSQG tuần tự theo thời gian: 

- Tổng Kiểm Tra Mai Hữu Xuân 
- Ông Lai văn Sang 
- Đại Tá Nguyền Ngọc Lễ 
- Đại Tá Phạm Xuân Chiểu 
- Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là 
- Đại Tá Nguyễn Văn Y
- Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân 
- Trung Tá Trần Thanh Bền 
- Đại Tá Nguyễn Quang Sanh 
- Đại Tá Trần Thanh Bền (lần 2) 
- Đại Tá Phạm Văn Liễu 
- Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan 
- Đại Tá Trần Văn Hai 
-Thiếu Tướng Trần Thanh Phong 
- Đại Tá Nguyễn Khắc Bình.

Hệ Thống Tổ Chức Lực Lượng Cảnh Sát 
Quốc Gia (từ tháng 3 năm 1971-1975) 
- D.1-Bộ Tư Lệnh CSQG:
- Tư Lệnh CSQG (Tư Lệnh CSQG do Tổng Thống 

bổ nhiệm bằng Sắc Lệnh và được xếp ngang hàng 
với Tổng Bộ Trưởng) 

- Tư Lệnh Phó CSQG (Tư Lệnh Phó CSQG do 
Tổng Thống bổ nhiệm bằng Nghị Định)

- Các Tổ Chức Biệt Lập do Tư Lệnh và Tư Lệnh 
Phó trực tiếp điều khiểu:

- Văn Phòng Bí Thư
- Chánh Văn Phòng

D- Giai Đoạn 4: Thời Kỳ Thay Đổi Danh Xưng và Hệ Thống Tổ Chức
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- Đại Đội Tổng Hành Dinh
- Biệt Đoàn 5/CSDC
- Biệt Đoàn 222/CSDC
- Tổng Thanh Tra Đoàn
- Văn Phòng Các Phụ Tá (Phụ Tá Điều Hành - Phụ 

Tá Đặc Biệt - Phụ Tá Kế Hoạch)
- Văn Phòng Bình Định Phát Triển 
- Văn Phòng Đặc Trách Phụng Hoàng 
- Nha Kỹ Thuật 
- Nha Truyền Tin 
- Nha An Ninh Cảnh Lực
- Nha Tâm Lý Chiến
- Interpol

- Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực
- Đoàn Phân Tích Quản Trị.
- Các Khối tại BTL/CSQG do các Phụ Tá Tư Lệnh 

CSQG, Trưởng Khối điều khiển với sụ phụ giúp của 
Phó Trưởng Khối. Gồm có:

- Khối Đặc Biệt (Ngành Đặc Biệt)
- Khối Tư Pháp
- Khối Hành Quân
- Khối Nhân Viên
- Khối Huấn Luyện
- Khối Tiếp Vận
Mỗi Khối có nhiều Nha, Sở, Phòng trực thuộc 

do các Giám Đốc Nha, Chánh Sở, Chủ Sự Phòng 
điều khiển (Xem Sơ đồ tổ chức).

- D.2-Bộ Chỉ Huy CSQG Thủ Đô và các BCH/
CSQG Khu I, II, III, IV:

Bộ Chỉ Huy CSQG Thủ Đô và các BCH/CSQG Khu 
do Chỉ Huy Trưởng CSQG Thủ Đô và các Chỉ Huy 
Trương CSQG Khu điều khiển. Có Chỉ Huy Phó phụ 

giúp. Gồm có:
- Ngành Đặc Biệt ( E, Đặc Biệt )
 - Sở Tư Pháp
- Sở Hành Quân
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- Sở Tiếp Vận
- Sở An Ninh Cảnh Lực
- Sở Nhân Huấn
Các Sở trên có nhiều Phòng do Chánh Sở và Chủ 

Sự Phòng điều khiển.
Ngoài ra, BCH/CSQG Thủ Đô và các BCH/CSQG 

Khu còn có các tổ chức sau đây do Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Thủ Đô, Khu trục tiếp điều khiển:

- Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực

- Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Căn Bản (ở 
BCH Khu có Trung Tâm Huấn Luyện được thành 
lập)

- Phòng Truyền Tin
- Phòng Tâm Lý Chiến
- Ủy Ban Phụng Hoàng 
- Phòng Văn Thư
- Văn Phòng Chỉ Huy Trưởng.
(Xem Sơ đồ Tổ chức)

D.3-Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh, Thành 
Phố biệt lập, BCH/CSQG các Quận ở Thủ Ðô:

Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Tỉnh, Thị Xã, Thành Phố 
biệt lập, BCH/CSQG Quận Thủ Đô do Chỉ Huy 
Trưởng CSQG Tỉnh, Thị Xã… điều khiển với sự phụ 
giúp của Chỉ Huy Phó về mặt hành chánh và Phụ 
Tá Đặc Biệt Tỉnh ( Trưởng F Đặc Biệt ) về lãnh vực 
an ninh, tình báo. Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh, Thị 
Xã… do Tư Lệnh CSQG bổ nhiệm và được hợp thúc 
hóa bằng Nghị Định. Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh, 
Thị Xã … được xếp ngang hàng với Giám Đốc Nha 
không Sở. Chỉ Huy Phó CSQG Tỉnh và Phụ Tá Đậc 
Biệt Tỉnh được xếp tương đương với Chánh Sở có 
nhiều Phòng.

Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Thị Xã, BCH/CSQG Quận 
Thủ Đô gồm có:

-Ngành Đặc Biệt ( F.Đặc Biệt ): Ngành Ðặc Biệt 
cấp Tỉnh, Thị Xã biệt lập và Quận Đô Thành được 
gọi là F.Ðặc Biệt Tỉnh, F.Ðặc Biệt Thị Xã và F. Ðặc 
Biệt Quận.

Ðứng đầu ngành Ðặc Biệt các cấp trên đây là 
Trưởng F.Ðặc Biệt hay là Phụ Tá Ðặc Biệt. 

 Dưới Trưởng F. có Sĩ quan Phụ Tá và các Trưởng 
G (Phòng) điều khiển các phòng chuyên môn:

- Phòng Nghiên Cứu(G.T1).
- Phòng Công Tác (G.T2).
- Phòng Yểm Trợ (G.T3).



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 197530

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

- Phòng Thẩm Vấn (G.T4).
F. Ðặc Biệt còn có Ban Văn Thư (H. Văn Thư) 

biệt lập.
Cấp số nhân viên Ngành Ðặc Biệt Tỉnh, quận 

Ðô Thành, Thị Xã được phân chia thành nhiều loại 
khác nhau, tùy theo diện tích, dân số, vị trí chiến 
lược…Những F.Ðặc Biệt Tỉnh loại A như Gia Ðịnh, 
Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Tây Ninh v v. . . cấp số trên 
600 nhân viên.

Nhiệm vụ của các Phòng (G) thuộc F.ĐB Tỉnh, 
Thị Xã, BCH/CSQG Quận Thủ Đô:

- Phòng Nghiên Cứu (G.T1) gồm 4 Ban (H): - H 
Thường Vụ - H Phản Tình Báo - H Nghiên Cứu Cộng 
Sản - H Nghiên Cứu Nội Chính.

- H Thường Vụ: thống kê, đúc kết, theo dõi mọi 
hoạt động địch trên toàn lảnh thổ Tỉnh. Thiết lập 
các báo cáo về hoạt động địch hằng tuần và mỗi 
cuối tháng để trình về Khối Đặc Biệt và E. ĐB Khu.

- H Phản Tình Báo: điều chuẩn an ninh tất cả 
nhân viên CSQG thuộc Tỉnh cũng như những vấn 
đề an ninh khác.

 - H Nghiên Cứu Cộng Sản: thành lập, nhật tu 
trận liệt địch, theo dõi mọi hoạt động địch trên 
toàn lảnh thổ Tỉnh. Khai thác tài liệu tịch thu được 
của địch. Phối kiểm, đánh giá, đúc kết tin tức nhận 
được từ cơ quan bạn.

 - H Nghiên Cứu Nội chính: theo dõi mọi hoạt 
động của các Hiệp Hội, Nghiệp đoàn, Tôn Giáo, 
Đảng phái, các tổ chức đối lập với chính quyền cũng 
như các hoạt động của các vị dân cử trong guồng 
máy của chính phủ VNCH tại lãnh thổ trách nhiệm.

- Phòng Công Tác (G.T2) gồm 4 Ban (H): H Công 
Tác Đặc Biệt - H Điều Hợp - H Kỹ Thuật- H Đặc 
Nhiệm.

- H Công Tác Đặc Biệt: Chấm định, điều tra, chọn 
lựa mục tiêu xâm nhập vào các tổ chức cộng sản 
và thân cộng. Xây dựng và phát triển màng lưới 
mật báo viên diện địa, tình báo nhân dân…

- H Điều Hợp: Kết hợp với H Công Tác Đặc Biệt 
lo thủ tục giấy tờ, hồ sơ các mật báo viên, các đầu 
mối xâm nhập. Theo dõi, đánh giá khả năng hoạt 
động của các thành phần này.

- H Kỹ Thuật: Đặc trách các phương tiện kỹ 

thuật xử dụng trong các công tác tình báo và cắt 
cử nhân viên làm việc tại bưu điện địa phương để 
kiểm soát các loại thư tín đặc biệt.

- H Đặc Nhiệm: Theo dõi và báo cáo tình hình 
an ninh, nắm vững các hoạt động của những phần 
tử thân cộng, những người lạ mặt lui tới trong khu 
vực. Truy bắt hạ tầng cơ sở cộng sản trong lãnh 
thổ trách nhiệm và khai thác sơ khởi trước khi xin 
lệnh tạm giam.

- Phòng Yểm Trợ (G.T3) gồm 3 Ban (H): - H Nhân 
Huấn - H Tiếp Liệu - H Truyền Tin

- H Nhân Huấn: Quản trị hồ sơ nhân viên đặc 
biệt Tỉnh và các Quận trực thuộc. Theo dõi tình 
trạng nhân số và lo vấn đề thuyên chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật nhân viên.

- H Tiếp Liệu: Quản lý và phân phối tiếp liệu.
- H Truyền Tin Mật Mã: Mã dịch các công điện 

được gởi đến từ K.ĐB và E.ĐB Khu có độ Mật và Tối 
Mật. Chuyển các công điện từ F. ĐB đến E.ĐB Khu 
và Khối ĐB bằng đặc lệnh truyền tin qua hệ thống 
SA.100.

- Phòng Thẩm Vấn (G.T4) gồm 4 Ban (H): - H 
Nghiên Cứu - H Khai Thác - H Truy Tố - H An Ninh.

- H Nghiên Cứu: Trình xin Biện Lý sở tại cho 
lệnh giam giữ can phạm trong thời gian luật định 
để tiến hành cuộc điều tra. Nghiên cứu hồ sơ can 
phạm và chuyển cho phần vụ liên hệ để khai thác 
tin tức hoặc lập hồ sơ truy tố.

- H Khai Thác: Thẩm vấn các can phạm có chức 
vụ để thu thập các tin tức tình báo.

- H Truy Tố: Thẩm vấn can phạm, lập biên bản 
và cung từ để đệ trình Ủy Ban An Ninh xét xử tội 
trạng hoặc trả tự do.

- H An Ninh: Áp giải can phạm trong các cuộc 
thẩm vấn. Canh gác bảo vệ cơ sở Trung Tâm Thẩm 
Vấn.

Về phía Cảnh Sát Sắc Phục, Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát 
Tỉnh, Thị Xã biệt lập, Quận Thủ Đô có các Phòng 
trực thuộc sau đây:

- Phòng Quản Trị do Chủ Sự Phòng điều khiển, 
gồm các Ban: Nhân Huấn - Kế Toán - Tiếp Liệu và 
Vũ Khí - Công Xa - An Ninh Phòng Vệ - Truyền Tin. 
Mỗi Ban do một Trưởng Ban điều khiển.
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- Phòng Tư Pháp do Chủ Sự Phòng điều khiển, 
gồm các Ban: - Ban Thẩm Vấn Điều Tra Hình Sự - 
Biệt Đội Hỉnh Cảnh - Ban Ngoại Kiều. Mỗi Ban do 
một Trưởng Ban điều khiển.

- Phòng Kỹ Thuật do Chủ Sự Phòng điều khiển, 
gồm các Ban: - Ban Căn Cước - Ban Văn Khố và 
Điều Tra Hành Chành. Mỗi Ban do một Trưởng Ban 
điều khiển.

- Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực do Trung 
Tâm Trưởng điều khiển, gồm: Ban Sưu Tra/Khai 
Thác Tin Tức từ UBPH Tỉnh - Ban Kế Hoạch, Hành 
Quân - Ban Trực/Báo cáo tin tức hàng ngày về tình 
hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Mỗi Ban do 
một Trưởng Ban điều khiển.

- Phòng Tâm Lý Chiến do Chủ Sự Phòng điều 

khiển, gồm: - Ban Tiếp Dân - Ban Ủy Lạo. Mỗi Ban 
do một Trưởng Ban điều khiển.

- Phòng An Ninh Cảnh Lực do Chủ Sự Phòng 
điều khiển, gồm: Ban Thẩm Vấn /Điều Tra nội bộ 
- Ban Giám Sát. Mỗi Ban do một Trưởng Ban điều 
khiển.

- Trung Tâm Tạm Giam Tỉnh do Trung Tâm 
Trưởng điều hành.

- Đại Đội Cảnh Sát Dã Chiến do Đại Đội Trưởng 
điều khiển.

- Các Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận và Cuộc CSQG 
trực thuộc.

(Xem Sơ đồ tổ chức)

D.4- Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận (trực thuộc 
BCH/CSQG cấp Tỉnh địa phương)

Chi Cảnh Sát Quốc Gia là tiền thân của BCH/
CSQG Quận. Danh xưng của BCH/CSQG Quận 
được áp dụng kể từ năm 1971 sau khi Ngành CSQG 
được cải tổ thành Lực Lượng CSQG theo tinh thần 
SL số 17A/TT/SL ngày 1 tháng 3 năm 1971. Cấp số 
nhân viên tại mỗi Quận khác nhau, tùy theo mật 
độ dân số.

Nhiệm vụ: BCH/CSQG Quận được đặt dưới 
quyền của Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận có trách 
nhiệm giữ gìn an nhinh trật tự cho dân chúng 
trong lãnh thổ trách nhiệm. Thiết lập các nút chận 
cố định hoặc di động để kiểm soát hàng hóa và 
người vô ra thị trấn, thị xã để đề phòng cộng sản 
đột nhập phá hoại và tịch thu các loại hàng hóa bất 
hợp pháp. Theo dõi, khám phá và triêu trừ các tệ 
đoan xã hội như trộm cắp, cờ bạc, mãi dâm, thanh 
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niên trốn tránh quân dịch.Tổ chức các cuộc hành 
quân Cảnh Sát xét tờ khai gia đình để khám phá 
thành phần cư trú bất hợp pháp hay phối hợp với 
Chi Khu, các đơn vị an ninh tại địa phương trong 
các chiến dịch Phụng Hoàng nhằm truy bắt hạ tầng 
cơ sở cộng sản và các cuộc hành quân nhằm ổn 
định tình hình an ninh tại các thôn xã.

 Tổ Chức và Điều Hành: BCH/CSQG Quận gồm:
1- Ban Văn Thư: Tiếp nhận các công văn, giấy 

tờ đến từ BCH/CSQG Tỉnh, các Cuộc CSQG trực 
thuộc và từ hệ thống hàng ngang như Quận 
Hành Chánh, Chi Khu, Hội Đồng Xã, Phân Chi Khu. 
Chuyển gởi công văn, giấy tờ theo hệ thống hàng 
dọc và hàng ngang.

2- Ban Quản Trị: Nắm vững tình trạng nhân sự 
của BCH/CSQG Quận. Lo sổ sách về lương bổng 
cho nhân viên.

3- Ban Tư Pháp: Đảm trách các phần hành liên 
quan đến tư pháp vì Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận là 
Tư Pháp Cảnh Lại, Phụ Tá Biện Lý Tòa Án sở tại.

4- Ban Hành Quân: Lo kế hoạch hành quân. 
Phối hợp với Chi Khu địa phương trong lãnh vực 
an ninh và với Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận về 
mặt xã hội, kể cả việc đảm trách an ninh cơ sở.

5- Ban Truyền Tin: Liên lạc hệ thống truyền tin 
với hệ thống dọc và ngang.

6- Ban An Ninh Cảnh Lực: Nắm vững lý lịch 
nhân viên của BCH/CSQG Quận và các Cuộc. Điều 
tra và phúc trình Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận và 
hệ thống hàng dọc các vụ việc nhân viên vi phạm 
hoặc có hành vi đáng quan ngại về mặt an ninh.

7- Ban Tâm Lý Chiến: Tổ chức các buổi hội họp 
để phổ biến những chỉ thị quan trọng của thượng 
cấp. Ủy lạo thăm viếng các CSQG bị thương tích 
trong khi thi hành công vụ. Tổ chức tang lễ cho cán 
bộ, nhân viên hy sinh vì công vụ.

8- Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực: Theo dõi 
báo cáo tình hình. Phối hợp với Chi Khu trong các 
hoạt động về Phụng Hoàng.

9- G Đặc Biệt: Mỗi BCH/CSQG Quận có một G 
Đặc Biệt Quận do Phụ Tá Đặc Biệt Quận hay còn 
được gọi là Trưởng G điều khiển. G Đặc Biệt Quận 
gồm: I Văn Thư - H Nghiên Cứu - H Công Tác - H 

Khai Thác. Trưởng G Đặc Biệt Quận trực tiếp làm 
việc với CHT/CSQG Quận và thống thuộc hệ thống 
hàng dọc F Đặc Biệt Tỉnh.

10- Trung Đội CSDC: Trung Đội CSDC do một 
Trung Đội Trưởng chỉ huy, được đặt dưới quyền 
điều động của Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận.

D.5 Cuộc CSQG: (Trực thuộc BCH/CSQG Quận 
địa phương)

Phân Chi CSQG là tiền thân của Cuộc CSQG. 
Cuộc CSQG trực thuộc BCH/CSQG Quận. Cuộc 
CSQG được phân chia thành nhiều loại Cuộc khác 
nhau: A,B,C... Nhân số của mỗi loại Cuộc từ đó 
cũng khác nhau. Mỗi Cuộc do một Trưởng Cuộc 
đảm trách, với cấp bậc Thiếu Úy hay Trung Úy, có 
khi là Đại Úy, nếu là Cuộc lớn và là Cuộc Thị Xã. Mỗi 
Cuộc có một Phó Cuộc Trưởng và các Trưởng Tiểu 
Ban phụ giúp. Các Tiểu Ban của Cuộc CSQG gồm 
văn thư, nhân viên, tư pháp, truyền tin, CSĐB. Vi 
sự thiếu hụt nhân sự nên nhân viên tại các Cuộc 
thường kiêm nhiệm cùng lúc một, hai nhiệm vụ. 
Trưởng Cuộc CSQG có thời kiêm nhiệm chức vụ Xã 
Phó An Ninh, là Sĩ Quan Tư Pháp Cảnh Lại, Phụ Tá 
Biện Lý Tòa Án sở tại.

Cũng như BCH/CSQG Quận, Cuộc CSQG cũng 
có nhiệm vụ tương ứng trong việc duy trì an ninh 
trật tự trong toàn Xã và được đặt dưới quyền điều 
động của CHT/CSQG Quận và phối hợp hoạt động 
hàng ngang với Xã sở tại.

II- NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CSQG:
Nhiệm vụ của ngành Cảnh Sát trong các quốc 

gia trên thế giới đều gần giống nhau, chủ yếu là 
thi hành luật pháp quốc gia và duy trì an ninh trật 
tự công cộng. Tuy nhiên, tuỳ theo tình trạng kinh 
tế, xã hội, chính trị và tổ chức công quyền của mỗi 
quốc gia, nhiệm vụ của ngành Cảnh Sát mỗi nơi có 
những điểm khác nhau trong thực tế.

Trong một đất nước vừa thoát khỏi sự đô hộ 
của Pháp, chuyển từ chế độ Quân Chủ qua chế 
độ Cộng Hoà, CSQG / VNCH phải đối phó với rất 
nhiều khó khăn về xã hội, an ninh chính trị, nên 
nhiệm vụ không phải đơn giản như trên lý thuyết 
mà rất phức tạp và đa dạng. Phức tạp và đa dạng 
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vì Ngành CSQG/VNCH không chỉ là một ngành thi 
hành luật pháp, duy trì an ninh trật tự công cộng 
như cảnh sát ở mọi nơi trên thế giới mà còn là một 
ngành bán quân sự và an ninh tình báo nhằm góp 
phần ngăn chận sự xâm nhập và phá hoại của cộng 
sản trong nghĩa vụ bảo quốc an dân như một công 
tác hàng đầu.

Theo Sắc Lệnh số 114/SL ngày 11/4/… (không 
rõ năm), nhiệm vụ chính yếu của Ngành CSQG / 
VNCH là:

1- Thi hành luập pháp Quốc Gia
2- Duy trì an ninh trật tự công cộng
3- Ngăn ngừa, khám phá, điều tra tội phạm, câu 

lưu kẻ phạm pháp.
4- Thu thập mọi tin tức xét có phương hại đến 

an ninh quốc gia.
5- Cứu trợ dân chúng khi có thiên tai trên toàn 

lãnh thổ VNCH

1-Thi hành Luật Pháp Quốc Gia: 
Đây là một nhiệm vụ tuy khó khăn nhưng được 

qui định rõ ràng trong luật lệ và các văn kiện lập 
pháp. Trong khi thi hành nhiệm vụ, người CSQG 
cần phải phân biệt sự phạm pháp về hình sự mà 
cảnh sát phải can thiệp với những vi phạm các 
quyết định hành chánh của nhà cầm quyền địa 
phương mà cảnh sát chỉ có nhiệm vụ vi chứng.

Luật Pháp là tất cả những đạo luật được ban 
hành bởi Quốc Hội hoặc Chính Phủ. Hiến Pháp là 
đạo luật cao nhất của Quốc Gia, sau là những Đạo 
Luật do Quốc Hội soạn thảo và ban hành. Sau Hiến 

Pháp và những Đạo Luật là những văn kiện pháp 
quy do Chính Phủ ban hành như Sắc Luật, Sắc Lệnh, 
Nghị Định,… cùng những văn bản lập quy hướng 
dẫn thi hành mà người nhân viên Cảnh Sát Quốc 
Gia VNCH có nhiệm vụ phải tuân thủ. Trong trường 
hợp người nhân viên Cảnh sát vượt ra ngoài luật 
pháp qui định, hoặc vi phạm những điều khoản luật 
pháp cho phép, dù vô tình hay cố ý, vẫn có thể bị 
chế tài bằng chính những luật pháp của Quốc Gia vì 
không ai có thể vượt lên trên Luật Pháp.

2- Nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự công cộng:
Ngoài nhiệm vụ thi hành Luật Pháp quốc gia, 
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việc duy trì an ninh trật tự công cộng là nhiệm vụ 
căn bản của người cảnh sát ở mọi nơi trên thế giới. 
Đó là lý do vì sao trước đây chúng ta gọi chung cơ 
quan thi hành công lực là công an cảnh sát. Danh 
từ “công an” sở dĩ không được mọi người dân 
cảm tình vì người ta còn bị ám ảnh bởi những 
hành vi thô bạo áp bức người dân của công an 
dưới thời Pháp thuộc (hay với cả những công an 
dưới thời cộng sản ngày nay.) Thật ra, chữ “công 
an” chỉ là chữ dịch từ tiếng Anh “Public Safety” 
hay tiếng Pháp “Sécurité Publique” có nghĩa là 
“an toàn công cộng” không có ý nghĩa xấu, nhưng 
đã bị lạm dụng bởi những người thống trị, độc tài 
chuyên chế. 

Nhiệm vụ này cũng rất đa dạng, phức tạp và 
chiếm gần như toàn thời gian hoạt động hằng 
ngày của người CSQG. Khoác lên người bộ cảnh 
phục bước ra khỏi nhà là người cảnh sát quốc gia 
đã phải làm nhiệm vụ giải quyết mọi sự vi phạm 
theo qui định của nhà cầm quyền địa phương, từ 
vệ sinh ngoài đường phố, trở ngại lưu thông, và 
mọi sự xáo trộn trật tự công cộng. 

 Nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự công cộng càng 
thêm nặng nề, khó khăn nhất là khi phải đối phó 
với các hoạt động khủng bố phá hoại của Cộng Sản 
như đặt chất nổ, ám sát, sách động đấu tranh gây 
rối loạn trật tự xã hội mà Cộng Sản thường sử dụng 
trong cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam.

3- Ngăn ngừa, khám phá, điều tra tội phạm, 
câu lưu kẻ phạm pháp: 

Trong quan hệ giữa cá nhân với nhau từ trong 
gia đình ra đến ngoài xã hội có thể xảy ra nhiều 
tội phạm, ngoài ra còn có những tội phạm có tổ 
chức như băng đảng cướp giựt, cờ bạc, mãi dâm, 
buôn lậu nhất là các tổ chức mua bán ma tuý quốc 
tế. Cơ quan CSQG từ trung ương đến địa phương 
đều có kế hoạch ngăn ngừa, khám phá, điều tra tội 
phạm và câu lưu kẻ phạm pháp

Trong công tác bài trừ các tệ đoan xã hội, Cảnh 
Sát địa phương phải chấm định những khu vực 
thường xảy ra trộm cắp, cướp giựt để tổ chức tuần 
tiểu, canh gác. Nhân viên ban sưu tầm (sau cuộc 
cải tổ thành Lực Lượng CSQG được gọi là Ban Tình 
Báo Điều Tra Hình Sự) phải nắm vững lý lịch các 
thành phần bất hảo, băng đảng trộm cướp để dễ 

truy tầm thủ phạm các vụ cướp của giết người.
Đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhất mà 

không có ngành Cảnh Sát nào trên thế giới có thể 
tự hào là hoàn thành được 100%.

Xã hội nào cũng có cờ bạc, mãi dâm, hút sách 
ma túy. Tuỳ theo luật pháp của mỗi quốc gia, có 
nơi cho mở sòng bạc quy mô, có nơi khoanh vùng 
cho mua bán dâm có kiểm soát y tế. Dù trong một 
quốc gia có cho mở sòng bài hay cho mãi dâm 
chánh thức, việc cờ bạc ở tư gia hay lén lút mãi 
dâm vẫn xảy ra, cảnh sát ngay cả ở các nuớc tân 
tiến vẫn không thể bài trừ hết vì lý do này hay lý 
do khác.

Luật pháp VNCH qui định mãi dâm là một tội 
phạm quán hành (có nghĩa là phải hành nghề mãi 
dâm mới có tội, chỉ bán dâm một lần thì không có 
tội). Người chủ chứa có tội mối lái mãi dâm, người 
mua dâm cũng bị trừng phạt (luật cũ thời Pháp 
thuộc không phạt người mua dâm). Về cờ bạc tại 
tư gia, khi nào chủ nhà có lấy “tiền xâu” thì mới có 
tội tổ chức cờ bạc bất hợp pháp.

Trong tình trạng chiến tranh, với sự hiện diện 
của trên 500 ngàn quân đội đồng minh, các tệ 
đoan xã hội có điều kiện bộc phát, nhất là nạn mãi 
dâm, buôn lậu, xì ke ma tuý. Phòng Điều Tra Ma 
Tuý của Khối Tư Pháp Bộ Tư Lệnh CSQG đã chứng 
tỏ hiệu năng trong việc khám phá các tổ chức quốc 
tế đem ma tuý vào Việt Nam. Tuy nhiên các thế 
lực chính trị quốc tế (kể cả đồng minh của VNCH) 
đã bịa chuyện, xuyên tạc sự thật để bôi bẩn chính 
quyền, triệt hạ uy tín của các cá nhân không theo 
đường lối của các thế lực này.

Nói chung trong công tác bài trừ tệ đoan xã 
hội, CSQG Việt Nam không thể giữ cho xã hội VN 
hoàn toàn trong lành, không tệ nạn, nhưng ít nhất 
VNCH vẫn không mang tiếng là nơi mà du khách 
đến để ăn chơi truỵ lạc và vẫn giữ được tên gọi là 
Hòn Ngọc Viễn Đông.

4-Thu thập mọi tin tức xét có phương hại đến 
an ninh quốc gia: 

Cảnh Sát là lực lượng võ trang có nhiệm vụ 
bảo vệ chính quyền hợp pháp của một quốc gia, 
đồng thời bảo vệ và phục vụ dân chúng. Các chế 
độ độc tài chuyên chính như Cộng Sản, Quân 
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Phiệt thường xử dụng cảnh sát làm công cụ đàn 
áp đối lập để bảo vệ chính quyền. Ngay cả các chế 
độ tự do dân chủ cũng không tránh khỏi những 
cuộc đấu tranh chính trị mà an ninh của các nhà 
lãnh đạo cũng như sự ổn định chính trị quốc gia 
là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và rất tế nhị mà 
cảnh sát phải gánh vác.

Trong cuộc chiến Quốc Cộng tại Việt Nam, Cộng 
Sản Bắc Việt chủ trương khủng bố, ám sát, phá 
hoại, sách động đấu tranh bạo lực tiến đến tổng 
nổi dậy để lật đổ chính quyền VNCH. Do đó CSQG 
VNCH còn có nhiệm vụ:

- Bảo vệ an ninh cho các nhân vật lãnh đạo chính 
quyền trung ương và các viên chức địa phương do 
phần hành Bảo Vệ Yếu Nhân đảm trách.

- Ngăn chận và vô hiệu hoá các cuộc biểu tình 
bạo động làm rối loạn an ninh trật tự công cộng. 
Ngoại trừ rất ít cuộc đấu tranh chống chính quyền 
của các tổ chức đối lập quốc gia chân chính, hầu 
hết các cuộc biểu tình bạo động đều do Cộng Sản 
tổ chức hay giựt giây. Cảnh Sát Quốc Gia lại không 
thể nào áp dụng kỹ thuật trấn áp bạo đông cổ điển 
để giải tán biểu tình vì các phóng viên ngoại quốc, 
các tổ chức phản chiến Hoa Kỳ theo sát tình hình 
để đưa hình ảnh đàn áp biểu tình đi khắp thế giới. 
Lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến không được mang 
theo đạn dược, kể cả đạn cao su, không xử dụng 
lựu đan cay, vòi nước, chỉ đem thân ra làm rào cản 
đường tiến của đoàn biểu tình, bị ném đá, bị dàn 
thung bắn đinh ốc mang thương tích trong khi 
nhân viên thường phục trà trộn vào đám đông để 
bảo vệ tài sản của đồng bào khỏi bị thành phần 
lưu manh cướp bóc. 

- Về hoạt đông chìm thì ngành Cảnh Sát Đặc Biệt 
nỗ lực bảo vệ các cơ quan chính phủ, các đoàn thể 
chính trị khỏi sự xâm nhập của tình báo Cộng Sản. 
CSQG đã phá vỡ cụm tình báo Việt Cộng xâm nhập 
vào Phủ Tổng Thống, phát hiện các tổ chức binh 
vận cũng như sự móc nối của Cộng Sản với một vài 
sĩ quan cao cấp trong QL VNCH.

Lực Lượng CSQG/VNCH đã đem hết sức mình 

để làm tròn nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong công 
cuộc bảo vệ an ninh chính trị Quốc Gia. Do đó, 
Cộng Sản Bắc Việt đã không thể sách động cuộc 
tổng nổi dậy để lật đổ chính thể VNCH.

5- Cứu trợ dân chúng khi có thiên tai trên toàn 
lãnh thổ VNCH:

Ngành Cảnh Sát Quốc Gia có phương châm hay 
khẩu hiệu “Cảnh Sát là Bạn Dân”. Với khảu hiệu 
này, mỗi khi người dân gặp hoạn nạn trong bất 
cứ trường hợp nào, dù được yêu cầu hay không, 
người nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia VNCH cũng 
vẫn sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng và phương 
tiện của mình như một người bạn. Ngoài những 
hoạn nạn thông thường xảy ra cho người dân như 
hỏa hoạn, cứu thương, ngừa gian, diệt bạo,… cần 
sự giúp đỡ của cảnh sát; những trường hợp thiên 
tai, dịch họa còn cần đến sự trợ giúp của cảnh sát 
nhiều hơn nữa, không chỉ để vãn hồi lại trật tự mà 
còn để ngăn ngừa những kẻ xấu lợi dụng nước đục 
thà câu phạm pháp. 

Ngành Cảnh Sát Quốc Gia VNCH chủ trương 
phục vụ quần chúng, bảo vệ sinh mạng và tài sản 
của đồng bào. Các cơ quan CSQG địa phương đều 
có tổ chức tuần tiểu ngày đêm tại các khu vực 
thường xảy ra trộm cắp, cướp giựt. Phần hành 
Cảnh Sát Cứu Cấp luôn túc trực 24/24 giờ để cứu 
trợ dân chúng khi hữu sự. Điểm đặc biệt là CSQG 
VNCH không tính lệ phí cứu cấp, bất cứ lúc nào dân 
cần thì cảnh sát đến giúp, nhân viên Cảnh Sát cũng 
không có lương phụ trội khi làm thêm giờ. Khi có 
thiên tai dịch họa thì cảnh sát được huy động toàn 
lực đến cứu trợ cùng lúc với công tác bảo vệ an 
ninh trật tự tại hiện trường.

 Hiệu năng của công tác bảo vệ sinh mạng và 
tài sản của đồng bào được thể hiện rõ nét trong 
những ngày cuối cùng trước biến cố 30-4-1975. 
Trong lúc Cộng quân tiến vào các thành phố và 
nhất là tại Thủ Đô Sàigòn thì nhân viên CSQG vẫn 
thi hành nhiệm vụ ngoài đường phố, không để xảy 
ra rối loạn cướp của, giết người.
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CHƯƠNG II

CÁC KHỐI, NHA, TRUNG TÂM
& ĐƠN VỊ BIỆT LẬP
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NGÀNH ĐẶC BIỆT
(Cảnh Sát Đặc Biệt)

Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng 
Hòa đã biến chuyển theo từng giai đoạn của 

lịch sử đất nước. Nhưng trong bất cứ giai đoạn 
nào, cũng không thể thiếu một đơn vị chuyên đảm 
trách các công tác về an ninh tình báo, mà hiện 
thân sau cùng của đơn vị này là Cảnh Sát Ðặc Biệt, 
hay nói đúng hơn là “Ngành Ðặc Biệt”.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ xin đề cập 
đến một số điểm chính yếu đến ngành Ðặc Biệt, 
một ngành đã thực hiện được nhiều công tác hữu 
hiệu trong việc vô hiệu hóa các hoạt động phá 
hoại, khủng bố của bọn cộng sản, một ngành có 
nhiều cán bộ và nhân viên đã hy sinh vì nghiệp vụ 
một cách âm thầm cũng như đã nhận chịu nhiều 
đau thương, mất mát do sự trả thù thâm độc của 
cộng sản sau ngày miền Nam Việt Nam bị chúng 
cưỡng chiếm.

Từ đệ nhất Cộng Hòa đến đệ nhị Cộng Hòa, 
Ngành Ðặc Biệt là hậu thân của ngành Công An và 
đã trải qua nhiều cấp lãnh đạo chỉ huy như” Ông 
Dương Văn Hiếu, Thiếu Tá Tống Đình Bắc, Trung Tá 
Lê Tấn Bửu, Quận Trưởng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, 
Trung Tá Nguyễn Thiện, Trung Tá Nguyễn Mâu và 
sau cùng là Chuẩn Tướng Huỳnh Thới Tây. 

Sau khi Lực Lượng CSQG được tổ chức lại, do 
sắc lệnh số 17A/TT/SL, ngày 01.3.1971 của Tổng 
Thống VNCH, Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia được 
thành lập nay trực thuộc Phủ Thủ Tướng thay cho 
Tổng Nha CSQG trước kia trực thuộc Bộ Nội Vụ.

Cũng theo tinh thần Sắc lệnh nói trên, Ngành Ðặc 
Biệt được nới rộng quyền hạn nhằm hữu hiệu hóa 
và thích ứng với các nhiệm vụ chuyên môn, như:

* Chức vụ chỉ huy Ngành Ðặc Biệt ở mỗi cấp và 
một số chức vụ liên quan đến việc khám xét, bắt 
giữ, điều tra các thành phần tình nghi hoặc các can 
phạm, là chức vụ hữu thệ, là sĩ quan Tư Pháp Cảnh 

Lại, phụ tá Biện Lý của tòa án quản hạt (trước đây, 
chỉ có trưởng phòng cấp tỉnh trở lên mà thôi).

* Các cấp chỉ huy ngành Ðặc Biệt, ngoài việc 
báo cáo theo hệ thống hàng dọc những tin tức 
chuyên môn ghi nhận được, các sự kiện liên quan 
đến hoạt động của cộng sản, các đảng phái, các tổ 
chức chính trị thân cộng, có tính cách chiến thuật, 
còn được quyền báo cáo hoặc trực tiếp nhận chỉ 
thị từ các giới chức chỉ huy hành chánh ở cấp thuộc 
hệ, để có những biện pháp đối phó thích nghi, cho 
nhu cầu an ninh tại các địa phương.

* Ngành Ðặc Biệt ở mỗi cấp, được xử dụng ám 
danh, ám số đã được qui định. Mỗi ám danh, ám 
số tượng trưng cho từng phần vụ chuyên môn và 
thứ cấp của ngành. Các ám danh sau đây đã được 
xử dụng trong hệ thống tổ chức ngành Ðặc Biệt:

A” Tổng Thống

Cựu Trưởng Khối Đặc Biệt Trung Tá Nguyễn 
Mâu và một cố vấn Mỹ.
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B” Thủ Tướng Chính Phủ
C” Tư Lệnh CSQG
D” Phụ Tá Tư Lệnh CSQG, Trưởng Khối Ðặc Biệt
E” Phụ Tá Ðặc Biệt cấp Khu, Bộ Chỉ Huy Thủ Ðô 

và Trưởng E. các Nha thuộc Khối Ðặc Biệt
F” Phụ Tá Ðặc Biệt cấp Tỉnh, Thị xã, các Quận Ðô 

Thành. Trưởng F. các sở thuộc các E. tại Khối Ðặc 
Biệt, Trưởng F các sở thuộc E. Ðặc Biệt các BCH/
CSQG Khu và BCH / CSQG Thủ Đô.

G” Phụ Tá Ðặc Biệt cấp Quận, Trưởng G. các 
phòng thuộc các E. Khối Ðặc Biệt, các E. Ðặc Biệt 
cấp Khu, Ðô Thành và các F. Ðặc Biệt Cấp Tỉnh.

H+I” Trưởng ban và trưởng tiểu ban các bộ 
phận thuộc hệ Ngành Ðặc Biệt ở mỗi cấp.

* Về phương diện hoạt động tình báo, Ngành 
Ðặc Biệt được quyền sử dụng các ám danh và ám 
số. Các ám danh, ám số được phân định từ cấp 
trung ương xuống cấp địa phương, nhằm mục 
đích bảo mật các công tác tình báo được tổ chức.

A.- Hệ Thống Tổ Chức Ngành Ðặc Biệt:

Ngành Ðặc Biệt được điều hành bởi Phụ 
Tá Tư Lệnh CSQG, Trưởng Khối Ðặc Biệt. 

Trưởng Khối Ðặc Biệt là vị chỉ huy cao nhất của 
ngành Ðặc Biệt, được bổ nhiệm bằng Nghị định 
của Tổng Thống và được xếp ngang hàng với chức 
vụ Tổng Giám Ðốc. (cũng cần nói thêm, trong lực 
lượng CSQG, có 3 chức vụ được bổ nhiệm bằng 
Nghị định của Tổng Thống, đó là: Tư Lệnh Phó, 
Trưởng Khối Ðặc Biệt và Chỉ Huy Trưởng CSQG Thủ 
Ðô. Còn Tư Lệnh CSQG được bổ nhiệm bằng Sắc 
lệnh của Tổng Thống).

Trưởng Khối Ðặc Biệt được phụ tá bởi Phó 
Trưởng Khối.

I/- KHỐI ÐẶC BIỆT:
Tại Khối Ðặc Biệt, có nhiều Nha (E), do các Giám 

Ðốc Nha điều hành. Các Nha có cơ cấu thống 
thuộc, được tổ chức từ trung ương xuống địa 
phương, gồm:

- Nha Tình Báo (E.1): Thu thập báo cáo từ các 
nơi, các địa phương, vào mỗi buổi sáng hàng ngày, 
để nhật tu, đánh giá tình hình hoạt động của bạn 
và địch trong 24 giờ qua, hoặc những tin tức của 
các đảng phái, các tổ chức sinh viên học sinh, các 
tôn giáo có những hoạt động bất lợi cho an ninh và 
chính trị để trình cấp trên (Thủ Tướng hoặc Tổng 
Thống) có biện pháp thích nghi.

- Nha Phản Tình Báo (E.2): Cầm nắm tin tức về 
tổ chức, hoạt động của các tôn giáo, đảng phái, 
nghiệp đoàn, thanh niên sinh viên và các tổ chức 
chính trị, đặc biệt là những tổ chức thân cộng sản 

để có kế hoạch đối phó kịp thời những hoạt động 
gây rối, chống chính quyền làm nhiễu loạn tình 
hình an ninh, chính trị của đất nước.

- Nha Công Tác Địa Phương (E.3): Theo dõi tất cả 
mọi diễn tiến công tác của các mật báo viên, tình 
báo viên diện địa cũng như xâm nhập trên toàn 
quốc… để đánh giá theo từng chu kỳ, hầu tránh 
những sự trùng lặp, những hoạt động nhị trùng 
hoặc bị lợi dụng mà cung cấp tin tức quốc gia cho 
cộng sản v.v… Phục vụ tại Nha này phần đông là sĩ 
quan và phải qua một hoặc nhiều khóa tu nghiệp 
chuyên môn.

- Nha Yểm Trợ ( E.5 ): Quản trị nhân viên, bổ 
nhiệm, thăng thưởng, kỷ luật. Cung cấp các nhu 
cầu tiếp liệu cho toàn ngành ĐB.

Tại Khối Ðặc Biệt còn có các Nha, Phòng trực 
thuộc. Các Nha, Phòng này không có cơ cấu trực 
thuộc tại các địa phương, được điều hành bởi các 
Giám Ðốc và các Trưởng Phòng, dưới sự chỉ huy 
trực tiếp của vị Trưởng Khối Ðặc Biệt, gồm”

- Nha Công Tác Trung Ương ( E.4 )
- Trung Tâm Thẩm Vấn Trung Ương ( D.6 )
- Trường Tình Báo Trung Ương ( D.5 )
 - Thám Sát Đặc Biệt ( D.7 )
- Thanh Tra Khối Ðặc Biệt ( D.3 )
- Văn phòng Khối Ðặc Biệt ( D.2 )
- Phòng An Ninh ( G. An Ninh )
- Các Nha ( E, D ) thuộc Khối Ðặc Biệt được tổ 

chức thành nhiều Sở ( F ), Phòng ( G ), Ban ( H ) và 
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có nhiệm vụ chuyên môn khác nhau.
Trưởng cơ quan Nha (E, D) được xếp ngang 

hàng với chức vụ Giám Ðốc Nha có nhiều sở.
Trưởng cơ quan các Sở (F) được xếp ngang hàng 

với chức vụ Chánh Sở có nhiều Phòng.
Trưởng cơ quan các Phòng (G) được xếp ngang 

hàng với chức vụ Chủ Sự.
Trưởng các Ban (H) được xếp ngang hàng với 

chức vụ Trưởng Ban.
Các cấp chỉ huy của Ngành Đặc Biệt tại Khối Đặc 

Biệt”
-Phụ Tá Tư Lệnh CSQG, Trưởng Khối Đặc Biệt: 

Chuẩn Tướng Huỳnh Thới Tây
-Phó Trưởng Khối: Đại Tá Đặng Văn Minh
-Giám Đốc Nha Tình Báo (E1): Trung Tá Nguyễn 

Văn Hải 

-Giám Đốc Nha Phản Tình Báo (E2): Trung Tá 
Phạm Văn Ca

-Giám Đốc Nha Công Tác Địa Phương (E3): Trung 
Tá Phạm Văn Hai

-Giám Đốc Nha Công Tác Trung Ương (E4): Trung 
Tá Nguyễn Văn Nho

-Giám Đốc Nha Yểm Trợ (E5): Trung Tá Trần Kim 
Thanh

-Giám Đốc Trung Tâm Thẩm Vấn Trung Ương: 
Trung Tá Nguyễn Văn Cung

-Giám Đốc Trường Tình Báo Trung Ương: Trung 
Tá Trần Văn Xoàn

-Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Tỉnh: Trung Tá Phạm 
Văn Hai (kiêm nhiệm)

-Trưởng Đoàn Thanh Tra: Trung Tá Võ Tuyết Hồ
-Văn Phòng Trưởng Khối: Trung Úy Trần Văn Sửu

II/- NGÀNH ÐẶC BIỆT CẤP KHU VÀ BCH/
CSQG THỦ ĐÔ:

Ngành Ðặc Biệt cấp Khu và BCH/CSQG Thủ Ðô 
được gọi là E. Ðặc Biệt Khu hoặc E Ðặc Biệt Thủ Đô, 
do một Phụ Tá Đặc Biệt Khu/Thủ Đô điều khiển. 
Phụ Tá Đặc Biệt Khu/Thủ Đô là một Trưởng E được 
xếp ngang hàng với chức vụ Giám Ðốc Nha có 
nhiều Sở và được bổ nhiệm bởi Trưởng Khối Đặc 

Biệt. Sĩ Quan Phụ Tá Trưởng E cũng là một sĩ quan 
cấp tá. Sĩ Quan Phụ Tá được xếp ngang hàng với 
Phó Giám Đốc.

E. Đặc Biệt BCH Thủ Đô gồm có 5 Sở (F):
- Sở Nghiên Cứu và Kế Hoạch(F1)
- Sở Phản Tình Báo (F2) 
- Sở Công Tác (F3)
- Sở Yểm Trợ và Tiếp Liệu (F4)
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- Trung Tâm Thẩm Vấn (F5) 
E. Ðặc Biệt BCH Khu có các sở và phòng trực 

thuộc:
- Sở Nghiên cứu (F. Nghiên Cứu): Theo dõi 

và báo cáo kịp thời mỗi ngày các hoạt động của 
cộng sản, các tổ chức thân cộng sản, các đơn vị 
bạn trong lãnh thổ trách nhiệm và đúc kết báo 
cáo hàng tuần, hàng tháng đệ trình Khối ĐB và gởi 
Phòng 2 BTL Quân Đoàn trực thuộc. Phổ biến các 
tin tức tình báo, phối kiểm và đánh giá tin tức.

- Sở Công tác (F.Công Tác): Tổ chức xâm nhập các 
mục tiêu của cộng sản và các tổ chức thân cộng sản 
để thu thập các tin tức tình báo, phát hiện hạ tầng 
cơ sở cộng sản cũng như các phần tử thân cộng.

- Sở Yểm Trợ (F.Yểm Trợ): Quản trị nhân viên 

và tiếp liệu cho E.ĐB Khu và các F.ĐB Tỉnh trực 
thuộc.

- Sở Huấn Luyện (F. Huấn Luyện): Tổ chức các 
lớp huấn luyện căn bản cho nhân viên CSĐB thuộc 
lãnh thổ trách nhiệm.

- Phòng Văn Thư (G.Văn Thư): Tiếp nhận công 
văn và trình Phụ Tá Đặc Biệt Khu phê duyệt và 
chuyển gởi công văn đến các cơ quan liên hệ sau 
khi đã được Phụ Tá ĐB Khu duyệt ký.

Các Sở thuộc E.Ðặc Biệt có nhiều phòng và ban. 
Mỗi phòng và ban được phân định nhiệm vụ phụ 
trách khác nhau và có cơ cấu thuộc hệ tại các tỉnh, 
quận. Riêng Phòng Văn Thư (G. Văn Thư) là bộ phận 
biệt lập, nhận chỉ thị trực tiếp từ Trưởng E. Ðặc Biệt.

Trưởng E. Ðặc Biệt có Sĩ quan Phụ Tá giúp việc.
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III/- NGÀNH ÐẶC BIỆT CẤP TỈNH & THỊ XÃ:
 Ngành Ðặc Biệt cấp Tỉnh, Thị Xã biệt lập và 

Quận Ðô Thành được gọi là F.Ðặc Biệt Tỉnh, F.Ðặc 
Biệt Thị Xã và F. Ðặc Biệt Quận.

Ðứng đầu ngành Ðặc Biệt các cấp trên đây là 
Trưởng F.Ðặc Biệt hay là Phụ Tá Ðặc Biệt. Trưởng F. 
Ðặc Biệt được xếp ngang hàng với chức vụ Chánh 
Sở có nhiều phòng.

Dưới Trưởng F. có Sĩ quan Phụ Tá và các Trưởng 
G (Phòng) điều khiển các phòng chuyên môn:

- Phòng Nghiên Cứu (G.T1)
- Phòng Công Tác (G.T2)
- Phòng Yểm Trợ (G.T3)
- Phòng Thẩm Vấn (G. T4)
F. Ðặc Biệt còn có Ban Văn Thư (H. Văn Thư) biệt 

lập. Cấp số nhân viên ngành Ðặc Biệt Tỉnh, quận 
Ðô Thành, Thị Xã được phân chia thành nhiều loại 
khác nhau, tùy theo diện tích, dân số, vị trí chiến 
lược…Những F.Ðặc Biệt Tỉnh loại A như Gia Ðịnh, 
Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Tây Ninh v v. . . có cấp số 
trên 600 nhân viên.

Nhiệm vụ của các Phòng (G) thuộc F.ĐB Tỉnh, 
Thị Xã, BCH/CSQG Quận Thủ Đô:

-Phòng Nghiên Cứu (G.T1) gồm 4 Ban (H): - H 
Thường Vụ - H Phản Tình Báo - H Nghiên Cứu Cộng 
Sản - H Nghiên Cứu Nội Chính.

H Thường Vụ: thống kê, đúc kết, theo dõi mọi 
hoạt động địch trên toàn lảnh thổ Tỉnh. Thiết lập 
các báo cáo về hoạt động địch hàng tuần và mỗi 
cuối tháng để trình về Khối Đặc Biệt và E. ĐB Khu.

H Phản Tình Báo: điều chuẩn an ninh tất cả 
nhân viên CSQG thuộc Tỉnh cũng như những vấn 
đề an ninh khác.

H Nghiên Cứu Cộng Sản: thành lập, nhật tu trận 
liệt địch, theo dõi mọi hoạt động địch trên toàn 
lãnh thổ Tỉnh. Khai thác tài liệu tịch thu được của 
địch. Phối kiểm, đánh giá, đúc kết tin tức nhận 
được từ cơ quan bạn.

 H Nghiên Cứu Nội chính: theo dõi mọi hoạt 
động của các Hiệp Hội, Nghiệp đoàn, Tôn Giáo, 
Đảng phái, các tổ chức đối lập với chính quyền 
cũng như các hoạt động của các vị dân cử trong 

guồng máy của chính phủ VNCH tại lãnh thổ trách 
nhiệm.

-Phòng Công Tác (G.T2) gồm 4 Ban (H): - H 
Công Tác Đặc Biệt - H Điều Hợp - H Kỹ Thuật - H 
Đặc Nhiệm.

H Công Tác Đặc Biệt: Chấm định, điều tra, chọn 
lựa mục tiêu xâm nhập vào các tổ chức cộng sản 
và thân cộng. Xây dựng và phát triển màng lưới 
mật báo viên diện địa, tình báo nhân dân…

H Điều Hợp: Kết hợp với H Công Tác Đặc Biệt 
lo thủ tục giấy tờ, hồ sơ các mật báo viên, các đầu 
mối xâm nhập. Theo dõi, đánh giá khả năng hoạt 
động của các thành phần này.

H Kỹ Thuật: Đặc trách các phương tiện kỹ thuật 
xử dụng trong các công tác tình báo và cắt cử nhân 
viên làm việc tại bưu điện địa phương để kiểm 
soát các loại thư tín đặc biệt.

H Đặc Nhiệm: Theo dõi và báo cáo tình hình an 
ninh, nắm vững các hoạt động của những phần tử 
thân cộng, những người lạ mặt lui tới trong khu 
vực . Truy bắt hạ tầng cơ sở cộng sản trong lãnh 
thổ trách nhiệm và khai thác sơ khởi trước khi xin 
lệnh tạm giam,

-Phòng Yểm Trợ (G.T3) gồm 3 Ban (H): - H Nhân 
Huấn - H Tiếp Liệu - H Truyền Tin.

H Nhân Huấn: Quản trị hồ sơ nhân viên đặc biệt 
Tỉnh và các Quận trực thuộc. Theo dõi tình trạng 
nhân số và lo vấn đề thuyên chuyển, khen thưởng, 
kỷ luật nhân viên.

H Tiếp Liệu: Quản lý và phân phối tiếp liệu.
H Truyền Tin Mật Mã: Mã dịch các công điện 

được gởi đến từ K.ĐB và E.ĐB Khu có độ Mật và 
Tối Mật. Chuyển các công điện từ F.ĐB đến E.ĐB 
Khu và Khối ĐB bằng đặc lệnh truyền tin qua hệ 
thống SA.100.

-Phòng Thẩm Vấn (G.T4) gồm 4 Ban (H): -H 
Nghiên Cứu -H Khai Thác -H Truy Tố -H An Ninh.

H Nghiên Cứu: Trình xin Biện Lý sở tại cho lệnh 
giam giữ can phạm trong thời gian luật định để 
tiến hành cuộc điều tra. Nghiên cứu hồ sơ can 
phạm và chuyển cho phần vụ liên hệ để khai thác 
tin tức hoặc lập hồ sơ truy tố.

H Khai Thác: Thẩm vấn các can phạm có chức 
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vụ để thu thập các tin tức tình báo.
H Truy Tố: Thẩm vấn can phạm, lập biên bản 

và cung từ để đệ trình Ủy Ban An Ninh xét xử tội 
trạng hoặc trả tự do.

H An Ninh: Áp giải can phạm trong các cuộc 
thẩm vấn. Canh gác bảo vệ cơ sở Trung Tâm Thẩm 
Vấn.

 
IV/- NGÀNH ÐẶC BIỆT CẤP QUẬN:

Ngành Ðặc Biệt cấp Quận thuộc các Tỉnh 
được gọi là G. Ðặc Biệt Quận, được điều hành 
bởi Trưởng G. Ðặc Biệt Quận hay Phụ Tá Ðặc Biệt 
Quận. Trưởng G. Ðặc Biệt Quận được xếp ngang 
hàng với Chủ Sự Phòng và có Sĩ quan Phụ Tá Ðặc 
Biệt Quận giúp việc.

Ngành Ðặc Biệt Quận có các Ban và Tiểu Ban 
trực thuộc:

- Ban Nghiên cứu (H. Nghiên cứu)
- Ban Công tác (H. Công tác)
- Ban Khai Thác (H. Khai thác)
- Tiểu Ban văn Thư và Yểm trợ (I. Văn Thư & 

Yểm Trợ).
Nhân số Ngành Ðặc Biệt cấp Quận được tổ chức 

tùy theo cấp loại, ấn định bởi Trung Ương, dựa 
trên một số tiêu chuẩn và điều kiện như ngành 
Ðặc Biệt cấp Tỉnh.

Về phần tổ chức, sẽ là một thiếu sót nếu không 
đề cập tới 2 đơn vị, đã có một thời đóng góp công 
sức, máu xương cho công cuộc chiến đấu chống kẻ 
thù Cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Ðó là: Biệt 
Ðội Thiên Nga và Biệt Ðội Thám Sát Ðặc Biệt.

1) Biệt Đội Thiên Nga:
Trước tháng 4/1975, ít người biết đến tên Thiên 

Nga của Biệt Ðội này. Như trong phần nhiệm vụ 
của ngành Ðặc Biệt ở phần dưới đây, chúng ta thấy 
Cảnh Sát Ðặc Biệt hoạt động trong khắp mọi nẻo 
đường đất nước, từ nơi thôn quê hẻo lánh cho 
đến thị thành. Trước năm 1967, những hoạt động 
này đều do nam nhân viên phụ trách. Sau một 
thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, đến cuối năm 
1967, Khối Cảnh Sát Ðặc Biệt quyết định sử dụng 
thêm nữ nhân viên trong các nghiệp vụ tình báo và 

phản tình báo. Nhân viên của Biệt Ðội này thuộc 
đủ mọi thành phần như: công chức, sinh viên học 
sinh, buôn gánh bán bưng, kể cả những người sinh 
sống về đêm ở các vũ trường v.v. . . Họ là những 
nhân viên Cảnh Sát được ngụy thức trong tất cả 
mọi ngành nghề cho dễ hoạt động, theo từng nhu 
cầu công tác được giao phó. Những nữ nhân viên 
này, do một tổ chức mới thành lập: “Biệt Ðội Thiên 
Nga”. Từ trung ương (Khối Ðặc Biệt) cho đến địa 
phương (Ðặc Biệt Quận), Biệt Ðội này trực thuộc 
vào phần hành Công Tác Ðặc Nhiệm, như sau:

- Tại Khối Ðặc Biệt, Biệt Ðội Thiên Nga nằm 
trong tổ chức Ðặc Nhiệm của E. Công Tác (E.4)

- Tại E. Ðặc Biệt cấp Khu và Thủ Ðô, Biệt Ðội 
Thiên Nga nằm trong F. Công tác

- Tại F. Ðặc Biệt cấp Tỉnh và Quận Ðô Thành, 
Biệt Đội Thiên Nga nằm trong G. Công Tác

- Và tại G. Ðặc Biệt cấp Quận của Tỉnh, Biệt Ðội 
Thiên Nga nằm trong H. Công tác.

Từ năm 1968 cho đến tháng 4.1975, với sự mới 
mẻ trong tổ chức và dễ ngụy thức hơn nam nhân 
viên (trong một vài lãnh vực), Biệt Ðội Thiên Nga 
ở mọi nơi, mọi cấp, đã đem lại những thành quả 
đáng kể trong nhiệm vụ triệt hạ bọn cộng sản xâm 
lược. Sau 30.4.1975, với sự trả thù của bọn cộng 
sản đối với nữ nhân viên Cảnh Sát trong những 
Biệt Ðội này, người ta mới biết đến Biệt Ðội này 
nhiều hơn . . .

Xin xem chi tiết về “Biệt Ðội Thiên Nga” ở phần 
sau.

2) Biệt Ðội Thám Sát Ðặc Biệt:
Trước tháng 4.1972, ở những Tỉnh có nhu cầu 

chiến lược về quân sự, đặc biệt trong các công tác 
đột kích truy nã. . . ., một số Tỉnh tuyển mộ những 
nhân viên tình nguyện, để thành lập những đơn vị 
Thám Sát Tỉnh (PRUs ). Họ được tuyển mộ, huấn 
luyện, trả luơng và điều hành bởi CIA , nhưng đặt 
dưới sự xử dụng của Tỉnh Trưởng sở tại, trong 
nhiệm vụ chính yếu là tiêu diệt hạ tầng cơ sở cộng 
sản. Sau tháng 4.1972, vì nhu cầu Việt Nam hóa 
chiến tranh, đơn vị Thám Sát này không còn được 
Mỹ trả lương nữa, nên giao cho các Bộ Chỉ huy Cảnh 
Sát Tỉnh quản trị nhân sự và trả lương cho họ. Ðơn 
vị này đặt dưới sự xử dụng của các ngành Cảnh Sát 
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Ðặc Biệt địa phương và được đổi tên thành “Biệt 
Ðội Thám Sát Ðặc Biệt”. Dù được chuyển qua lực 
lượng Cảnh Sát Quốc Gia, nhưng Tỉnh Trưởng vẫn 
có quyền xử dụng biệt đội này trong các công tác 
truy kích, tiêu diệt các hạ tầng cơ sở và các tổ chức 
liên hệ của cộng sản. Ðối với Lực Lượng Cảnh Sát 

Quốc Gia, sau khi có thêm Biệt Ðội Thám Sát, cùng 
với đơn vị võ trang sẵn có là Cảnh Sát Dã Chiến, 
công việc tiêu diệt tổ chức và cán binh cộng sản 
trở nên hữu hiệu rất nhiều, mà cho tới nay, nhiều 
chiến tích hãy còn ghi lại trong ký ức của anh chị 
em Cảnh Sát Quốc Gia.

B.- Nhiệm Vụ Ngành Ðặc Biệt:

Ngành Ðặc Biệt có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 
từ thượng tầng trung ương xuống hạ tầng 

cơ sở địa phương. Vì nhiệm vụ được giao phó có 
tính cách chuyên môn, đa diện và đòi hỏi tính đa 
năng, do đó ngành Ðặc Biệt đã được nghiên cứu 
và phân chia ra nhiều bộ phận chuyên môn, hơn 
những lần tổ chức trước đây. Tuy khác nhau về 
phần vụ đảm trách, nhưng các cấp ngành Ðặc Biệt 
đều có cùng chung nỗ lực hoạt động, để ngày càng 
nâng cao hiệu quả của công tác Tình Báo và Phản 
Tình Báo.

I/- TÌNH BÁO:
Ðối tượng tình báo của ngành Ðặc Biệt là cộng 

sản và các tổ chức ngoại vi của cộng sản. Trong 
lãnh vực này, ngành Ðặc Biệt đã tổ chức các hệ 
thống tình báo:

a) Tình báo diện địa: Hệ thống này qui tụ các cảm 
tình viên, mật báo viên dùng làm tai mắt của ngành 
Ðặc Biệt trong việc theo dõi, nắm tin tức về tổ chức, 
hoạt động v.v . . . của cộng sản tại địa phương.

b) Tình báo xâm nhập: Là những đối tượng được 
ngành Ðặc Biệt chấm định, điều tra, móc nối để xử 
dụng trong công tác tình báo. Mục tiêu xâm nhập 
thì không thể giới hạn ở bất cứ một tổ chức nào 
của cộng sản, có thể từ cấp Xã Ủy, Huyện Ủy, Tỉnh 
Ủy, Trung Ương Cục và cao hơn nữa trong guồng 
máy lãnh đạo của bọn cộng sản Bắc Việt. Ngành 
Đặc Biệt đã xâm nhập một số tổ chức cộng sản qua 
hai phương cách: - “Kéo ra”: điều tra, chấm định, 
móc nối một số cán bộ, cơ sở đang hoạt động trong 
một số tổ chức cộng sản qua thân nhân gia đình 
để làm mật báo viên, tình báo viên của ngành Đặc 
Biệt. – “Đánh vào”: xây dựng và huấn luyện người 
đã được Ngành ĐB tuyển mộ và tìm cách cho xâm 
nhập vào các tổ chức cộng sản qua một số mục tiêu 

mà ngành Ðặc Biệt đã chọn lựa.
Phương châm được áp dụng cho loại mật báo 

viên và tình báo viên xâm nhập là “ăn sâu trèo cao” 
và cả hai loại này đều phải trải qua các giai đoạn 
thử thách công tác dưới sự hướng dẫn, giám sát 
của các cán bộ điều khiển và đánh giá của ngành 
Ðặc Biệt từ khi đầu mối được phát triển cho đến 
khi bước vào kế hoạch công tác. Những tin tức 
được cung cấp do các công tác xâm nhập đa số có 
độ tín cẩn và giá trị cao hơn so với những tin tức 
của mạng lưới tình báo diện địa.

c) Tình báo Nhân dân: Là hệ thống tình báo 
được phát động và hình thành một cách công khai 
trong quần chúng, trong các cơ quan công quyền 
và ngay cả trong lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia 
(những phần vụ không chuyên trách về tình báo). 
Hệ thống tình báo nhân dân này được thành lập, 
dựa trên quan niệm và tinh thần xem việc chống 
Cộng sản là bổn phận và trách nhiệm chung của 
mọi người dân, không phân biệt dân chúng hay 
chính quyền.

Hệ thống tình báo nhân dân được tổ chức từ 
trung ương đến tận địa phương xã thôn với sự yểm 
trợ của các vị chỉ huy hành chánh các cấp trong vai 
trò Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Nhân Dân. Sau khi 
phát động hệ thống tình báo nhân dân này, những 
hộp thư được thiết lập ở khắp nơi và những nhân 
viên Ðặc nhiệm của Cảnh Sát Ðặc Biệt có nhiệm vụ 
đến thu nhận những báo cáo từ các hộp thư đó, tùy 
theo địa điểm mà có những giờ giấc cho thích hợp.

d) Kế hoạch Phụng Hoàng: Là kế hoạch tình 
báo nhằm tiêu diệt các hạ tầng cơ sở cộng sản, 
chống lại sự khủng bố do chúng gây ra, được thực 
hiện do sự phối hợp của các cơ quan an ninh tình 
báo tại mỗi địa phương, dưới danh nghĩa là “Ủy 
Ban Phụng Hoàng” (xin xem bài Cánh Chim Phụng 
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Hoàng trong Chương Phụ Lục).
Do sự phối hợp toàn bộ này, kế hoạch Phụng 

Hoàng đã gây tổn thất nặng nề và làm cho hạ tầng 
cơ sở cộng sản phải thất điên bát đảo, có lúc tưởng 
chừng như không thể gây dựng lại được cơ sở.

Với các hệ thống tình báo được tổ chức đơn 
phương hay phối hợp trên đây, ngành Ðặc Biệt ở 
mỗi cấp đã thu thập được đầy đủ các tin tức liên 
quan đến chủ trương hoạt động của cộng sản về 
mặt chiến thuật, chiến lược. Ðặc biệt qua các đầu 
mối, mật báo viên, tình báo viên xâm nhập, ngành 
Ðặc Biệt đã phát hiện các tổ chức, nhân sự cùng 
các cơ sở liên quan của cộng sản ở các cấp, để từ 
đó có kế hoạch phá vỡ một phần hay toàn phần 
tùy theo tình hình và nhu cầu công tác.

Ngoài ra, ngành Ðặc Biệt cũng chú trọng việc 
thu thập tin tức tình báo, phát hiện hạ tầng cơ sở 
cộng sản qua công tác thẩm vấn, phỏng vấn tù 
hàng binh...

II/- PHẢN TÌNH BÁO: 
Song song với công tác tình báo, ngành Ðặc Biệt 

cũng chú trọng về công tác Phản tình báo. Ðó là 
công tác cài người vào các tổ chức thanh niên, sinh 
viên, nghiệp đoàn, hiệp hội, đảng phái, tôn giáo 
và các tổ chức chính trị để phát hiện các phần tử 
cộng sản len lỏi, trà trộn vào các tổ chức nói trên.

Ngoài công tác tình báo để đối đầu với cộng 
sản, công tác phản tình báo để theo dõi, cầm nắm 
các hoạt động về nội chính của các tổ chức quốc 
gia hay đội lốt, trá hình, ngành Ðặc Biệt còn có 
nhiệm vụ phải theo dõi, nghiên cứu và làm những 
phúc trình đặc biệt lên các giới chức địa phương 
về những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, 
chính trị, kinh tế… trong lãnh thổ trách nhiệm với 
các đề nghị hữu hiệu để chính quyền xem xét và có 
biện pháp đối phó thích ứng. Ngành Đặc Biệt còn 
giữ vai trò quan trọng trong công tác tiêu diệt hạ 
tầng cơ sở cộng sản của kế hoạch Phụng Hoàng.

C.- Nhân Viên Ngành Ðặc Biệt:

Nhân viên ngành Ðặc Biệt, là những người 
đã được điều chuẩn an ninh và được tuyển 

chọn qua các kỳ thi trắc nghiệm về khả năng tình 
báo. Sau khi được tuyển chọn, tất cả phải trải qua 
các khóa huấn luyện chuyên môn được tổ chức 
ở cấp Khu hoặc Trung Ương, tùy theo nhu cầu 
của phần vụ mà họ đảm trách hoặc cho nhiệm 
vụ tương lai mà họ sẽ thực hiện. Những khóa 
huấn luyện được tổ chức cho cán bộ và nhân viên 
ngành Ðặc Biệt gồm các khóa: Tình Báo và Phản 
Tình Báo Cao Cấp, Trưởng Phòng Ðặc Biệt, Lãnh 
Ðạo Chỉ Huy, Cán Bộ Ðiều Khiển, Phản Tình Báo 
và Tình Báo Sơ Cấp, Theo Dõi, Thiên Nga … Ngoài 
ra, ngành Ðặc Biệt còn gởi một số cán bộ và nhân 
viên tham dự các khóa tình báo được tổ chức tại 
Mã Lai, Ðại Hàn và Hoa Kỳ.

Ðể tránh sự theo dõi, phát hiện của đối phương, 
nhân viên thi hành nghiệp vụ tình báo và phản tình 
báo phải ngụy thức khéo léo và luôn luôn phải đề 
cao cảnh giác. Có một vài địa phương, khi tổ chức 
được hoàn chỉnh hơn, những nhân viên ngành Ðặc 
Biệt không nhất thiết phải vào Cơ quan hay Bộ Chỉ 
Huy Cảnh Sát Quốc Gia, mà các cán bộ của đơn 

vị đến giao công tác trực tiếp tại các nhà an toàn, 
hay gián tiếp qua các máy truyền tin đặc biệt, do 
các cố vấn Hoa Kỳ trang bị cho. Cán bộ và nhân 
viên ngành Ðặc Biệt đã phải lặn lội tận các xã thôn, 
trong từng khu vực hẻo lánh, có khi phải đi sâu vào 
vùng địch để tiếp xúc với các cơ sở hầu thu nhận 
tin tức, điều tra các thành phần tình nghi hoặc truy 
bắt các cán bộ cộng sản được phát hiện. Do đó, 
trong khi thi hành nghiệp vụ, nhân viên Cảnh Sát 
Ðặc Biệt đã phải đương đầu với biết bao khó khăn 
và nguy hiểm. Nhiều cán bộ, nhân viên ngành Ðặc 
Biệt đã âm thầm ra đi hay bị thương tật trong quá 
trình phục vụ cho quê hương, xứ sở.

Vì là đối tượng không đội trời chung của cộng 
sản, nhiều cán bộ và nhân viên Ngành Ðặc Biệt đã 
bị cộng sản hành quyết một cách dã man ở các địa 
phương sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam và 
cũng không ít những nhân viên khác đã tự chọn 
lựa cho mình những cái chết đầy tiết liệt, trung 
dũng… Trong khi đó, biết bao nhân viên Ngành 
Ðặc Biệt, từ hạ sĩ quan, sĩ quan, các cấp cũng đã 
nhận nhiều đòn thù của cộng sản, bị bức tử, bị 
giam cầm 5 năm, 10 năm, 17 năm trong các trại 
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tù cộng sản, được thiết lập từ Nam ra Bắc từ sau 
ngày 30-4-1975.

Sự hy sinh của Ngành Ðặc Biệt hết sức âm thầm 
trên khắp mọi nẻo đường đất nước mà những 
chiến công của họ ít được mọi người biết đến. Cố 
vấn Tổng Thống Huỳnh Văn Trọng là ai? Vũ Ngọc 
Nhạ là ai ? Tổ chức binh vận đã sử dụng tên chủ 
nhà hàng Thanh Bạch ở Saigon làm cơ sở đã bị sa 
lưới cùng với hơn 150 sĩ quan, hạ sĩ quan nội tuyến 
là ai? Và tin tức tình báo nào đã giúp cho VNCH 
thoát khỏi sự sớm bị bức tử bằng Hiệp Ðịnh Paris 
dự định ký vào ngày 30 tháng 10 năm 1972 thay 
vì 27 tháng 1 năm 1973, giữa Kissinger và Lê đức 
Thọ? Nghị quyết 24 của Bộ Chính Trị Bắc Việt được 
lấy ngay trước khi được triển khai thành nghị quyết 
12 của Mặt Trận Giải Phóng là nghị quyết gì ? ... và 
còn biết bao thành quả khác mà không thể kê khai 
hết được, vì mục đích của bài này không phải để 
nói lên những điều đó.

 Ngành Ðặc Biệt thuộc Lực Lượng Cảnh Sát 
Quốc Gia VNCH là một ngành được giao phó nhiều 
trọng trách và nhân viên phải nhận chịu nhiều thử 
thách, cam go và mất mát. Một ngành mà hầu hết 
nhân viên các cấp đều sống trong cảnh thanh bần, 
là ngành “quyền rơm, vạ đá”!

 Sau đây là nhiệm vụ đặc biệt của nhân viên Biệt 
Đội Thiên Nga và Đoàn Đặc Nhiệm thống thuộc 
Ngành Đậc Biệt:

• BIỆT ĐỘI THIÊN NGA:
Biệt Đội Thiên Nga ra đời trong những năm 

cao điểm của cuộc chiến tranh bảo quốc của nhân 
dân miền Nam chống lại bọn cộng sản xâm lược 
phương Bắc.

Sau năm 1954, nền đệ nhất Cộng Hòa đã được 
hình thành ở miền Nam Việt Nam. Do đó, ngành 
CSQG cũng được củng cố lại để lo cho an ninh quốc 
gia và bảo vệ mọi từng lớp dân chúng. Trước đây, 
thành phần nữ nhân viên trong ngành CSQG vẫn 
còn được sử dụng hạn chế trong các phần vụ như 
văn phòng hành chánh, kiểm soát tài nguyên, cảnh 
sát an ninh hải cảng, phi cảng, cảnh sát ngoại kiều, 
tiếp tân, trại giam, giáo dục v.v… Những nữ nhân 
viên này được tuyển dụng tùy theo nhu cầu công 

tác, theo từng giai đoạn, chứ chưa có một trường 
lớp chính thức nào để đào tạo.

 Mãi cho đến cuối năm 1965, khi Chính Phủ Việt 
Nam Cộng Hòa thành lập Học Viện CSQG, tổ chức 
thi tuyển cả nam và nữ Sinh Viên Sĩ Quan Cảnh Sát 
với điều kiện tối thiểu là phải có bằng cấp từ tú tài 
1 trở lên, lúc đó mới có các nữ sĩ quan gia nhập 
lực lượng CSQG. Sau khi tốt nghiệp khóa 1, các nữ 
Sĩ Quan Cảnh Sát đã được phân phối về Tổng Nha 
Cảnh Sát, Khối Đặc Biệt, và một số ít được phân 
phối về các Nha, Tỉnh thuộc bốn vùng chiến thuật 
của miền Nam VN.

Sau hai lần đẩy lùi các cuộc tổng tấn công của 
Việt Cộng vào miền Nam trong Tết Mậu Thân và 
tháng 5 năm 1968, Chính phủ VNCH đã tăng cường 
nhân số cho ngành Cảnh Sát trong việc bảo vệ an 
ninh đất nước, ngăn chận việt cộng xâm nhập miền 
Nam VN bằng đường bộ cũng như đường thủy. Vai 
trò người Cảnh Sát được đặt nặng và quan trọng 
hơn, đặc biệt là nhu cầu cần có một tổ chức gồm 
toàn những nữ Cảnh Sát hoạt động riêng rẽ hay 
phối hợp với nam Cảnh Sát trong các công tác về 
tình báo. 

Tháng 8 năm 1968, do một Sự Vụ Văn Thư của 
Tổng Nha Cảnh Sát, một tổ chức toàn là nữ nhân 
viên được thành lập, có tên gọi là “ Biệt Đội Thiên 
Nga “. Biệt Đội này trực thuộc Khối Đặc Biệt BTL/
CSQG, hoạt động độc lập, song song với các tổ 
chức được thành lập trước đó.

Nhiệm vụ của Biệt Đội Thiên Nga là sưu tầm, 
phân tích tin tức, tổ chức xâm nhập và phá vỡ các 
hạ tầng cơ sở cộng sản tại thủ đô Sài Gòn cũng như 
tại các tỉnh địa phương trên toàn miền Nam Việt 
Nam. Công việc thành lập Biệt Đội Thiên Nga khởi 
đầu đã gặp rất nhiều khó khăn, từ vấn đề tuyển 
mộ, đào tạo nhân viên cho đến các công tác tìm 
đầu mối, xây dựng cơ sở, giám thị v.v... Tuy nhiên, 
chỉ sau một thời gian ngắn, Biệt Đội Thiên Nga đã 
dần dần hoàn thiện cả về mặt tổ chức cũng như 
nghiệp vụ.

Về mặt tổ chức, Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương 
có văn phòng tại Khối Đặc Biệt.

Biệt Đội Thiên Nga Thủ Đô và 11 Quận có văn 
phòng tại BCH/CSQG Thủ Đô và tại BCH/CSQG các 
Quận Đô Thành.
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Ngoài ra còn có Biệt Đội Thiên Nga Vùng I, II, III, 
IV và tại các Tỉnh trên toàn quốc từ Quảng trị đến 
Cà Mau.

Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương có 4 Ban: Ban 
Hành Chánh, Ban Tổ Chức Phát Triển, Ban Huấn 
Luyện và Ban Hoạt Vụ.

Nhiệm vụ của Thiên Nga Trung Ương là thành 
lập cơ sở văn phòng, tuyển mộ nhân viên, tổ chức 
huấn luyện, tìm đầu mối, phát triển công tác. Đồng 
thời đôn đốc và hướng dẫn các BCH/CSQG Tỉnh 
thành lập Biệt Đội Thiên Nga địa phương và tuyển 
mộ nữ nhân viên gửi về Biệt Đội Thiên Nga Trung 
Ương để đưa đi thụ huấn các khóa học tình báo 
tại trường Tình Báo Trung Ương. Các phụ nữ được 
tuyển mộ phải có ít nhất là văn bằng Trung Học Đệ 
Nhất Cấp hoặc cao hơn, ngoại trừ các quả phụ của 
CSQG không đòi hỏi điều kiện văn bằng như trên, 
nhưng ít nhất phải có bằng Tiểu Học.

Các nữ nhân viên được tuyển lựa này gồm đủ 
mọi lứa tuổi, mọi thành phần khác nhau trong xã 
hội. Có thể là người bán rau cải ở chợ, bán hàng 
rong, bán vé xe buýt, nhân viên bưu điện, điện lực, 
thư ký văn phòng, học sinh, sinh viên… Họ lần lượt 

được học qua các lớp tình báo căn bản 4 tuần, lớp 
theo dõi 6 tuần, cán bộ điều khiển 8 tuần và đặc 
biệt là khóa tác xạ tại trường Tình Báo Trung Ương. 
Khóa sinh phải đủ điểm cho khóa trước mới có thể 
lên lớp kế tiếp. Trong thời gian thụ huấn, các khóa 
sinh phải ở nội trú và mang bí số.

Việc giảng dạy các “Thiên Nga” do các Giảng 
Viên trường Tình Báo phụ trách. Thiên Nga Trung 
Ương đảm nhận công tác theo dõi giám thị việc 
học của khóa sinh. Sau khi thụ huấn các khóa học 
trên, các khóa sinh được trả về địa phương, nơi đã 
gởi đi học và bắt đầu nhận công tác do các Ngành 
Đặc Biệt phân nhiệm, dưới sự hướng dẫn của Phụ 
Tá Đặc Biệt địa phương và báo cáo thành quả công 
tác về Thiên Nga Trung Ương.

Tại Trung Ương, ngoài các lớp được huấn luyện 
kể trên, các nữ nhân viên Thiên Nga còn theo học 
các lớp kỹ thuật như nhiếp ảnh (chụp hình bí mật), 
lái xe gắn máy, lái xe hơi, một số được học thêm 
các lớp thẩm vấn.

Biệt Đội Trưởng, Phụ Tá Biệt Đội Trưởng Thiên 
Nga Trung Ương và các Cán Bộ Điều Khiển phần lớn 
đều là các nữ Sĩ Quan Cảnh Sát tốt nghiệp khóa 1 

Chị Nguyễn Thanh Thủy, Biệt đội Trưởng Thiên Nga, hình trước và sau năm 1975
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Học Viện CSQG. Riêng Biệt Đội Trưởng và Phụ Tá 
đã tốt nghiệp thêm khóa Trưởng Phòng Đặc Biệt 
tại trường Tình Báo Trung Ương năm 1968-1969.

Ngoài các nữ Sĩ Quan và nhân viên Cảnh Sát 
chính thức, Biệt Đội Thiên Nga còn sử dụng một 
số đông nữ hồi chánh viên, nữ can phạm chính 
trị, các công nhân hãng xưởng, nhân viên các cơ 
quan chính phủ (ngoài cơ quan cảnh sát), các bạn 
hàng chợ, các học sinh, sinh viên trường trung học 
và đại học… để làm mật báo viên cho Biệt Đội. Số 
cộng tác viên đông gấp nhiều lần số nhân viên 
chính thức.

Các nhân viên Trung Ương đi công tác hoạt vụ 
đều được tham dự khóa chuyên môn tình báo để 
được hướng dẫn rõ ràng chi tiết công tác mà họ 
phải đảm nhận cũng như cách thức bảo vệ an ninh 
tối đa cho họ. Các nữ nhân viên hoạt vụ đều có bí số 
và bí danh. Tùy vào công tác, họ được tạo cho một 
ngụy tích với tất cả giấy tờ tùy thân và lý lịch mới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật công tác, Biệt 
Đội Thiên Nga Trung Ương có những kiosque buôn 
bán lẻ, có điện thoại công cộng để làm nơi liên lạc, 
hộp thư sống , chết… và một nhà an toàn làm nơi 
tiếp xúc với tình báo viên, mật báo viên từ mật 
khu VC về.

Vì là Biệt Đội Tình Báo nữ lại mang tên loài chim 
Thiên Nga nên mỗi kế hoạch công tác đều có ám 
danh một loài chim khác như Sơn Ca, Họa Mi, Hải 
Âu, Hoàng Oanh, Hoàng Yến v.v...Còn các công tác 
phối hợp với các cơ quan bạn thì dùng ám danh 
sông núi như Trùng Dương, Trường Sơn…

Do sự thay đổi của cơ cấu Khối Đặc Biệt và để 
thích ứng với tình hình chính trị phức tạp nên cuối 
năm 1972, Biệt Đội Thiên Nga mang ám danh mới là 
Đoàn Đặc Nhiệm G4231g để bảo mật hoạt động.

Song song với việc xây dựng tổ chức, đào tạo 
nhân viên, Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương luôn nỗ 
lực tìm đầu mối, lập kế hoạch công tác, tìm cách 
xâm nhập len lỏi vào các hội đoàn phụ nữ, hội 
đoàn các bạn hàng các chợ, hội Phụ Nữ Đòi Quyền 
Sống, các lực lượng đấu tranh thuộc thành phần 
thứ ba, các thành phần tôn giáo khuynh tả có VC 
xách động, các tổ chức sinh viên , học sinh thân 
cộng để kịp thời ngăn chận những tên VC nằm 
vùng, triệt phá những âm mưu có nguy hại cho 

an ninh quốc gia. Không những thế, Biệt Đội Thiên 
Nga còn xâm nhập vào tận mật khu của VC để thu 
thập tin tức tình báo góp phần tiêu diệt các cơ sở 
đầu não của cộng sản.

Nhìn lại quá trình công tác của nữ nhân viên 
Thiên Nga, phải thừa nhận rằng công việc của họ 
vô cùng nguy hiểm và tánh mạng lúc nào cũng bị 
đe dọa. 

Qua các tài liệu tịch thu được của Việt cộng, 
sau những thất bại nặng nề, chúng rất đề cao cảnh 
giác “nữ Thiên Nga”. Việt Cộng luôn luôn tìm cách 
để bắt cóc, giả đụng xe gây án mạng hay ám sát 
những ai chúng nghi ngờ là nhân viên Thiên Nga. 
Còn các nhân viên Thiên Nga len lỏi vào các hội 
đoàn, tham dự các buổi biểu tình tuyệt thực, chống 
đối nên đôi khi cũng phải chịu hưởng hơi cay, dùi 
cui của Cảnh Sát. Các chị em Thiên Nga còn phải hy 
sinh những tình cảm riêng tư, thời gian dành cho 
gia đình, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để làm 
tròn bổn phận công dân yêu nước, đấu tranh cho 
lý tưởng tự do.

Thật khó có thể ghi lại hết những chiến công 
thầm lặng của các nữ chiến sĩ tình báo Thiên Nga, 
tuy vậy những công tác sau đây là vài ví dụ điển 
hình về các hoạt động của Biệt Đội Thiên Nga.

Một trong những công tác mà VC vẫn còn tức 
tối là việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho 
phái đoàn Quân Sự Bốn Bên vào họp tại trại David 
Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Vì nghi ngại nên chúng đã 
đề nghị để cho chúng tự chọn nhà thầu cung cấp 
thực phẩm cho hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa (tức cộng sản Bắc Việt) và Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam, nhưng cuối cùng nhà thầu mà 
chúng đã chọn lại là của Biệt Đội Thiên Nga. Công 
tác này mang ám danh là Trùng Dương, hoạt động 
cho đến ngày cuối cùng 28/04/1975.

Một công tác khác mang ám danh Hải Âu đã cài 
được một nhân viên Thiên Nga vào Hội Đoàn Phụ 
Nữ đối lập và tạo được niềm tin nên được VC chọn 
đi học lớp tình báo và hoạt động chung với chúng.

Riêng công tác len lỏi vào Hội Phụ Nữ Đòi 
Quyền Sống, hoạt động chung với một cán bộ VC 
nằm vùng, mãi cho đến sau năm 1975, tên nữ cán 
bộ VC mới biết người nữ thư ký của Ban Xã Hội 
là nhân viên Thiên Nga. Lúc ấy tên nữ cán bộ là 
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Đại Úy Công An đã tức tối đề nghị gia tăng them 6 
tháng tù trong khi nữ nhân viên Thiên Nga đã có 
giấy ra trại. Công tác này mang ám danh Họa Mi.

 Trong 5 năm liền, một nữ Huyện Ủy Viên 
VC đã hợp tác với Biệt Đội Thiên Nga. Sau ngày 
30/4/1975, Huyện Ủy Viên này vẫn giữ chức vụ 
Huyện Ủy của một huyện gần Sài Gòn và mãi cho 
đến 6 tháng sau, mới bị VC khám phá và bắt giữ, 
khai trừ khỏi Đảng CS và giam giữ tại Chí Hòa, vì 
hồ sơ còn sót lại tại địa phương. Người Huyện Ủy 
Viên này đã gặp Biệt Đội Trưởng Thiên Nga Nguyễn 
Thanh Thủy tại trại tù Hàm Tân và mới vỡ lẽ ra rằng 
“Chị Năm“ là người mà chị đã tiếp xúc năm xưa, 
chính là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga. Công 
tác này được mang tên Hoàng Oanh.

Các công tác hoạt động của Thiên Nga càng 
thành công tốt đẹp bao nhiêu thì VC càng tức tối 
lên án, càng đề cao cảnh giác với nhân viên Thiên 
Nga bấy nhiêu. Do đó, những bản án không xét xử, 
sự trả thù hèn hạ mà VC đã dành cho các nữ nhân 
viên Thiên Nga sau tháng 4-1975 là từ 3 năm đến 
13 năm trong các ngục tù VC. Tuy vậy, các nữ nhân 
viên Thiên Nga vẫn hãnh diện, giữ vững nhân cách, 
lập trường, vượt qua những tháng năm bị tù đày 
gian lao.

• ĐOÀN ĐẶC NHIỆM:
I.- TỔNG QUÁT:

Đoàn Đặc Nhiệm là một cơ quan đặc biệt hoạt 
động trong lãnh vực tình báo và nội chính tại thủ đô 
Sài Gòn dưới sự chỉ đạo của vị Trưởng Khối Cảnh Sát 
Đặc Biệt, thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG. Đến năm 1975, có 
7 Đoàn Đặc Nhiệm và một Đoàn Đặc Nhiệm Thiên 
Nga. Từ cuối thập niên 1950 đến 1975, các Đoàn Đặc 
Nhiệm hoạt động rất hữu hiệu, phá vỡ toàn bộ các tổ 
chức xâm nhập của cộng sản như tổ chức Đặc Công 
của R (Trung Ương Cục Miền Nam), tổ chức Sinh Viên 
Học Sinh Saigon, tổ chức Thành Ủy – Liên Quận của 
Cộng sản, nắm vững tình hình các tổ chức nội chính 
như: Tôn giáo, Công đoàn, Phụ nữ, Hoa kiều,v.v…

II.- TỔ CHỨC ĐOÀN ĐẶC NHIỆM:
Đoàn Đặc Nhiệm tương đương với các F Đặc 

Biệt ở các tỉnh:
Trong Đoàn Đặc Nhiệm có 2 Ban quan trọng 

nhất là Ban Cán Bộ Điều Khiển và Ban Theo Dõi 
Phát Hiện. Ban Cán Bộ Điều Khiển chuyên lo tìm 
kiếm cảm tình viên, mật báo viên để xâm nhập vào 
các tổ chức đối tượng chính hầu thâu thập tin tức 
và cuối cùng là vô hiệu hóa tổ chức đối tượng đó. 
Ban Theo Dõi cũng rất quan trọng. Ban này sẽ phát 
hiện các thành phần của tổ chức đối nghịch, v.v…

  
 
 
 

 
   E4    Phòng Kỹ Thuật 
     

                                                 Đoàn Theo Dõi 
 

          Xâm Nhập                        F41       F42        
Tình Báo Ngoại Tuyến          Đoàn Bảo Vệ Yếu Nhân 
 
   
 Ban Văn Thư                     Đoàn Đặc Nhiệm    Ban Hồ Sơ 
              (Trưởng Đoàn) 
 
    
   Ban Cán Bộ   Ban Theo Dõi 
   Điều Khiển     Phát Hiện 
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III.- CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN 
ĐẶC NHIỆM:

Hoạt động của Đoàn Đặc Nhiệm gồm các 
công tác:

1.- Hoạt Động Tình báo.
2.- Hoạt Động Nội chính.
- Hoạt động tình báo nội địa nhắm vào các tổ 

chức của cộng sản từ Thành ủy Saigon và từ Tỉnh 
ủy trở lên Trung Ương Cục của cộng sản. Mục tiêu 
dưới cấp Thành ủy Saigon và Tỉnh ủy thì giao lại cho 
địa phương phụ trách. Hoạt động này chỉ nhắm 
vào tổ chức tình báo nội địa của cộng sản, còn tình 
báo ngoại tuyến, tức từ miền Bắc xâm nhập vào 
thì do cơ quan F41 chịu trách nhiệm.

- Hoạt động nội chính gồm các mục tiêu:
- Tôn giáo: Nhất là 2 tôn giáo lớn, Phật giáo và 

Công giáo.
- Sinh viên – Học sinh: Ban Đại Diện các Trường 

Đại Học ở Sàigòn, các Trường Trung Học lớn như 
Pétrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Trưng Vương, 
Cao Thắng, v.v…

- Công Đoàn Lao Động, Bến Cảng.
- Nghiệp Đoàn phụ nữ 36 Chợ.
- Hoa kiều.
- Báo chí.
- Văn nghệ sĩ.
- Một số nhân sĩ đối lập (hay cộng sản núp dưới 

chiêu bài đối lập, v.v…)
3.- Bảo Vệ Yếu Nhân.
4.- Theo Dõi (nội bộ).
Tất cả các báo cáo, phúc trình đều trình thẳng 

lên Ông Trưởng Khối CSĐB.

IV.- PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM CỦA CÁC 
ĐOÀN ĐẬC NHIỆM

Bảy Đoàn Đặc Nhiệm tại Khối CSĐB / Bộ Tư 
Lệnh được phân nhiệm vụ chính để hoạt động 
như sau:

-Đoàn Đặc Nhiệm phụ trách về SVHS
-Đoàn Đặc Nhiệm phụ trách về tôn giáo.

-Đoàn Đặc Nhiệm chuyên lo các Công đoàn, 
Nghiệp đoàn.

-Đoàn Đặc Nhiệm chuyên lo các tổ chức Đặc 
Công Cộng sản, sau này tổ chức Đặc Công đổi 
thành tổ chức An Ninh Điệp Báo (R).

-Đoàn Đặc Nhiệm chuyên lo về Hoa vận.
-Đoàn Đặc Nhiệm chuyên lo bảo vệ yếu nhân.
-Đoàn Đặc Nhiệm chuyên lo theo dõi.
Cũng có khi, một Đoàn Đặc Nhiệm phụ trách 2, 

3 nhiệm vụ như Đoàn Đặc Nhiệm Thiên Nga. Đoàn 
Thiên Nga không những chỉ lo công tác tình báo 
mà còn phụ trách về nội chính nữa. Đặc biệt, nhân 
viên của Đoàn này gồm toàn nữ nhân viên.

V.- TIỀN THÂN CỦA ĐOÀN ĐẶC NHIỆM
Khỏang cuối thập niên 1950, trận đánh của VC 

ở Bến Tre mà chúng gọi là Đồng Khởi, Cộng sản 
đã bí mật xâm nhập vào vệ binh của ta và làm nội 
tuyến cho chúng tấn công vào kho vũ khí tỉnh. 
Chúng lấy đi toàn bộ súng đạn (khoảng 70, 80 cây 
carbine) ở kho của tỉnh lỵ. Tại Sàigòn, chúng thành 
lập Đoàn Biệt Động Sàigòn. Cảnh Sát Đặc Biệt (thời 
Thiếu Tướng Là), Phó TGĐ Bùi Văn Nhu thành lập 
4 Biệt Kích Đội. Mỗi đội Biệt Kích (bí số S21 … S24) 
phụ trách 2, 3 Quận ở Sàigòn; đến thập niên 1960, 
Biệt Kích Đội đổi tên là Ty Hoạt Vụ (vẫn giữ bí số 
S21 đến S24 như cũ).

Đến cuối năm 1969 đầu 1970, Khối CSĐB thành 
lập một Đoàn Đặc Nhiệm lên Đà Lạt hoạt động 
tình báo. Nhân viên của Đoàn Đặc Nhiệm Đà Lạt 
này lấy từ các Ty Hoạt Vụ kể cả 7 nhân viên Thiên 
Nga (nữ). Đoàn Đặc Nhiệm Đà Lạt sau 7 tháng hoạt 
động có rất nhiều kết quả tốt đẹp và đã giải tán 
sau đợt công tác này.

Cuối năm 1970, các Ty Hoạt Vụ lại đổi tên là 
Đoàn Đặc Nhiệm và xây dựng thêm 3, 4 Đoàn nữa, 
tổng cộng 7 Đoàn tất cả. Các cấp chỉ huy trực tiếp 
của các Đoàn Đặc Nhiệm là: Chuẩn Tướng Bùi văn 
Nhu (thập niên 1950), Trung Tá Nguyễn Mâu (thập 
niên 1960), và sau cùng đến tháng 4-1975 là Chuẩn 
Tướng Huỳnh Thới Tây.
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 KHỐI TƯ PHÁP

Tiền thân của Khối Tư Pháp là Khối Cảnh Sát. 
Khối Cảnh Sát có nhiều Sở như Sở Căn Cước, 

Tổng Văn Khố, Sở Giảo Nghiệm, Sở Cảnh Sát Hành 
Chánh, Sở Điều Tra Tư Pháp, Sở Ngoại Kiều và Sở 
Cảnh Sát Công Lộ. Trưởng Khối Cảnh Sát lúc đó là 
Thiếu Tá Từ Dương.

 Một trong những nhiệm vụ của Khối Cảnh Sát 
là sưu tra văn khố, điều tra lý lịch và cho ý kiến gởi 
đến các Bộ, Ngành về việc cấp giấy phép, môn bài, 
thông hành (passport).

Trong thời điểm 1967-1968, Khối Cảnh Sát được 
Bộ Nội Vụ ủy nhiệm ký tên và cấp Giấy Thông Hành 
cho sinh viên du học, phụ nữ theo chồng về nước, 
v.v. Sau đợt tấn công của Cộng Sản năm 1968, 
Thiếu Tá Từ Dương trở về Nha Quân Pháp. Quận 
Trưởng Đồng Hóa Đinh Thành Châu được cử giữ 
chức vụ Trưởng Khối. Sau khi nhận lãnh chức vụ, 
Luật Sư Đinh Thành Châu đã đệ trình Đại Tá Trần 
Văn Hai, Tổng Giám Đốc CSQG, cuốn “Cẩm Nang 
Cảnh Sát“ ghi rõ những tiêu chuẩn về luật lệ an 
toàn trên công lộ.

 Năm 1970, Đại Tá Trần Văn Hai trở về Quân 
Đội và Luật Sư Đinh Thành Châu xin ra khỏi Ngành 
CSQG. 

Đến năm 1971, Tổng Nha CSQG được đổi thành 
Bộ Tư Lệnh CSQG và Thiếu Tướng Trần Thanh 
Phong về làm Tư Lệnh CSQG. Thẩm Phán Phạm Kim 
Qui được cử giữ chức vụ Phụ Tá Tư Lệnh, Trưởng 
Khối Tư Pháp, thay thế Luật Sư Đinh Thành Châu. 
Cũng trong năm 1971, Phòng Điều Tra Ma Túy do 
Thiếu Tá Lý Ký Hoàng điều hành đã được lệnh nâng 
cấp nhân số, nên một số nhân viên từ các Sở Căn 
Cước, Tổng Văn Khố, Sở Công Lộ đã được điều về 
Phòng Điều Tra Ma Túy. 

Tháng 9/1971, Đại Tá Nguyễn Khắc Bình thay 
thế Thiếu Tướng Trần Thanh Phong. Khối Tư Pháp 
được tổ chức với 3 bộ phận chính yếu: Sở Điều 
Tra Tư Pháp, Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch và Sở Ngoại 
Kiều. Các phần hành khác như Sở Căn Cước, Tổng 
Văn Khố, Sở Giảo Nghiệm, Sở Cảnh Sát Hành 

Chánh, Sở Cảnh Sát Công Lộ được tách ra khỏi 
Khối và đặt dưới quyền của Nha Kỹ Thuật và các 
Nha liên hệ khác.

Trong nỗ lực thu thập rộng rãi thông tin, theo 
dõi, khám phá và ngăn ngừa tội phạm theo chỉ thị 
của Tư Lệnh CSQG, năm 1972, Sở Điều Tra Tư Pháp 
được đổi thành Sở Tình Báo Điều Tra Tư Pháp.

1- Sở Tình Báo Điều Tra Tư Pháp có 3 phòng do 
3 Chủ Sự điều hành, gồm có:

- Phòng Điều Tra Ma Túy.
- Phòng Tình Báo Hình Sự Tổng Quát.
- Phòng Tình Báo Hình Sự Đặc Biệt (có Ban Bài 

Trừ Du Đãng do Thiếu Tá Nguyễn Văn Tho điều 
hành).

2- Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch được gọi tắt là Sở 
Nghiên Kế do Trung Tá Đặng Đình Tuấn điều hành. 

3- Sở Ngoại Kiều do Thiếu Tá Nguyễn Văn Mai 
điều hành, phụ trách việc cứu xét đơn xin lưu trú 
cho các ngoại kiều. 

 Về nhiệm vụ, Khối Tư Pháp (Bộ Tư Lệnh CSQG), 
Sở Tư Pháp (BCH/CSQG Thủ Đô, BCH/CSQG Khu), 
Phòng Tư Pháp (BCH/CSQG Quận Thủ Đô, Tỉnh, Thị 
Xã), Ban Tư Pháp (BCH/CSQG Quận, Cuộc CSQG ) 
đều có nhiệm vụ sưu tầm tin tức, truy tầm bắt giữ 
tội phạm, thụ lý các vụ án, khám phá, bài trừ và 
ngăn ngừa các tệ đoan xã hội. Tuy khác nhau về 
địa bàn hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm ở mỗi 
cấp, nhưng các Sĩ Quan Tư Pháp ở các cấp đều là 
Hình Cảnh Lại.

Hình Cảnh Lại là các viên chức hành sử Công 
Tố Quyền và đảm nhận thẩm vấn can phạm. Các 
viên chức này dưới sự điều khiển của Biện Lý sở 
tại.Trong quản hạt mỗi Tòa Thượng Thẩm, Cảnh 
Sát Tư Pháp dưới sự giám sát và kiểm soát của 
Viện Chưởng Lý và Phòng Luận Tội trực thuộc Tòa 
Thượng Thẩm. Các Tòa Sơ Thẩm thuộc miền Trung 
thuộc thẩm quyền của Tòa Thượng Thẩm Huế. Các 
Tòa Sơ Thẩm thuộc miền Nam thuộc thẩm quyền 
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của Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. 
Cảnh Sát Tư Pháp có nhiệm vụ vi chứng các 

vụ phạm pháp, thu thập bằng cớ và truy tầm thủ 
phạm khi chưa mở cuộc thẩm vấn. Khi đã mở cuộc 
thẩm vấn, Cảnh Sát Tư Pháp thi hành những ký 
thác và tuân hành những triệu dụng của cơ quan 
thẩm vấn.

Theo Điều 14 Bộ Hình Sự Tố Tụng, Cảnh Sát Tư 
Pháp gồm có:

- Sĩ Quan Cảnh Sát Tư Pháp hay Hình Cảnh Lại.

- Nhân viên Cảnh Sát Tư Pháp.
- Viên chức và nhân viên được luật pháp giao 

phó một số nhiệm vụ cảnh sát tư pháp.
Ngoại trừ Biện Lý, Phó Biện Lý và Dự Thẩm, 

trước khi nhậm chức, Hình Cảnh Lại phải đến 
Tòa Án mà viên chức ấy lệ thuộc để tuyên thệ 
trong một phiên xử công khai rằng: “Tôi thề sẽ 
tận tâm làm tròn nhiệm vụ Sĩ Quan Cảnh Sát Tư 
Pháp và bao giờ cũng xử sự một cách xứng đáng 
và chính trực.”
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KHỐI HÀNH QUÂN
I.- ĐẠI CƯƠNG:

Trước ngày cải tổ thành Bộ Tư Lệnh CSQG, Tổng 
Nha Cảnh Sát Quốc Gia đã tổ chức thành nhiều 
Khối. Mỗi Khối phụ trách các ngành chuyên môn 
đặc biệt khác nhau, trong đó có Khối Cảnh Sát Dã 
Chiến (CSDC).

 Khối CSDC được thành lập để trực tiếp quản 
trị nhân viên, yểm trợ tiếp vận và trực tiếp điều 
hành Ngành CSDC trên toàn quốc với nhân số 
trên dưới là 16.000 người trong năm 1968. Khối 
CSDC gồm có: Đại Đội Tổng Hành Dinh & Chi 
Đội Thiết Giáp, Trung Tâm Huấn Luyện CSDC Đà 
Lạt và 6 Phòng chuyên môn trực thuộc: Phòng 
I (Quản Trị Nhân Viên); Phòng II (An Ninh Tình 
Báo); Phòng III (Hành Quân, Huấn Luyện); Phòng 
IV (Tiếp Vận); Phòng V (Tâm Lý Chiến); Phòng VI 
(Tài Chánh).

Đến năm 1969, Khối CSDC được đổi tên là Khối 
Yểm Trợ Võ Trang. Khối này điều hành và quản trị 
Lực Lượng CSDC và Lực Lượng Giang Cảnh. Đầu 
năm 1972, Khối tạm thời điều hành thêm Lực 
Lượng Thám Sát Tỉnh (PRU) trong khi chờ quyết 
định của cấp chỉ huy hữu quyền về việc quản trị và 
sử dụng PRU.

 Do chương trình cải tổ toàn diện sau khi Tổng 
Nha CSQG trở thành Bộ Tư Lệnh CSQG, đầu năm 
1973 Khối Điều Hành được cải tổ thành KHỐI 
HÀNH QUÂN. Theo sự cải tổ mới này, các tổ chức 
sau đây không còn thống thuộc Khối Hành Quân: 
Trung Tâm Huấn Luyện CSDC Đà Lạt được chuyển 
giao cho Khối Huấn Luyện; Đại Đội Tổng Hành 
Dinh và Chi Đội Thiết Giáp được chuyển giao 
cho Đại Đội Tổng Hành Dinh trực thuộc Tư Lệnh 
CSQG; Biệt Đoàn 5 & BĐ 222 CSDC cũng thuộc Tư 
Lệnh CSQG. 

 Khối Hành Quân, theo tinh thần thay đổi mới 
này, chỉ là một bộ phận tham mưu của Bộ Tư 
Lệnh CSQG. 

II.- TỔ CHỨC KHỐI HÀNH QUÂN: 
Khối Hành Quân có 2 Phòng biệt lập và 3 Sở 

được tổ chức như sau:
- Trưởng Khối HQ: Đại Tá Nguyễn Văn Bê
- Phó Trưởng Khối: Đại Tá Lê Thọ Trung
- Phụ Tá Trưởng Khối: Trung Tá Phạm Kim Tấn
* 2 PHÒNG Biệt Lập gồm có:
 Ngoài Văn Phòng Khối do một Văn Phòng Trưởng 

(Đại Úy Phạm Văn Tốt) phụ trách tiếp nhận và gởi 
văn thư đi các nơi, còn có 2 Phòng biệt lập là: 

 - Phòng Tổng Vụ: Quản trị nhân viên, tiếp vận, 
hành chánh, lương bổng (Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá 
Mai Văn Thọ.)

 - Phòng An Ninh Cảnh Lực: Phụ trách an ninh 
nội bộ trong phạm vi Khối Hành Quân. (Chủ Sự 
Phòng: Thiếu Tá Thái Quỳnh Vinh.)

* Ngoài 2 Phòng Biệt Lập, Khối Hành Quân có 
3 Sở, là:

A/- SỞ TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN:
 Chánh Sở: Trung Tá Trần Ngọc Trường; Phụ Tá 

Chánh Sở: Thiếu Tá Nguyễn Văn Linh.
Sở Tổ Chức Phát Triển có 3 Phòng:
1) Phòng Tổ Chức Tổng Quát: Chủ Sự Phòng: 

Thiếu Tá Vĩnh Thảo 
Nhiệm vụ: Nghiên cứu và tu chỉnh lại việc tổ 

chức cho toàn Ngành CSQG, trừ Ngành Đặc Biệt. 
Lập bảng cấp số nhân viên và trang bị cho mỗi 
đơn vị CSQG. Lập Huấn Thị Điều Hành Căn Bản 
nhằm ấn định, hướng dẫn hoạt động cho các đơn 
vị CSQG trong các công tác tuần tiểu, hành quân 
cảnh sát, an ninh trật tự trên đường phố, lưu 
thông v.v.

2) Phòng Phát Triển CSDC: Chủ Sự Phòng: Đại 
Úy Lê Đình Phát. 

Nhiệm vụ: Nghiên cứu về tổ chức, phối trí hoạt 
động riêng cho Ngành CSDC. Đặt kế hoạch huấn 
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luyện, tu nghiệp cho CSDC. Soạn thảo bảng cấp 
số nhân viên, trang bị cho các Biệt Đoàn, Đai Đội, 
Trung Đội CSDC. Soạn thảo Huấn Thị Điều Hành 
Căn Bản CSDC. Tổ chức thanh tra định kỳ và bất 
thường để kiểm tra đôn đốc CSDC hoạt động đúng 
nhiệm vụ được giao phó.

3) Phòng Phát Triển Giang Cảnh: Chủ Sự Phòng: 
Đại Úy Phạm Trọng Thân.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu về tổ chức, phối trí 
hoạt động cho các đơn vị Giang Cảnh. Đặt kế 
hoạch huấn luyện, tu nghiệp cho CSGC. Lập bảng 
cấp số nhân viên và trang bị cho các Giang Đoàn, 
Giang Đội. Soạn thảo Huấn Thị Điều Hành Căn 
Bản CSGC. 

B/- SỞ KẾ HOẠCH: Chánh Sở: Trung Tá 
Nguyễn Văn Giỏi; Phụ Tá Chánh Sở: Thiếu Tá 
Nguyễn Văn Hiếu.

 Sở Kế Hoạch có 2 Phòng là:
1) Phòng Nghiên Cứu: Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá 

Nguyễn Văn Thạnh. 
Nhiệm vụ: Nghiên cứu về cảnh phục, lễ phục, 

huy hiệu, cấp bậc các cấp cho Ngành CSQG. Nghiên 
cứu và ấn định kích thước, màu sắc các bảng hiệu, 
tên của các đơn vị từ Trung Ương tới Tỉnh, Quận, 
Cuộc, trạm CSQG.

2) Phòng Kế Hoạch: Chủ Sự Phòng: Đại Úy Lê 
Quý Bồng.

Nhiệm vụ: Tổ chức các Ban tuần tra kiểm soát 
cảnh phong, cảnh kỷ trong khi nhân viên hành sự. 
Nghiên cứu và đặt ra các nguyên tắc tổ chức và 
điều hành các ngày lễ lớn của Ngành CSQG như 
Lễ Chào Cờ đầu tháng tại sân cờ BTL/CSQG, Lễ Kỷ 
Niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1 tháng 6 hàng 
năm, Lễ Mãn Khóa tại Học Viện CSQG, v.v.

3) SỞ CẢNH VỤ: Chánh Sở: Trung Tá Nguyễn 
Vạn Thắng.

Sở Cảnh Vụ có 3 Phòng là: Phòng Cảnh Vụ + 
Phòng Thống Kê + Phòng Nghiên Cứu.

 Sở Cảnh Vụ là một Sở mới được thiết lập. 
Nhiệm vụ chính là thống kê kết qủa hoạt động 
cho toàn Ngành CSQG. Phần hành báo cáo sự 
việc của Khối Tư Pháp cũng được chuyển giao 
cho Sở Cảnh Vụ phụ trách. Các Sĩ Quan phục 
vụ tại Sở Cảnh Vụ gồm Đại Úy Nguyễn Văn Tựu, 
Đại Úy Nguyễn Phú Bi và trên dưới 10 nhân viên 
trực thuộc.

Riêng tại các cấp Vùng thì Ban Đại Diện CSDC 
được giải tán để thành lập Sở Hành Quân trực 
thuộc BCH/CSQG Khu liên hệ. Tại các Tỉnh, Thị 
Xã, Phòng Hành Quân được thiết lập và trực 
thuộc BCH/CSQG Tỉnh, Thị Xã liên hệ. Đại Đội 
CSDC Tỉnh thuộc quyền quản trị, yểm trợ tiếp 
vận và điều hành của Chỉ Huy Trưởng CSQG 
Tỉnh. Các Trung Đội CSDC vẫn duy trì hoạt động 
tại các Quận thuộc Tỉnh liên hệ như đã thi hành 
từ trước.
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KHỐI NHÂN VIÊN

Theo Sắc Lệnh số 146/NV ngày 27 tháng 6 
năm 1962, Ngành Cảnh Sát và Công An được 

hợp nhất và cải tổ thành Ngành Cảnh Sát Quốc Gia. 
Sở Nhân Viên trực thuộc Khối Hành Chánh là cơ 
quan phụ trách trông coi nhân viên CSQG trong thời 
điểm này. Thời gian này, Sở Nhân Viên gồm Phòng 
Chánh Ngạch, Phòng Ngoại Ngạch, Phòng Hồ Sơ. 
Sở được điều hành bởi một vị Chánh Sở là Quận 
Trưởng Cảnh Sát Lê Sơn Thanh. Các Chủ Sự Phòng 
gồm BTV Vũ Ngọc Liễn, TSV Đặng Duy Mai,…

Nhân số CSQG vào năm 1962 là 17.000 người. 
Nhân viên Cảnh Sát đeo lon và có ngạch trật theo 
qui chế Cảnh Sát được ấn định bởi Dụ số 9 ngày 
14/07/1950, gồm có: Phó Thẩm Sát Viên, Thẩm 
Sát Viên, Biên Tập Viên, Quận Trưởng Cảnh sát, 
Kiểm Tra và Tổng Kiểm Tra.

Năm 1969, các Sở thuộc Khối Hành Chánh được 
chia ra để lập thành Khối Nhân Huấn và Khối Hành 
Chánh. Hai Khối này một lần nữa được sắp xếp lại 
thành Khối Huấn Luyện và Khối Quản Trị sau đó.

Do nhu cầu phát triển để thi hành hữu hiệu 
trách vụ được Chính Phủ giao phó, Ngành CSQG 
đã không ngừng gia tăng nhân số, từ 17.000 người 
trong năm 1962 đã tăng lên 52.000 người trong 
năm 1965 và 88.000 người trong năm 1970, rồi 
trên 113.000 người vào cuối năm 1971 so với nhân 
số được chuẩn thuận là 122.000 người. Sự tăng 
vọt nhân số trên, một phần là do nhu cầu thành 
lập Lực Lượng CSDC (Field Force) và Lực Lượng 
Giang Cảnh (Marine Force). 

Sắc Lệnh số 017- a/TT/SL ngày 1/03/1971 thành 
lập Bộ Tư Lệnh CSQG để thay thế Nha Tổng Giám 
Đốc CSQG. Sắc Lệnh số 355-TT/SL ngày 1 tháng 6 
năm 1971 ấn định tổ chức và nhiệm vụ LL/CSQG, 
hệ thống tổ chức cũ của Ngành CSQG đã được thay 
đổi từ Trung Ương xuống địa phương. Đặc biệt 
là việc thành lập Cuộc CSQG (Police Station) cho 
2.100 Xã được bầu cử chính thức. Do vậy, nhân số 
CSQG đã được gia tăng nhằm để đáp ứng nhu cầu 
cải tổ rộng lớn của LL/CSQG. Nhân số CSQG trên 

toàn quốc cho đến năm 1975 là 135.000 người.
 Trong đợt cải tổ này, CSQG được mang cấp 

hiệu giống như Quân Lực VNCH, gồm: Cảnh Sát 
Viên, Trung Sĩ Cảnh Sát, Thượng Sĩ Cảnh Sát, Thiếu 
Úy Cảnh Sát, Trung Úy Cảnh Sát, Đại Úy Cảnh Sát, 
Thiếu Tá Cảnh Sát, Trung Tá Cảnh Sát, Đại Tá Cảnh 
Sát, Chuẩn Tướng Cảnh Sát, Thiếu Tướng Cảnh Sát, 
Trung Tướng Cảnh Sát. 

Để quản trị và điều hành nhân viên CSQG theo 
hệ thống tổ chức mới, Khối Nhân Viên BTL/CSQG 
đã được thành lập sau tháng 6 năm 1971.

Nhiệm vụ chính yếu của Khối Nhân Viên là quản 
trị, giám sát và điều hành mọi hoạt động liên quan 
đến vấn đề quản trị nhân viên các cấp CSQG từ 
trung ương xuống các địa phương trong việc sử 
dụng nhân lực, phát triển, tuyển mộ, thăng thưởng, 
thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật , v.v.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHỐI NHÂN VIÊN (Tính 
đến 30/4/1975): 

Phụ Tá Tư Lệnh, Trưởng Khối Nhân Viên: Đại Tá 
Nguyễn Phú Sanh.

Khối Nhân viên có 1 Phòng biệt lập và 3 Sở:
1 - Phòng Tổng Vụ (biệt lập, trực thuộc Trưởng 

Khối)
2 - Sở Tổng Quản Trị: Phụ trách toàn bộ việc 

quản trị nhân viên các cấp (tuyển mộ, bổ nhiệm, 
thuyên chuyển, lưu trữ hồ sơ nhân viên,…). Chánh 
Sở: Trung Tá Phạm văn Hầu 

3 - Sở Chưởng Pháp: Lo về thăng thưởng, huy 
chương, kỷ luật. Chánh Sở: Trung Tá Nguyễn Nhựt 
Châu.

4 - Sở Nghiên Kế: Nghiên cứu các kế hoạch nhằm 
nâng cao hiệu quả việc quản trị nhân viên và hành 
chánh. Chánh Sở: Trung Tá Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trực thuộc Khối Nhân Viên theo hệ thống hàng 
dọc, tại BCH/CSQG Thủ Đô và các BCH/CSQG Khu 
I, II, III & IV có Sở Nhân Huấn. Tại các BCH/CSQG 
Quận Thủ Đô, Thị Xã, và Tỉnh có Phòng Quản Trị. 
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KHỐI HUẤN LUYỆN

Khối Huấn Luyện là một trong những Khối 
chuyên môn của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc 

Gia (CSQG) có nhiệm vụ điều hành công tác huấn 
luyện cho nhân viên các cấp thuộc Lực Lượng 
CSQG.

Khối này, trong thực tế, đã được thành lập sau 
tháng 3 năm 1969 theo SL số 160/SL/AN ngày 
30/10/1967 và được bổ túc bởi SL số 26/SL/NV 
ngày 12/3/1969 trong việc sắp xếp Khối Nhân 
Huấn và Khối Hành Chánh thành Khối Huấn Luyện 
và Khối Quản Trị.

I/- TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP:
A)- Từ 1971 trở về trước: 
Từ 1971 trở về trước, Quận Trưởng Thượng 

Hạng Ngoại Hạng Đàm Trung Mộc là vị Quận 
Trưởng Cảnh Sát có ngạch trật Quận Trưởng cao 
nhất, đã được Tổng Giám Đốc CSQG, Đại Tá Trần 
Văn Hai bổ nhiệm làm Phụ Tá Tổng Giám Đốc Đặc 
Trách Huấn Luyện. Trong thời kỳ này, Quận Trưởng 
Đàm Trung Mộc vẫn giữ chức vụ Viện Trưởng Học 
Viện CSQG, một chức vụ mà QT Đàm Trung Mộc 
đã được bổ nhiệm dưới thời Đại Tá Phạm Văn Liễu 
làm Tổng Giám Đốc CSQG năm 1965.

Thời gian này, Phòng Huấn Luyện thuộc Khối 
Nhân Huấn là đơn vị đảm trách việc điều hành 
các công tác liên quan đến huấn luyện nhân viên 
như một nhịp cầu nối giữa trung ương (Khối Nhân 
Huấn/Tổng Nha CSQG) và các trung tâm huấn 
luyện trên toàn quốc. Phòng Huấn Luyện khi đó 
được chỉ huy bởi một Chủ sự Phòng có nhiệm vụ 
điều hợp việc huấn luyện cho toàn thể nhân viên 
cảnh sát các cấp. Phòng Huấn Luyện lúc đó gồm 
có 5 Ban là:

1- Ban Hành Chánh: Phụ trách văn thư, nhân 
viên, kế toán và tiếp liệu.

2- Ban Tu Nghiệp và Huấn Luyện: Tổ chức việc 
tu nghiệp và huấn luyện nhân viên cảnh sát các 
cấp ở trong nước

3- Ban Du Học: Phụ trách việc tu nghiệp cho các 
nhân viên cảnh sát ở nước ngoài (phần lớn ở Mã 
Lai, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ).

4- Ban Huấn Luyện Tác Xạ và Võ Thuật
5- Ban Nghiên Cứu: Phụ trách nghiên cứu và 

biên soạn các tài liệu huấn luyện và trợ huấn cụ.
 B)- Từ 1971 đến 1975
Năm 1971, Ngành CSQG đã có một sự thay đổi 

lớn: theo Sắc Lệnh số 017A/TT/SL ngày 01/3/1971, 
Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia được cải tổ trở thành 
Bộ Tư Lệnh CSQG dưới sự chỉ huy của một vị Tư 
Lệnh thay vì một Tổng Giám Đốc như trước. Cùng 
với sự cải tổ này, Khối Huấn Luyện đã trở thành 1 
trong 6 Khối của Bộ Tư Lệnh CSQG theo sự cải tổ. 
Trong thời kỳ này, Quận Trưởng Đàm Trung Mộc 
vẫn là Phụ Tá Huấn Luyện kiêm Viện Trưởng Học 
Viện CSQG.

Trong vai trò lãnh đạo, vừa là Phụ Tá Tổng Giám 
Đốc Đặc Trách Huấn Luyện, vừa là Viện Trưởng 
Học Viện CSQG, QT Đàm Trung Mộc đã có 3 vị Phụ 
Tá giúp việc là:

1)- Phó Viện Trưởng Học Viện CSQG là Phụ Tá 
đặc trách điều hành HVCSQG – Thủ Đức.

2)- Kiểm Huấn Học Vụ là Phụ Tá đặc trách giám 
sát công tác huấn luyện tại HVCSQG và các trung 
tâm huấn luyện.

3)- Kiểm Huấn Quản Trị là Phụ Tá đặc trách các 
công tác liên quan đến quản trị, hành chánh, kế 
toán, văn thư, tiếp liệu, v.v…

Sau thời gian chuyển tiếp (1970-1971), khoảng 
giữa năm 1971, Khối Huấn Luyện có 3 Sở được 
thành lập là: Sở Hành Chánh, Sở Huấn Vụ và Sở 
Nghiên Huấn.

II/- TỔ CHỨC:
Về mặt tổ chức, kể từ khi được thành lập và 

trong khi cải tổ, Khối Huấn Luyện được tổ chức 
như sau:
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1)- Trưởng Khối và Phó Trưởng Khối phụ trách 
chỉ huy tổng quát.

Khối Huấn Luyện gồm có 3 Sở: Sở Hành Chánh, 
Sở Huấn Vụ, và Sở Nghiên Huấn; và được các Vị 
Phụ Tá Tổng Giám Đốc CSQG, Phụ Tá Tư Lệnh CSQG 
Đặc Trách Huấn Luyện lãnh đạo qua nhiều giai 
đoạn theo thứ tự thời gian như sau:

- Quận Trưởng Thượng Hạng Ngoại Hạng Đàm 
Trung Mộc kiêm Viện Trưởng Học Viện CSQG (từ 
1969-1971)

- Quận Trưởng Thượng Hạng Nguyễn Văn Bằng 
(giữa năm 1971-1972)

- Đại Tá Trần Văn Sắt (năm 1973)
- Đại Tá Nguyễn Phúc được cử làm Trưởng Khối 

Huấn Luyện thay thế Đại Tá Trần Văn Sắt được cử 
làm Thanh Tra đặc biệt và Đại Tá Trương Thái Tôn 
được cử làm Phó Trưởng Khối Huấn Luyện (1974 
- 1975). 

2)- Sở Hành Chánh do 1 Chánh Sở chỉ huy, gồm 

có 3 Phòng và 1 Ban biệt lập: 
- Phòng Hành Chánh, 
- Phòng Kế Toán, 
- Phòng Vật Liệu 
- Ban An Ninh Phòng Vệ Cơ Sở (biệt lập).
3)- Sở Huấn Vụ do 1 Chánh Sở chỉ huy, gồm có 

2 Phòng và 2 Trung Tâm: 
- Phòng Tu Nghiệp Quốc Nội 
- Phòng Du Học 
- Trung Tâm Tác Xạ 
- Trung Tâm Võ Thuật. 
4 - Sở Nghiên Huấn do 1 Chánh Sở chỉ huy, gồm 

có 3 Phòng là: 
- Phòng Nghiên Cứu 
- Phòng Tài Liệu Huấn Luyện 
- Phòng Trợ Huấn

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHỐI HUẤN LUYỆN 

 
Trưởng Khối 

 
 

Phó Trưởng Khối 
 

           Văn Phòng KHL 
 
 
   Sở Quản Trị                  Sở Huấn Vụ                 Sở Nghiên Huấn 
 
 

P. H/ Chánh      P. Kế Toán        P. Vật Liệu          P. TN Q/Nội        P. Du Học          TT. Tác Xạ          TT.Võ Thuật       P. Ngh. Cứu      P. Tài Liệu HL      P. Trợ Huấn 
   

III/- CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN:
Ngoài việc điều hợp các khóa huấn luyện cho 

các nhân viên cảnh sát tại Trung Tâm Huấn Luyện 
Sơ Cấp & Căn Bản – Rạch Dừa/Vũng Tàu (dành cho 
các nhân viên tân tuyển), Trung Tâm Huấn Luyện 
Cảnh Sát Dã Chiến – Đà Lạt (dành cho các CSDC) và 
Học Viện CSQG (dành cho các sĩ quan); Khối Huấn 
Luyện còn phối hợp tổ chức các khóa tu nghiệp ở 

trong nước và ngoại quốc, như:
- Các khóa huấn luyện và tu nghiệp tại Hoa Kỳ 

gồm các khóa Cảnh Sát Tổng Quát, Cảnh Sát Cao 
Cấp, Quan Sát Cao Cấp, ….

- Các khóa huấn luyện chuyên môn tại các quốc 
gia Đông Nam Á gồm có: Các Khóa Tình Báo, Kỹ 
Thuật Giảng Huấn, Tác Chiến Trong Rừng Rậm (Mã 
Lai Á), Cảnh Sát Dã Chiến (Phi Luật Tân). 
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- Các khóa huấn luyện chuyên môn như Thư ký 
đánh máy (kéo dài 1 tháng tại Khối Huấn Luyện), 
hay các khóa huấn luyện lái xe (được tổ chức tại 
Bộ Chỉ Huy Giang Cảnh).

- Các Khóa huấn luyện Võ Thuật (Twae Kwon 
Do, Vovinam,…) tại Trung Tâm Võ Thuật KHL.

- Khóa huấn luyện Thảo chương viên điện toán 
(programmer) 1 năm, tại Hoa kỳ (năm 1971). Ngoài 
khóa tu nghiệp này, để nâng cao năng lực chuyên 
môn về Điện Toán, sau đó, Khối Huấn Luyện đã 

phối hợp với Phối trí viên Hoa Kỳ cử thêm nhân 
viên theo học các khóa tu nghiệp về ngành điện 
toán tại Hoa kỳ, 4 tuần lễ, có thông dịch viên đi 
theo. Tuy nhiên, sau vài khóa, tiếp theo sau Hiệp 
định Paris 1973, vì lý do đặc biệt, chương trình đã 
phải ngừng lại.

- Các khóa tu nghiệp tại Học Viện CSQG như 
Khóa Tu Nghiệp Chỉ Huy Trưởng Quận, Khóa Kỹ 
Thuật Giảng Huấn, Khóa Chỉ Huy Phụng Hoàng,…
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Khối Tiếp Vận đã được thành lập sau khi Tổng 
Nha Cảnh Sát Quốc Gia được đổi thành Bộ 

Tư Lệnh CSQG theo SL số 17a/TT/SL ngày 1 tháng 
3 năm 1971. Nhân số của toàn Khối Tiếp Vận (tính 
đến ngày 30/4/1975) có khoảng trên dưới 1000 
người và được phân định phục vụ tại các Phòng, 
Sở trực thuộc.

I-NHIỆM VỤ:
Khối Tiếp Vận có nhiệm vụ: 
-Tham mưu cho BTL/CSQG về mọi nhu cầu tiếp 

liệu của LL/CSQG.
- Quản lý, điều hành và cung cấp các nhu cầu 

vật chất như cơ sở, xe cộ, xăng nhớt, vũ khí, văn 
phòng phẩm, quân trang,…cho LL/CSQG.

- Dự trù, ước tính các nhu cầu của LL/CSQG cho 
mỗi tam cá nguyệt và toàn năm.

II-HỆ THỐNG TỔ CHỨC:
Khối Tiếp Vận do một vị Phụ Tá Tư Lệnh Trưởng 

Khối chỉ huy, và một Phó Trưởng Khối phụ tá. Tính 
đến ngày 30/4/1975, các cấp chỉ huy tại Khối Tiếp 

vận như sau:
- Phụ Tá Tư Lệnh, Trưởng Khối Tiếp Vận:-Đại Tá 

Trần Ngọc Nguyên
- Phó Trưởng Khối: Trung Tá Nguyễn Văn Xuân
Khối Tiếp Vận có 4 Sở, 1 Trung Tâm và 4 Phòng 

biệt lập; đó là:
1/- Sở Tiếp Liệu: Chánh Sở: Trung Tá Trần Mực
2/- Sở Địa Ốc: Chánh Sở: Trung Tá Nguyễn 

Thu Ca
3/- Sở Chuyển Vận và Bảo Trì: Chánh Sở: Trung 

Tá Phương Hữu Dan
4/- Sở Tài Ngân (nguyên là Sở biệt lập và được 

chuyển qua KTV từ tháng 7 năm 1974): Chánh Sở: 
Trung Tá Kiều Đắc Thời

Sở Tài Ngân có 2 Phòng: (1) Phòng Ngân Sách; 
(2) Phòng Lương Bổng

Ngoài 4 Sở kể trên, Khối Tiếp Vận còn có Trung 
Tâm Tiếp Liệu Trung Ương; và bốn (4) Phòng biệt 
lập của Khối là: (1) Phòng Mãi Ước; (2) Phòng Cảnh 
Tiếp Vụ; (3) Phòng Tổng Vụ (Chủ Sự: Đại Úy Trần 
Văn Thập); (4) Phòng An Ninh Cảnh Lực (Chủ Sự: 
Thiếu Tá Hùynh Ngọc Lưu). 

 KHỐI TIẾP VẬN
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NHA AN NINH CẢNH LỰC

Vào khoảng đầu năm 1972, vì nhu cầu an 
ninh của Lực Lượng CSQG đã và đang 

trên đà phát triển, để ứng phó với những biến 
chuyển về quân sự cũng như chính trị, Bộ Tư 
Lệnh CSQG đã quyết định thành lập Nha An 
Ninh Cảnh Lực và đề cử Trung Tá Lê Văn Ngôn 
làm Giám Đốc, thay thế Sở An Ninh Nội Bộ đã 
được thành lập trước đó.

Nhiệm vụ của Nha An Ninh Cảnh Lực là để đáp 
ứng nhu cầu thanh lọc hàng ngũ, ngăn chặn sự 
xâm nhập của Cộng Sản trong mọi hoạt động và 
trong các cơ cấu tổ chức của Ngành CSQG, cũng 
như trong công tác bài trừ tham nhũng, sách nhiễu 
dân chúng của thiểu số cán bộ và nhân viên Cảnh 
Sát thiếu đạo đức và tinh thần trách nhiệm, ngõ 
hầu thu phục nhân tâm, bảo vệ chính nghĩa Quốc 
Gia trước sự tuyên truyền của địch.

I.- Tổ Chức & Điều Hành:
Về tổ chức, tại Trung Ương, Nha ANCL có Phòng 

Tổng Vụ và hai Sở: Sở Bảo Vệ và Sở Khai Thác. Tại 
các Khu, có Sở ANCL; và tại các Tỉnh, có Phòng 
ANCL.

Tại các Quận thuộc Tỉnh, có Ban ANCL. Riêng ở 
Thủ Đô, tại mỗi BCH Quận, có Phòng ANCL. Tại mỗi 
Cuộc, có một Ban ANCL.

Về điều hành, Nha ANCL cũng giống như mọi 
ngành và các cơ sở khác thuộc Lực Lượng CSQG, 
tổ chức theo hệ thống hàng dọc, từ Trung Ương 
xuống đến địa phương trên lãnh vực chuyên môn 
và nhân sự, nhưng các Sở, Phòng, Ban ANCL được 
đặt dưới sự điều hành trực tiếp của vị Chỉ Huy 
Trưởng Khu, Tỉnh hay Quận.

Riêng tại Bộ Tư Lệnh CSQG, Nha An Ninh 
Cảnh Lực gồm có 1 Phòng và 2 Sở, được tổ 
chức như sau:

- Phòng Tổng Vụ: Là một Phòng biệt lập trực 
thuộc Giám Đốc Nha, do một Chủ Sự Phòng điều 
hành, có nhiệm vụ giải quyết các văn kiện liên quan 

đến vấn đề hành chánh của Nha ANCL.
- Sở Bảo Vệ: Do một Chánh Sở điều hành, ngoài 

một Văn Phòng Sở, còn có Phòng An Ninh Hành 
Chánh và Văn Khố; và Phòng Điều Chỉnh An Ninh.

- Sở Khai Thác: Do một Chánh Sở điều hành, có 
một Văn Phòng Sở, và Phòng Sưu Tầm và Phòng 
Điều Tra.

II.- Nhiệm Vụ của Nha ANCL: 
Nha ANCL có những nhiệm vụ như sau:
 1- Đặt kế hoạch về an ninh nhân viên và bảo 

mật công tác.
 2- Điều tra nội bộ về những vi phạm của nhân 

viên các cấp và phúc trình Tư Lệnh CSQG.
 3- Tàng trữ tất cả Phiếu Lý Lịch Cá Nhân của 

nhân viên các cấp.
Vì là một đơn vị mới được thành lập, cho nên 

mọi việc lúc ban đầu đã được sự trợ giúp tận 
tình từ cơ sở đến nhân viên từ Ông Nguyễn Mâu, 
Trưởng Khối Đặc Biệt lúc bấy giờ. Mặc dù đã có sự 
liên hệ mất thiết như vậy nhưng hai bên không hề 
dẫm chân lên nhau trong công tác.

Với sự chấp thuận của Tư Lệnh CSQG, mỗi khi 
phát hiện đầu mối có liên quan đến Ngành Đặc 
Biệt, Nha ANCL và Khối Đặc Biệt cùng thảo luận 
để chọn giải pháp tốt đẹp nhất để thi hành, chứ 
không đơn phương làm hỏng kế hoạch của Ngành 
Đặc Biệt hay ngược lại.

Căn cứ vào nhiệm vụ, Nha An Ninh Cảnh Lực đã 
thực hiện những công tác:

1- Về mặt an ninh nhân viên: 
 - Tất cả nhân viên đều phải làm lại Phiếu Lý Lịch 

Cá Nhân với đầy đủ chi tiết về cá nhân và gia đình 
vì Phiếu Lý Lịch được thiết lập trước đây rất sơ sài, 
dành cho công chức hành chánh, không còn thích 
hợp cho nhân viên CSQG trong giai đoạn hiện tại 
và trong tương lai.
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 - Lập lịch trình điều chuẩn an ninh định kỳ đối 
với các nhân viên giữ các chức vụ tín cẩn và được 
trắc nghiệm bằng máy Polygraph.

 - Lưu giữ tài liệu mật những vụ việc cẩn yếu.
2- Bảo mật công tác và tài liệu: 
 - Huấn Thị Điều Hành về Phòng Gian và Bảo 

Mật đã được soạn thảo theo hai phương pháp đã 
áp dụng tại Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo là 
DASE và DAME. (DASE là chữ viết tắt của Defense 
Against Sound Equipment, là dùng máy móc điện 
tử để phòng ngừa việc nghe lén, qua điện thoại, 
qua đặt máy vi âm trong các phòng họp, nhà an 
toàn, trong các cuộc tiếp xúc... Còn DAME là chữ 
viết tắt của Defense Against Method of Entry, là 
đặt những ổ khóa đặc biệt ở những nơi chứa tài 
liệu Mật, những chất hóa học trên những tài liệu 
Mật.)

 3- Tổ chức các Toán theo dõi, điều tra để truy 
nguyên mọi vi phạm của nhân viên qua các thư tố 
cáo, qua báo chí, qua công văn của Phủ Phó Tổng 
Thống Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng, qua các 
Ngành Lập Pháp, Tư Pháp, Giám Sát Viện...

 4- Thiết lập Hồ Sơ Văn Khố để nắm vững về 
thành tích, tinh thần phục vụ, hạnh kiểm để đệ 

trình Tư Lệnh CSQG khi cần bổ nhiệm, thăng 
thưởng, hay thuyên chuyển nhân viên đúng với 
khả năng và sở trường của họ.

 Vì Nha An Ninh Cảnh Lực được thành lập và hoạt 
động chỉ trong vòng 3 năm (từ năm 1972 đến 1975) 
nên về kế hoạch tổ chức và thành quả hoạt động 
chưa thực sự được hoàn hảo và đúng mức vì thời 
gian hoạt động ngắn ngủi, do hoàn cảnh khó khăn, 
thiếu phương tiện và vì chương trình viện trợ của 
Hoa Kỳ đã bị thu hẹp. Tuy nhiên, trong chức năng 
và nhiệm vụ được giao phó, Nha An Ninh Cảnh Lực 
đã cố gắng chu toàn nhiệm vụ qua công tác thanh 
lọc hàng ngũ, loại trừ một số nhân viên, viên chức 
tham nhũng, thiếu tác phong đạo đức.

Mặc dù vậy, Nha An Ninh Cảnh Lực cũng đã thực 
hiện được nhiều công tác chống nội tuyến và đã phá 
vỡ nhiều tổ nội tuyến của Cộng Sản tại Ba Xuyên, 
Rạch Giá... Đặc biệt, Nha ANCL cũng đã giải toả hầu 
hết các âm mưu xuyên tạc, vu khống của Cộng Sản 
trong việc dàn dựng những đơn tố cáo những viên 
chức, cán bộ, nhân viên của Ngành về hành vi hối lộ, 
tham nhũng, áp bức dân lành... gởi cho Văn Phòng 
Phó Tổng Thống ĐặcTrách Bài Trừ Tham Nhũng, 
hoặc qua báo chí và chính quyền các cấp...



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

63

 NHA KỸ THUẬT
A- SỰ THÀNH LẬP:

Theo hệ thống tổ chức Bộ Tư Lệnh CSQG, Nha 
Kỹ Thuật là một trong những Nha biệt lập, 

nguyên là Sở Căn Cước & Văn Khố được thành lập 
từ trước năm 1963 và được điều hành bởi Thiếu Tá 
Dương Đình Đối. Đến năm 1971, khi Nha Kỹ Thuật 
được thành lập, Trung Tá Nguyễn Tấn Cường đã 
được đề cử giữ chức vụ Giám Đốc, thay thế Thiếu 
Tá Dương Đình Đối, hoạt động cho đến tháng 4 
năm 1975.

B- TỔ CHỨC NHA KỸ THUẬT:
Về mặt tổ chức, Nha Kỹ Thuật gồm có 3 Sở và 

một Phòng biệt lập; đó là:
1- Sở Căn Cước, gồm có 2 Phòng:
- Phòng Tráng Nhựa
- Phòng Chỉ Bản
2- Sở Văn Khố, cũng có 2 Phòng: 
- Phòng Kỹ Thuật
- Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ 
3- Sở Giảo Nghiệm:
-Phòng Thử Máu 
-Phòng Thử Nghiệm (Xét nghiệm giấy, chữ viết, 

chữ ký, tang vật,…)
4- Phòng Sưu Tra (biệt lập)

C- NHÂN SỰ:
1- Tại Bộ Tư Lệnh CSQG: Nhân số của Nha Kỹ 

Thuật có khoảng 2200 nhân viên; đặc biệt trong 
số đó có 8 nữ Thiếu Úy CSQG và 500 nữ nhân viên 
đảm trách phần hành Danh Chỉ Bản (xem và phân 
loại vân tay từ phiếu Henry).

2- Tại Đô Thành Sài Gòn và các địa phương: 
Nhân số tùy thuộc vào BCH Cảnh Sát Quốc Gia 
Tỉnh lớn hay nhỏ. Trung bình, mỗi BCH/CSQG Tỉnh 
có 2 hoặc 3 Toán Căn Cước. Mỗi Toán do Trưởng 
Toán điều khiển, thường gồm 7 nhân viên. Riêng 

BCH CSQG Tỉnh Gia Định, vì là Tỉnh lớn nên có 7 
Toán Căn Cước.

D- HOẠT ĐỘNG CỦA NHA KỸ THUẬT:
Sở Căn Cước và Văn Khố là tiền thân của 

Nha Kỹ Thuật trước đây tuy là hai Sở riêng biệt 
nhưng thường được gọi chung là Sở Căn Cước 
Văn Khố, đảm trách phần hành làm thẻ căn cước 
(bọc nhựa) cho người dân và lưu hồ sơ văn khố. 
Mỗi năm, các Sở sau này là Nha phải thực hiện và 
phân phối trên 500 ngàn thẻ căn cước bọc nhựa 
và thay thế 70 ngàn thẻ cần được thay đổi hoặc 
làm lại thẻ đã bị mất.

Mỗi khi có nhu cầu từ địa phương hoặc từ các 
đơn vị khác yêu cầu như Sở Ngoại Kiều, An Ninh 
Quân Đội, hoặc các nơi cần tuyển dụng, đề cử 
chức vụ, thăng cấp nhân viên, v.v..., Phòng Sưu Tra 
/ Sở Văn Khố phải truy lục văn khố, sưu tra tiền sử, 
tiền án của những người đã được các nơi yêu cầu 
và phúc đáp cho cơ quan liên hệ. Một số nhu cầu 
sưu tra đặc biệt và quan trọng, Nha phải trình Tư 
Lệnh CSQG qua Tư Lệnh Phó.

Ngoài các phần vụ chuyên môn, Nha Kỹ Thuật 
còn đảm trách thêm việc thanh tra các Trại Tạm 
Giam Tỉnh do các BCH/CSQG Tỉnh quản lý về các 
tiêu chuẩn giam giữ nghi can, kích thước phòng 
giam, cửa sổ, số lượng giam giữ....

Hàng năm, Giám Đốc Nha Kỹ Thuật phải trực 
tiếp đến Quốc Hội để trình xin ngân qũy cho việc 
nuôi ăn can phạm tại các Trại Tạm Giam.

E- CÁC BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TRONG 
THỜI KỲ NHA KỸ THUẬT ĐƯỢC THÀNH LẬP 
VÀ HOẠT ĐỘNG:

- Phải hoàn tất công việc và phân phối thẻ căn 
cước cho người dân trong thời hạn là 15 ngày. 
Nếu bị trở ngại, không giữ đúng hạn kỳ thì phải 
cho người dân biết lý do chậm trễ và ghi rõ lý do 
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đó trên các tờ biên nhận.
- Thực hiện một số chỗ ngồi trên cao trong Sở 

Căn Cước (dành cho nhân viên Nha An Ninh Cảnh 
Lực) để quan sát nhân viên các phần hành, nhất là 
bộ phận Danh Chỉ Bản để tránh việc làm xấu của 
nhân viên như lấy cắp thẻ căn cước, lấy cắp các hồ 
sơ khác...

- Thực hiện việc lưu trữ, cất giữ hồ sơ văn khố 
thành hai nơi riêng biệt, cách xa nhau để đề phòng 
có nơi bị phá hoại, bị cháy.

- Cải tiến các hộp đựng dụng cụ cho các nhân 
viên khi đến hiện trường điều tra các vụ việc nhằm 
làm tăng uy tín, bộ mặt của Ngành CSQG trong 
công tác này.

- Ưu tiên hồ sơ căn cước trong trường hợp phải 
di tản.

 F- KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI: 
Trong thực tế, tình trạng cấp phát thẻ căn cước 

bọc nhựa cho dân chúng có khi bị chậm trễ trong 
một số trường hợp do việc làm xấu, tiêu cực của 
một số ít nhân viên phụ trách, như:

- Phát thẻ trễ để vòi tiền.
- Lấy cắp thẻ căn cước hoặc xóa lý lịch của người 

dân có tiền sử, tiền án. 
- Không ghi nhận đầy đủ về lý lịch của người dân 

nên khi sưu tra bị nhầm lẫn người tốt với ngưởi 
xấu, có khi bị trùng tên, v.v...

Tuy nhiên, những trường hợp tiêu cực đó chỉ là 
những trường hợp riêng lẻ, rất ít khi xảy ra bởi việc 
thanh tra luôn luôn được Nha Kỹ Thuật quan tâm 
kiểm soát rất chặt chẽ.

Thẻ căn cước bọc nhưa, mặt trước (trên) và mặt 
sau (dưới) thởi Đệ I Cộng Hòa

Thẻ căn cước bọc nhưa dưới thời Đệ II Cộng Hòa
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TRUNG TÂM HÀNH QUÂN CẢNH LỰC

Tổng Nha CSQG được cải tổ thành Bộ Tư Lệnh 
CSQG vào năm 1971. Trong gian đoạn này, 

tình hình trong nước ngày càng khó khăn và phức 
tạp, chiến sự gia tăng với các vụ pháo kích, phục 
kích, tấn công của Cộng sản xâm lược, cộng thêm 
các vụ khủng bố quấy rối của các tổ chức hạ tầng 
cơ sở Việt Cộng nằm vùng như đắp mô, gài mìn, 
rải truyền đơn, ám sát v.v....Phần an ninh nội chính 
thì có các tổ chức gây rối của các đảng phái chính 
trị, tôn giáo, học đường, các phong trào chống đối 
chính quyền... Các tệ nạn xã hội như buôn bán ma 
túy, trộm cướp có vũ khí v.v...cũng gia tăng. Do 
đó Lực Lượng CSQG ngoài nhiệm vụ thi hành luật 
pháp quốc gia, duy trì an ninh trật tự, bảo vệ sinh 
mạng và tài sản của đồng bào còn có nhiệm vụ 
phối hợp với quân đội để bảo vệ an ninh lãnh thổ, 
tiêu diệt hạ tầng cơ sở Cộng sản bằng các cuộc 
hành quân phối hợp với các Tiểu Khu, Chi Khu. 

Để đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động kể trên, 
những tin tức về các sự kiện đã và đang xảy ra trên 
toàn lãnh thổ phải được chuyển đến những vị lãnh 
đạo chỉ huy các cấp một cách nhanh chóng, chính 
xác và đầy đủ, ngõ hầu có được những biện pháp 
ứng phó kịp thời. Do đó, một TTHQCL đã được 
thành lập từ trung ương (BTL/CSQG) xuống đến 
các BCH Thủ Đô, các quận thuộc thủ đô, các BCH 
CSQG khu 1,2,3,4, các tỉnh và thị xã, các quận lỵ 
thuộc các tỉnh.

 I – QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:
 Tiền thân của TTHQCL/BTL CSQG là tổng hợp 

từ 2 cơ quan: Phòng Tình Hình và Trung Tâm Điều 
Hành Tin Tức (TTĐHTT). Diễn tiến:

1 - Mở đầu là thuyên chuyển một số sĩ quan 
thuộc ngành CSDC đang phục vụ tại Khối Điều 
Hành và các đơn vị CSDC trực thuộc về phục vụ tại 
TTĐHTT để nâng cấp điều hành Trung Tâm nầy và 
soạn thảo các văn kiện thành lập TTHQCL . Chuẩn 
bị nhân sự và huấn luyện chuyên môn để cung 
cấp cho các TTHQCL từ trung ương đến các địa 

phương.
2 - Sĩ quan điều hành: Được tuyển chọn từ các 

học viên nguyên là Biên Tập Viên vừa tốt nghiệp 
khóa 6 BTV/CSQG tại Học Viện CSQG Thủ Đức và 
một số vị ngạch Quận Trưởng CSQG để cùng tham 
dự khóa học. Kế tiếp, họ được tham dự thêm 
một khóa huấn luyện ngắn hạn cấp tốc về tổ chức 
và điều hành hệ thống THHQCL trong lực lượng 
CSQG. Sau đó họ được bổ nhiệm về các TTHQCL ở 
các nơi để đảm nhiệm các phần vụ như sau:

 - Trung Tâm Trưởng TTHQCL ở 4 BCH cấp Khu 
và BCH/CSQG Thủ Đô Saigon là các Quận Trưởng 
CSQG.

- Trung Tâm Trưởng TTHQCL ở các tỉnh, thị xã 
biệt lập và các BCH/CSQG Quận ở Saigon là các 
BTV/CSQG.

Với khả năng và sự hiểu biết qua các khóa tu 
nghiệp, các vị nầy hướng dẫn lại các nhân viên 
thuộc quyền về điều hành mọi hoạt động trong 
hệ thống TTHQCL và từ đó về sau, trong các khóa 
tu nghiệp các viên chức CSQG (ví dụ như khóa Chỉ 
huy trưởng BCH/CSQG Quận…) đều có dành một 
số giờ cho TTHQCL/TƯ đến tiếp xúc và gặp gỡ các 
cấp chỉ huy ở các địa phương để cùng nhau trao 
đổi, hướng dẫn về hoạt động của các TTHQCL hầu 
đưa ra những phương thức giải quyết mọi thắc 
mắc, trở ngại ở các địa phương, tạo mọi sự thuận 
lợi và kết quả tốt cho việc điều hành hệ thống 
TTHQCL.

* Về nhân viên truyền tin: lấy khóa sinh đang 
theo học Khóa 54 CSCB tại TTHL/CSCB Rạch Dừa 
để tạo thành các hiệu thính và âm thoại viên, cung 
cấp cho các TTHQCL địa phương (bước đầu mỗi 
đơn vị phải có ít nhất 3 nhân viên để bảo đảm luân 
phiên làm việc 24/24). Sau khi mãn khóa CSCB, các 
đương sự phải ở lại Trung Tâm Huấn Luyện CSCB 
thêm 1 tháng để được tiếp tục huấn luyện chuyên 
môn truyền tin và sự hoạt động TTHQCL các cấp. 
Đặc biệt phải điều chỉnh, bảo trì và chuyển đổi 
băng tần do chuyên viên của Nha Truyền Tin BTL/
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CSQG hướng dẫn.
* Về phương tiện truyền tin: 
 - Một hệ thống điện thoại đặc biệt đã được ráp 

nối từ trung ương xuống tận các đơn vị thấp nhất 
là quận lỵ trên toàn lãnh thổ.

- Một hệ thống vô tuyến viễn liên tối tân cũng 
được ráp đặt tại các đơn vị kể trên.

- Một hệ thống liên lạc hàng ngang đồng cấp 
cũng được nối kết. Thí dụ BCH Quận với Chi Khu, 
BCH Tỉnh với Tiểu Khu.

- Ngoài ra còn có một hệ thống liên lạc hàng 
ngang với TTHQ Bộ TTM và Biệt Khu Thủ Đô để 
trao đổi tin tức. Nhờ vậy tin tức từ các địa phương 
chuyển đến các giới chức có thẩm quyền và chuyển 
các chỉ thị ngược lại đã được nhanh chóng, chính 
xác và đầy đủ.

II - TỔ CHỨC và ĐIỀU HÀNH:
1 – Điều hành TTHQCL Trung Ương là một Giám 

Đốc và có một Phó Giám Đốc phụ giúp.
2 – Phòng Tổng Vụ phụ trách công việc hành 

chánh, có 3 ban gồm: Ban Văn Thư, Ban Quản Trị 
Nhân Viên và Ban Tiếp Liệu.

3 – Phòng An Ninh Cảnh Lực: Phụ trách an ninh 
nội bộ.

4 – Phân Khối Cảnh Sự (tương đương cấp Sở): 
điều hành bởi một Trưởng Phân Khối, gồm có 2 
phòng:

A – Phòng Tình Hình có 5 Ban: 4 ban phụ trách 
4 Khu và 1 ban phụ trách Thủ Đô , có nhiệm vụ 
nhật tu hàng ngày lên các bản đồ tình hình với đầy 
đủ các ký hiệu và ghi chú tất cả các sự kiện xảy ra 
trên toàn lãnh thổ VNCH. Giúp các giới chức trách 
nhiệm nhìn bản đồ và biểu đồ sẽ nắm vững tình 
hình hiện tại trên toàn lãnh thổ.

B – Phòng Thống Kê và Thuyết Trình: có 5 Ban, 4 
ban phụ trách 4 Khu và 1 ban phụ trách Thủ Đô. Phụ 
trách nhật tu mọi hoạt động của lực lượng CSQG, 
cùng các hoạt động Cộng sản xâm lược từng ngày, 
từng địa phương, từng quân khu, dựa theo các bản 
tin tức hàng ngày do TTHQCL/TƯ phổ biến.

- Về các hoạt động của Lực Lượng CSQG: thống 

kê số lượng các cuộc hành quân đơn phương và 
phối hợp cùng kết quả. Thống kê kết quả bài trừ tệ 
đoan xã hội (cờ bạc, mãi dâm, ma túy, trộm cắp, 
du đãng v.v…), kết quả bài trừ cướp giật. Phúc trình 
v/p Tư Lệnh chi tiết mọi vụ cướp giật có vũ khí, kết 
quả thanh lọc dân chúng (số đào binh, trốn quân 
dịch, cư trú bất hợp pháp v.v…).

- Về các hoạt động của Cộng sản xâm lược: số 
vụ tấn công, phục kích, pháo kích, ám sát, bắn 
quấy rối v.v...

- Theo dõi, nhật tu các địa phương di tản, tổng 
số nạn nhân chiến cuộc di tản.

- Thực hiện báo cáo tổng kết các hoạt động nêu 
trên vào mỗi cuối tuần, cuối tháng, của từng địa 
phương, từng quân khu. So sánh tỷ lệ tăng giảm 
so với tuần trước, tháng trước.

Ngoài phần vụ trên, phòng thống kê hàng ngày, 
nhật tu riêng, tổng kết các tổn thất thuộc Lực 
Lượng CSQG tại từng địa phương, từng Quân Khu. 
Đệ trình v/p Tư Lệnh mỗi sáng trước giờ Tư Lệnh 
CSQG đi họp. Đáp ứng kịp thời mọi tài liệu thống 
kê khi thượng cấp cần đến.

C – Ngoài phận sự của 2 phòng trên, Phân Khối 
Cảnh Sự còn phải đảm nhiệm việc tổ chức các buổi 
họp tình hình tại phòng họp v/p Tư Lệnh CSQG do 
Tư Lệnh CSQG chủ tọa, với sự tham dự của các vị 
Trưởng Khối, Chỉ huy trưởng các đơn vị biệt lập tại 
BTL/CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Thủ Đô. Trong 
buổi họp Giám Đốc TTHQCL/TƯ trình bày tình hình 
xảy ra trong tuần qua với đầy đủ bản đồ, biểu đồ, 
cùng các con số thống kê để các cấp chỉ huy CSQG 
nắm vững được mọi việc đồng thời có những nhận 
định cho thời gian tới. Sau đó là phần hiểu thị của 
Tư Lệnh CSQG. Sau buổi họp hàng tuần TTHQCL/
TƯ có nhiệm vụ lập biên bản kèm chỉ thị của Tư 
Lệnh CSQG phổ biến đến các cơ quan liên hệ đồng 
thời theo dõi phúc trình kết quả việc thi hành chỉ 
thị nầy .

5 – Phân Khối Tin Tức: điều hành bởi một 
Trưởng Phân Khối, gồm 3 Toán Trực Hành Quân , 
Trung Tâm Truyền Tin , Phòng Tin Tức. 

A – 3 Toán Trực Hành Quân luân phiên làm việc 
24/24. Mỗi toán trực làm việc 12 và nghỉ 24 tiếng. 
Có nhiệm vụ ghi nhận mọi tin tức từ các TTHQCL 
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địa phương qua điện thoại, Trung Tâm Truyền Tin. 
Những sự kiện quan trọng phải trình ngay lên v/p 
Tư Lệnh, Phụ Tá An Ninh, Phụ Tá điều hành Giám 
Đốc TTHQCL, để nhận chỉ thị và biện pháp đối phó. 
Sau đó tiếp tục theo dõi cho đến khi sự việc chấm 
dứt. Mỗi khi có chỉ thị cần chuyển đến các đơn 
vị trực thuộc, Toán Trực Hành Quân và Trung Tâm 
Truyền Tin phối hợp chuyển tải chỉ thị đến các đơn 
vị liên hệ thi hành. Sau mỗi phiên trực, phải đúc 
kết các sự việc theo thứ tự thời gian, hoàn thành 
một bản tin. Bản tin được in thành nhiều bản để 
trình thượng cấp, phổ biến đến các giới chức và 
các cơ quan trực thuộc BTL/CSQG, trao đổi bản tin 
với các cơ quan bạn như Trung Tâm Hành Quân Bộ 
Tổng Tham Mưu, cơ quan Cố Vấn Hoa Kỳ v.v…Bản 
tin nầy được phát hành mỗi ngày 2 lần vào lúc 7 
giờ sáng và 7 giờ chiều.

B – Trung Tâm Truyền Tin: có 3 Toán Trực Truyền 
Tin A , B , C luân phiên làm việc 24/24 (làm việc 
12 nghỉ 24 tiếng). Ngoài số nhân viên trong toán, 
trong giờ hành chánh còn có thêm 2 nhân viên 
phụ giúp và có trách nhiệm điều chỉnh, bảo trì máy 
móc .Tất cả các tin tức nhận được đều chuyển cho 
Toán Trực Hành Quân cập nhật. Khi gặp sự kiện 
quan trọng, trình báo Giám Đốc và chuyển đến 
phần hành giải quyết cùng một lúc.

C – Phòng Tin Tức: khi có sự kiện quan trọng, 

Phòng Tin Tức có nhiệm vụ lập ngay lịch trình 
theo dõi và làm các phiếu trình đặc biệt lên v/p 
Tư Lệnh, phiếu trình phải có nội dung chính xác, 
đầy đủ và được cập nhật liên tục theo sự biến 
chuyển của sự kiện và chỉ chấm dứt khi sự kiện 
đã được giải quyết.

Ngoài ra Phòng còn có nhiệm vụ theo dõi 
mọi hoạt động và điều hành của các TTHQCL địa 
phương. Địa phương nào có sai sót , lập kế hoạch 
hướng dẫn và chấn chỉnh. Địa phương nào chu 
toàn nhiệm vụ xuất sắc , đề nghị khen thưởng để 
khuyến khích.

D – Ngoài giờ hành chánh, tại TTHQCL/TƯ có 
một vị sĩ quan cao cấp đại diện BTL/CSQG ứng 
trực hàng ngày (các vị Trưởng Khối, Giám Đốc Nha 
biệt lập thuộc BTL/CSQG). Các vị nầy luân phiên 
ứng trực tại TTHQCL/TƯ để đại diện BTL/CSQG 
giải quyết mọi việc xảy ra qua các báo cáo từ địa 
phương mà Toán Trực Hành Quân nhận được. Đối 
với các sự kiện quan trọng ngoài khả năng giải 
quyết của vị sĩ quan trực đại diện BTL/CSQG, toán 
trực hành quân trực tiếp trình lên v/p Tư Lệnh để 
xin chỉ thị.

6 – Phân Khối Yểm Trợ Hành Quân: do một 
Trưởng Phân Khối điều hành. Có 2 phòng:

A – Phòng Liên Lạc Quân Binh Chủng: có nhiệm 
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vụ liên lạc với các đơn vị như Trung Tâm Hành 
Quân Bộ Tổng Tham Mưu, Biệt Khu Thủ Đô, Khối 
Đặc Biệt, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Văn 
Phòng Cố Vấn Hoa Kỳ để trao đổi tin tức dùng cho 
việc kiểm chứng nguồn tin.

B – Phòng Yểm Trợ Hành Quân: phụ trách công 
việc xin yểm trợ cho hệ thống TTHQCL của lực 
lượng CSQG như xin cung cấp bản đồ quân sự, xin 
chuyên viên sửa hoặc thay thế máy móc hệ thống 
truyền tin v.v…

 III - GIÁM ĐỐC:
Trong thời gian từ ngày thành lập năm 1971 

đến tháng 4-1975, TTHQCL/TƯ đã trải qua 3 vị 
Giám Đốc lần lượt như sau:

- Đại Tá Lê Minh Quý, Trưởng Khối Hành Quân 
kiêm Giám Đốc TTHQCL/TƯ.

- Đại Tá Nguyễn Văn Bê, Trưởng Khối Hành Quân 
kiêm Giám Đốc TTHQCL/TƯ.

- Vị Giám Đốc sau cùng là Đại Tá Điều Ngọc 
Chánh.
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TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN
I- MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP:

Vào năm 1970, chính quyền VNCH đã dự trù 
một cuộc ngưng chiến trên toàn lãnh thổ 

VNCH một khi hội nghị Paris chấm dứt và các kế 
hoạch đối phó với tình hình sau đó. Nghĩa là sau khi 
ngưng chiến thì cả hai bên không còn được sử dụng 
quân lực. Tuy nhiên, VNCH vì vẫn phải đối phó với 
hạ tầng cơ sở Cộng Sản xâm nhập vào Miền Nam, 
trong khi Quân Lực VNCH sẽ giữ vai trò thứ yếu nên 
lúc đó ngành Cảnh Sát Quốc Gia VNCH sẽ phải nắm 
vai trò chính yếu trong nhiệm vụ duy trì an ninh 
trật tự, bảo vệ tài sản, sinh mạng của đồng bào và 
thi hành luật pháp Quốc Gia. Các phần tử thuộc hạ 
tầng cơ sở Cộng Sản sẽ là những can nhân vi phạm 
luật pháp mà Cảnh Sát Quốc Gia có nhiệm vụ phải 
loại trừ.

Trong tình trạng lúc bấy giờ, Cảnh Sát Quốc Gia 
Việt Nam không đủ khả năng và điều kiện thích 
hợp để đảm trách nhiệm vụ mới nếu không được 
cải tổ sâu rộng về mặt tổ chức và điều hành. Cũng 
vì vậy mà cuộc cải tổ Ngành Cảnh Sát Quốc Gia 
thành Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia và đặt dưới 
quyền chỉ huy của một Vị Tư Lệnh, đã được thực 
hiện vào năm 1971.

Tuy nhiên, để điều hành một lực lượng gồm 
gần 120.000 người rải rác từ Bến Hải đến Cà Mau, 
Lực Lượng CSQG buộc phải thay đổi phương thức 
điều hành, ứng dụng những phương tiện khoa học 
tân tiến đang được các nước phát triển sử dụng 
hữu hiệu trên khắp thế giới.

Một trong những phương tiện đó là điện toán 
hóa mọi công tác điều hành vì phương thức điều 
hành cũ của Cảnh Sát Quốc Gia được áp dụng 
từ thời Pháp thuộc, chỉ đủ khả năng để quản lý, 
quản trị một nhân số nhỏ, có tích cách cục bộ, nay 
không còn thích hợp với một lực lượng Cảnh Sát 
lớn mạnh, cần được phát triển, để đối phó với một 
tình hình mới mẻ và khó khăn như đã nêu trên. 
Cũng vì lý do đó, chính quyền Việt Nam với sự yểm 
trợ của chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định điện toán 

hóa ngành CSQG/VNCH bằng cách thành lập một 
TrungTâm Điện Toán Cảnh Sát Quốc Gia. Chương 
trình này đã được khởi đầu vào năm 1970, trước 
khi Ngành CSQG/VNCH được cải tổ thành Lực 
Lượng CSQG/VNCH.

II- CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TRUNG 
TÂM ĐIỆN TOÁN:

Giai đoạn 1: 
- Điện toán hóa hệ thống nhân viên qua máy 

điện toán nhằm quản trị và điều hành nhân số 
CSQG, để vị chỉ huy lúc bấy giờ là Tổng Giám Đốc 
CSQG nắm vững được danh tánh, nhân số, vị trí, 
chức vụ, v.v....của từng nhân viên trong ngành, 
được hình thành trước tiên.

Trong giai đoạn này, Cảnh Sát đã đề cử một số 
nhân viên phối hợp với các chuyên viên điện toán 
Hoa Kỳ thiết lập ra hệ thống báo cáo về nhân viên, 
rồi sử dụng dàn máy xuyên phiếu và điện toán của 
cơ quan USAID tại Saigon để ấn hành ra bản báo 
cáo tình trạng nhân viên, nhân số sơ khởi. Vào giai 
đoạn này, vì Cảnh Sát Quốc Gia chưa đủ khả năng 
chuyên môn cũng như chưa có đủ chuyên viên điện 
toán cần thiết, nên hệ thống nhân viên đã được các 
chuyên viên điện toán Hoa Kỳ thiết trí giúp.

Giai đoạn 2:
- Chính phủ Hoa Kỳ, qua phái đoàn Cố Vấn Cảnh 

Sát Hoa Kỳ, cung cấp cho CSQG 59 máy xuyên phiếu 
và thiết lập Phòng Xuyên Phiếu tại Tổng Nha CSQG, 
đồng thời đào tạo một số xuyên phiếu viên cho 
Cảnh Sát. Trong giai đoạn này Cảnh Sát vẫn tạm thời 
sử dụng dàn máy điện toán của USAID để ấn hành 
các báo cáo điện toán thuộc hệ thống nhân viên 
cho Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia khai thác.

- Đây cũng là giai đoạn để Tổng Nha phổ biến và 
hướng dẫn về chương trình điện toán của CSQG 
một cách rộng rãi cho các cấp CSQG trên toàn 
quốc, đồng thời huấn luyện một số nhân viên 
được chỉ định phụ trách hệ thống điện toán biết 
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phương thức báo cáo điện toán.
Giai đoạn 3:
- Xây cất và thành lập một Trung Tâm Điện Toán 

tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia sau khi Tổng Nha 
Cảnh Sát đã được đổi thành Bộ Tư Lệnh CSQG.

- Đề cử các Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia đi thụ huấn 
về điện toán tại Hoa Kỳ trong thời hạn 1 năm để 
được đào tạo trở thành các Thảo Chương Viên. 
Đây là những chuyên viên điện toán đầu tiên của 
CSQG được huấn luyện có căn bản để lúc trở về 
nước đảm trách nhiệm vụ huấn luyện lại cho một 
số nhân viên khác và phụ giúp họ thực hiện các hệ 
thống điện toán trong tương lai.

- Một số khác được đề cử theo học các lớp 
huấn luyện tại Sài Gòn do các chuyên viên điện 
toán Hoa Kỳ hướng dẫn sau khi đã trải qua một 
cuộc thi trắc nghiệm do hãng IBM tổ chức và nếu 
được xác nhận có khả năng thì được cử theo học 
Khóa Thảo Chương do Trung tâm Điện Toán Phủ 
Thủ Tướng tổ chức. Giảng Viên, sách giáo khoa, 
tài liệu tham khảo, bài tập đều bằng Anh ngữ. Sau 
khi mãn khóa, các Thảo Chương Viên được phân 
bổ phục vụ tại Phòng Phân Tích Thảo Chương và 
được một chuyên viên điện toán Hoa Kỳ trực tiếp 
hướng dẫn và hàng tuần tham dự một lớp học bất 
thường tại Trung Tâm Điện Toán USAID.

III- NHIỆM VỤ Của Trung Tâm Điện Toán:
1- Trung Tâm Điện Toán CSQG có nhiệm vụ 

trước tiên là thiết lập và điều hành hữu hiệu 4 hệ 
thống điện toán cho Lực Lượng CSQG để cung cấp 
cho Tư Lệnh CSQG và BTL/CSQG những dữ kiện, 
dữ liệu, báo cáo nhanh chóng, đầy đủ, chính xác 
về lãnh vực nhân viên, điều hành hoạt động của 
CSQG và tình trạng can nhân trên toàn quốc. Bốn 
hệ thống điện toán đó là:

- Hệ thống nhân viên
- Hệ thống điều hành
- Hệ thống tiếp liệu
- Hệ thống can nhân
2- Nhiệm vụ kế tiếp là cố vấn kỹ thuật cho Vị 

Tư Lệnh CSQG nhằm vào việc điện toán hóa mọi 
hoạt động của Cảnh Sát cần thiết để việc chỉ huy 
và điều hành Lực Lượng CSQG mỗi ngày mỗi được 
hữu hiệu hơn.

IV- TỔ CHỨC Trung Tâm Điện Toán:
Trung Tâm Điện Toán CSQG do một Trung Tâm 

Trưởng, Đại tá Vũ Văn Dần, điều hành với sự phụ tá 
của một Trung Tâm Phó. Ngoài Văn Phòng, Trung 
Tâm còn có:

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN CSQG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

Trung  Tâm Trưởng 

Trung Tâm Phó 

Ph.Chuyên Viên Ph. Hành Chánh Ph. Tiếp Liệu Văn Phòng 

Tr-T Máy Đ-Toán 

Ph. Xuyên Phiếu Ph.Máy Đ-Toán Ph. Lưu Trữ 
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- Phòng Hành Chánh
- Phòng Tiếp Liệu
- Phòng Chuyên Viên Phân Tích Thảo Chương 

và Phân Tích Các Hệ Thống Điện Toán Cảnh Sát.
- Trung Tâm Máy Điện Toán được chia làm 3 

phòng chuyên môn:
* Phòng Xuyên Phiếu: 59 máy xuyên phiếu 

được sử dụng 24/24 giờ với 80 chuyên viên xuyên 
phiếu do một Trưởng Phòng Xuyên Phiếu phụ 
trách có nhiệm vụ xuyên phiếu để nhập hay xuất 
các dữ kiện, dữ liệu thuộc các chương trình điện 
toán của CSQG.

* Phòng Máy Điện Toán với 4 dàn máy DT 360-
40G 128 đơn vị ký ức do Trung Tâm hợp đồng 
với hãng IBM Hoa Kỳ tại Sài Gòn thiết trí và bảo 
trì cùng với một số máy móc và thiết bị phụ cận 
(peripherique). Các hệ thống phụ gồm: CPU- Control 
Processing Unit. Console Operator có một keyboard 
để điều hành viên liên lạc với máy tính. Phòng Máy 
Điện Toán hoạt động 24/24 giờ với nhân số là 30 
chuyên viên được IBM đào tạo ở Sài Gòn.

* Phòng Lưu Trữ Tài Liệu Điện Toán gồm có: 
Tape ( băng nhựa từ tính ) - Disk Pack - Card Read 
Punch - Máy in inline IBM 1403, tốc độ 1100 
dòng mỗi phút, mỗi dòng có 120 mẫu tự, sử dụng 
Vietmamex chain có bỏ dấu. Ngoài ra còn có Phần 
mềm software, - Chương trình sử dụng ngôn ngữ 
Cobol, - Hệ điều hành OS (Operation System). 

Tóm lại, Trung Tâm Điện Toán CSQG kể từ lúc bắt 
đầu được khởi xướng với sự hình thành của hệ thống 
nhân viên vào năm 1970 nhưng mãi cho đến năm 
1974 thì Trung Tâm này mới được xây cất và hoàn 
thành. Sau khi vượt qua nhiều trở ngại trong công tác 
đào tạo chuyên viên và phổ biến chương trình điện 
toán cho Ngành CSQG, Trung Tâm Điện Toán CSQG 
đã đạt được sự tín nhiệm của Chính Phủ và được 
chấp thuận một ngân khoản là 300 triệu mỗi năm để 
sử dụng vào chương trình này khi người Mỹ bắt đầu 
rút lui khỏi cuộc chiến tại VN và không còn tài trợ cho 
CSQG Việt Nam nữa. Nhưng rất tiếc, kế hoạch vừa 
mới bắt đầu thì vận nước đã không may cho VNCH 
để cho kế hoạch của chúng ta đành dang dở.
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INTERPOL là địa chỉ truyền tin viễn thông 
(telegraph) của Tổ Chức Hình Cảnh Quốc 

Tế (International Criminal Police Organization – 
ICPO). Cơ cấu nầy đã manh nha từ năm 1914 tại 
Monaco nhân cuộc họp mặt của các giới chức Cảnh 
Sát thuộc 24 quốc gia Châu Âu, để rồi sau đó đến 
năm 1923, do sáng kiến hữu hiệu hóa công cuộc 
hợp tác ngăn ngừa tội phạm và bài trừ tệ đoan xã 
hội của Tiến Sĩ Johannes Schober, người đứng đầu 
ngành Cảnh Sát của Vienne, thủ đô Áo Quốc, Ủy 
Ban Hình Cảnh Quốc Tế mới ra đời dưới tên gọi 
“International Criminal Police Commission”.

I.- LÝ DO VNCH GIA NHẬP INTERPOL: 
Việt Nam Cộng Hòa xin gia nhập tổ chức nầy vì 

2 lý do:
1/ Sau khi Đệ I Cộng Hòa xóa bỏ các tổ chức 

Công An, Cảnh Sát Hương Thôn, Cảnh Sát Đô 
Thị để gom thành Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia 
thống nhất trên toàn lãnh thổ, ngành Cảnh Sát 
VNCH không ngừng phát triển và nhân số gia tăng 
mạnh từ 22 lên 60 rồi 120 ngàn. Trong khi đó, vì 
tình hình chiến sự khiến hầu hết các vị chỉ huy 
ngành được điều động từ bên Quân Đội sang, 
người tại vị đôi ba tháng, kẻ ngồi lại một vài năm 
tùy theo các ê-kíp lãnh đạo quốc gia thì khả năng 
của ngành trong trách nhiệm ổn định hậu phương 
trừ gian, diệt bạo tất nhiên là mối ưu tư của các 
giới chức có thẩm quyền. Nhân số thì đáng kể 
thật đấy, nhưng đào tạo, huấn luyện thế nào đây, 
khi bên ngoài thì kỹ thuật và khoa học đang tiến 
lên vùn vụt, làm thế nào để học hỏi, trau dồi hầu 
đối phó, triệt hạ các phần tử gây rối an ninh, trật 
tự, chưa kể…

Quân đội Đồng Minh đã từng sát cánh với ta 
ngoài trận tuyến, tại sao mình không lợi dụng cơ 
hội nầy để mở rộng hợp tác trong lãnh vực hình 
sự: gia nhập INTERPOL chính là giải pháp.

2/ Thêm nữa, gia nhập INTERPOL nhằm gởi 

tín hiệu cho bọn Cộng Sản thù địch, cũng như các 
nước trong Khối Không Liên Kết Á Phi luôn hô hào 
chống chiến tranh thấy rõ tính độc lập và tinh thần 
bảo vệ chủ quyền quốc gia của VNCH, vì tuy cũng 
là thành viên của INTERPOL nhưng Hoa Kỳ không 
có được vị thế tối ưu như trong rất nhiều cộng 
đồng quốc tế khác.

Trước đây Việt Nam Cộng Hòa cũng từng xin 
gia nhập INTERPOL, nhưng thất bại do không đạt 
được số phiếu thuận qui định, do sự chống đối 
ngầm của nhóm thuộc Phong Trào Không Liên Kết 
nói trên, với sự cầm đầu của Ấn Độ, được các nước 
Bắc Phi như Algérie, Maroc, Tunisie hùa theo.

Năm 1969, trong Đại Hội Thường Niên tại Vương 
quốc Bỉ, VNCH đã chuẩn bị chu đáo hơn, biết lấy 
lòng Pháp là nước giữ vai trò then chốt trong tổ 
chức, nên đạt được quá bán số phiếu thuận và 
VNCH trở thành hội viên thứ 126 của INTERPOL.

II.- CƠ CẤU TỔ CHỨC và HOẠT ĐỘNG của 
INTERPOL VN

Như đã nói trên, INTERPOL ra đời thể hiện 
quyết tâm hợp tác giữa các nước Âu Châu nhằm 
ngăn ngừa và bài trừ tội phạm. Thành quả đạt 
được, cộng thêm với tình trạng giao thông liên lạc 
trên toàn thế giới không ngừng cải thiện, đã khiến 
INTERPOL trở thành tổ chức mà Cảnh Sát các nước 
khác trên thế giới cần đến, để chận đứng hoặc truy 
tìm các tội phạm vượt qua biên giới của quốc gia.

Đảm đương vai trò hợp tác quốc tế nầy là 
các Văn Phòng Trung Ương Quốc Gia = National 
Central Bureau (NCB). Để thực hiện được vai trò 
nầy, INTERPOL khuyến cáo: người đứng đầu Văn 
Phòng phải là một giới chức có thẩm quyền điều 
động các lực lượng có trách nhiệm thi hành luật 
pháp trên toàn quốc gia.

Trưởng nhiệm sở của Văn Phòng Trung Ương 
Quốc Gia INTERPOL-VNCH ( trong khuôn viên 
của Bộ Tư Lệnh CSQG ) từ lúc thành lập đến ngày 

INTERPOL VIỆT NAM
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30 tháng 4,1975 là Quận Trưởng Cảnh Sát sau là 
Chuẩn Tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu.

Phó nhiệm sở là Quận Trưởng Cảnh Sát (lưu 
dụng), nguyên Chánh Sở Pháp Chế Tố Tụng Lê Khắc 
Duyệt.

Văn Phòng INTERPOL VN gồm 4 Phòng:
1- PHÒNG I (nghiên cứu, hoạt vụ): 
- Liên lạc với Tòa Tổng Thư Ký INTERPOL tại 

Pháp và các V.P.T.Ư.Q.G. của các nước thành viên 
hoặc bằng văn thư hoặc qua điện đài.

- Tham khảo và nghiên cứu các tài liệu nhận từ 
các Văn Phòng bạn hoặc để đóng góp ý kiến hay để 
chuyển tiếp đến các phần hành liên hệ trong nước 
để trau dồi kinh nghiệm. 

- Phối hợp với Nha Kỹ Thuật (Văn khố, Căn 
Cước) để đáp ứng yêu cầu của các nước hội viên 
nhờ sưu tra lý lịch. 

- Tháp tùng hay theo dõi các điều tra viên thuộc 
Khối Cảnh Sát (Tư Pháp, Ngoại Kiều) trong các vụ 
có dính dáng đến INTERPOL. 

- Phối hợp với Khối Huấn Luyện để chọn ứng 
viên, lập thủ tục cần thiết để các sĩ quan CSQG 
tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn, hay 
các cuộc hội thảo do Tòa Tổng Thư Ký INTERPOL 
tổ chức. 

- Hướng dẫn điều tra viên của các nước hội viên 
khi họ đến Việt Nam công tác trong khuôn khổ hợp 
tác INTERPOL.

2- PHÒNG II (danh chỉ bản, lưu trữ hồ sơ):
Hàng năm V.P/T.Ư.Q.G. INTERPOL-VNCH nhận 

hàng trăm các Thông Báo (Notice) doTòa Tổng Thư 
Ký INTERPOL ấn hành và phổ biến đến các Văn 
Phòng hội viên nhằm:

a/ Phiếu có phù hiệu INTERPOL trong khung 
màu đỏ ở góc trái để yêu cầu: tầm nã, bắt giữ, dẫn 
độ nếu có thể.

b/ Phiếu có phù hiệu INTERPOL trong khung 
màu vàng với yêu cầu: truy tìm tông tích người 
thất tung, xác định thân thế của 1 kẻ nào đó…

c/ Phiếu có phù hiệu INTERPOL trong khung 
màu xanh dương yêu cầu bổ túc thông tin về 1 cá 
nhân hay vụ việc.

d/ Phiếu có phù hiệu INTERPOL trong khung 
màu đen để thông báo về các tử thi vô thừa nhận 
với yêu cầu cung cấp chi tiết nếu có.

e/ Phiếu có phù hiệu INTERPOL trong khung 
màu xanh lục để cảnh báo các hội viên đề phòng 
các mưu toan phạm pháp hay nghi phạm tiềm 
năng.

f/ Phân loại, lập danh chỉ bản và lưu hồ sơ văn 
khố các cá nhân hay vụ việc chủ đề của các thông 
báo nầy. Chuyển phụ bản cho Nha Kỹ Thuật để 
lưu trữ.

3- PHÒNG III (điện đài truyền tin) với 1 số hiệu 
thính viên do Sở Truyền Tin cung cấp hoạt động 
24/24 theo ca. Tiếp nhận điện tín mật mã do các 
nước hội viên gởi về INTERPOL-VNCH và ngược lại.

4- PHÒNG Tổng Vụ đảm nhiệm các trách vụ 
như mọi Phòng Tổng Vụ bình thường khác.

III.- THÀNH QUẢ:
Tính đến ngày 30-4-1975, V.P/T.Ư.Q.G. INTERPOL-

VNCH đã thực hiện được 1 số việc như sau:
- Về mặt huấn luyện: 
- Năm 1973 gởi 2 Sĩ Quan CSQG và 1 giới 

chức Quan Thuế dự khóa Hội Thảo về Ma Túy do 
UNESCO và Tòa Tổng Thư Ký INTERPOL phối hợp 
tổ chức tại Thụy Sĩ trong 6 tuần lễ ; tiếp theo là 
chuyến du hành quan sát tại Marseille, một hải 
cảng ở miền Nam nước Pháp nơi có một cơ sở 
biến chế Morphine và Heroin lậu vừa bị khám phá 
triệt hạ.

- Năm 1974 (?) gởi 1 Giảng Sư của Học Viện CSQG 
sang trụ sở của Tòa Tổng Thư Ký INTERPOL tại St. 
Cloud (Paris) để dự khóa học 1 tháng về Bạc Giả.

- Về mặt hợp tác trao đổi kinh nghiệm: Đã giúp 
Brazil phương cách thực hiện chương trình cấp 
thẻ căn cước cho toàn dân.

- Trên lãnh vực thuần túy hình sự: V.P/T.Ư.Q.G. 
INTERPOL-VNCH đã can dự vào 1 số vụ như: 

- Bắt trùm buôn lậu ma túy 70 tuổi tên Joseph 
Burger với 40 kí-lô á phiện đen và vài kí heroin 
mà CID của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã theo dõi trong 
chuyến phi cơ đưa hắn từ Campuchia sang VN.
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- Điều tra 1 nữ Việt kiều tại Pháp lái xe gây tai 
nạn chết người bị Cảnh Sát Pháp nghi ngờ xử dụng 
bằng lái xe giả. Kết quả điều tra cho thấy bà nầy 
không hề về VN mà lại có bằng lái xe do Nha Lộ 
Vận của Bộ Giao Thông Công Chánh cấp, qua trung 
gian của Trường Dạy Lái Xe Phạm Ngũ Lão để rồi 
sau đó đổi sang bằng lái quốc tế.

- 1 số Việt kiều trẻ tại các nước Âu Châu vốn là 
con em của những gia đình quyền quý được gởi đi 
du học tự túc, vì thích ăn chơi, bỏ học, nên gia đình 
cúp tiền trợ cấp, sau 1 thời gian mất liên lạc luôn 
khiến bị bơ vơ không nơi nương tựa. INTERPOL có 
truy tìm dùm họ hàng thân thích và thông báo về 
hiện trạng của những kẻ sa cơ để gia đình tùy nghi 
giải quyết.

- Những vụ án còn dở dang:
Có 2 vụ án Interpol VN còn đang thụ lý chưa 

có kết quả thì biến cố ngày 30/4/1975 đã làm cho 
chúng trở thành dang dở chưa có lời đáp. Đó là: 

1)- Vụ thứ nhất là một cư dân Hồng Kông tên Yu 
Tak Xing dùng búa đập chết đối thủ, khi ra Tòa, y 
viện dẫn lý do ngoại phạm (alibi) để chạy tội, dựa 
trên sổ thông hành của đương sự thời điểm xảy ra 
vụ án rơi vào lúc hắn đang ở Việt Nam. INTERPOL 
đến khách sạn Đông Kinh (đường Nguyễn Huỳnh 
Đức, quận 5) của Lạc Ba thì tên chủ nầy cũng xác 
nhận họ Yu có ngụ trong khách sạn nầy vào thời 
điểm đó. Nhưng khi xem sổ khai các khách trọ mà 
hàng ngày khách sạn phải trình cho Cuộc CS để 
khán duyệt thì vào khoảng thời gian đó không có 
tên Yu. Cuộc điều tra còn tiếp nối với khẩu cung 
của vũ nữ mà y khai đã cùng y ngủ tại khách sạn 
nầy thì khám phá thêm tên của Yu Tak Xing đã 
được lén lút điền vào phần cuối trang sổ khai báo. 
Thám tử HongKong cũng đang chuẩn bị lên đường 
sang VN và phần chúng tôi cũng chuẩn bị hầu Tòa 
HongKong với tư cách nhân chứng thì xảy ra biến 
cố 30 tháng 4.

2)- Vụ thứ 2 còn ly kỳ hơn nhiều: Bí ẩn vụ án 
“Tử tội Tạ Vinh & Pháp Trường Cát” - Tạ Vinh còn 
sống? Theo văn thư của INTERPOL Nhật Bản thì 
có 1 người tên Tạ Vinh gốc Đài Loan can tội bán 
cùng 1 thửa đất cho 2 người mua khác nhau. 
Người Nhật cũng biết vụ án Chủ Tịch Ủy Ban 
Hành Pháp Trung Ương VNCH NCK đã đưa tên 

trùm đầu cơ Tạ Vinh ra pháp trường cát xử tử 
vào năm 1965, vậy Tạ Vinh đây có phải là một 
người hay chỉ là bị trùng tên mà thôi? Cảnh Sát 
Saigon đã giả vờ đến xét tờ khai gia đình nhà 
vợ Tạ Vinh ở Chợ Lớn nhưng đã không mang 
lại tin tức cần thiết. Ngay cả Trưởng Toán Hành 
Quyết (Sĩ quan Hiến Binh) cũ cũng không thể xác 
nhận người bị hành quyết có phải là Tạ Vinh hay 
không vì khi hành quyết xảy ra vào lúc 5 giờ sáng 
trời còn mờ mờ tối. Sau khi hành quyết xong thì 
xác Tạ Vinh hay ai khác (?) đã được di chuyển đi 
ngay khỏi pháp trường. Vụ án còn đang điều tra 
thì ngày 30 tháng 4, 1975 đến cũng đã hạ dấu 
chấm hết cho vụ nầy!

Phần ghi thêm:
Tôn chỉ của Tổ Chức Hình Cảnh Quốc Tế INTERPOL 

là đứng ngoài các vụ việc mang tính cách quân sự, 
chính trị hay tôn giáo, chủng tộc.

Đại hội thường niên mỗi năm được triệu tập tại 
một quốc gia thành viên sau lời mời tự nguyện của 
nước nầy. Năm nào không có nước xung phong tổ 
chức thì lại họp tại Pháp.

Không như được thêu dệt trong các truyện trinh 
thám, nhân viên phục vụ cho INTERPOL không có 
quyền tự tung tự tác, đến đâu cũng như vào chỗ 
không người, xuất quỷ nhập thần. Trái lại, khi cần 
mở rộng cuộc điều tra sang một nước khác thì phải 
có sự chấp thuận của quốc gia đó, chỉ có nước sở 
tại mới có quyền mời nghi can đến lấy cung, nhân 
viên INTERPOL chỉ chấp cung dưới sự giám sát của 
thẩm vấn viên địa phương. Bắt giữ, giam cầm cũng 
phải theo cùng nguyên tắc ấy vì phải tôn trọng chủ 
quyền quốc gia của nước sở tại.

Năm 1987, người làm việc trong Văn Phòng 
T.Ư.Q.G. INTERPOL-VNCH duy nhất còn lại được 
mời đến trụ sở Công An TP HCM để gặp Đại Tá 
kiêm GS Ngọc đã từng nằm vùng tại Đại Học Khoa 
Học Saigon, trong Phân Khoa Quang Học của GS 
Nguyển Chung Tú và Cục Phó Cục Trại Giam tên 
Thành để được hỏi phương cách, điều kiện để gia 
nhập Tổ Chức Hình Cảnh Quốc Tế INTERPOL. 

Mãi đến ngày 4 tháng 11, 1991, Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới được nhận vào 
INTERPOL.
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VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN 
PHỤNG HOÀNG TRUNG ƯƠNG

1- NGUYÊN DO THÀNH LẬP:

Với mưu đồ thôn tính Miền Nam VN, Cộng 
Sản Bắc Việt phát động chiến dịch Tổng 

Công Kích và Tổng Nổi Dậy đúng vào ngày mồng 
Một Tết năm Mậu Thân 1968, nhằm chiếm giữ 
nhiều yếu điểm ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và 
nhiều tỉnh trọng yếu như Thừa Thiên Huế, Bình 
Dương… Nhưng chúng đã bị thất bại hoàn toàn 
vì chiến thuật Ba Mũi Giáp Công (Quân Sự, Binh 
Vận, Chính Trị) do chúng đề ra đã không thực hiện 
được đồng bộ. Quyết tâm của chiến dịch, theo chỉ 
thị của Bộ Chính Trị Đảng CSVN là:

- Dùng lực lượng quân sự với yếu tố bất ngờ, 
nhanh chóng đột nhập và chiếm giữ các mục 
tiêu quan yếu về quân sự, hành chánh và kinh 
tế quốc gia.

- Động viên nhân dân tổng nổi dậy, chiếm đóng 
các cơ sở hành chánh và thiết lập chính quyền 
giải phóng.

Trong một điện văn ta thu thập được qua tình 

báo kỹ thuật và mã dịch được biết, Bộ Chính 
Trị Đảng Cộng Sản khẳng định rằng chiến dịch 
quân sự không phải là không quan trọng nhưng 
không có tính cách quyết định, nếu chiến dịch 
tổng nổi dậy không thực hiện được, mà thành 
phần thực hiện chiến dịch tổng nổi dậy chính là 
do hạ tầng cơ sở.

Tuy Cộng Sản bị thất bại trong chiến dịch này, 
nhưng phía tình báo Hoa Kỳ và VN vẫn nghĩ xa 
hơn là Đảng CSVN sẽ không ngừng lại ở đó mà sẽ 
nỗ lực chấn chỉnh mọi mặt, nhất là công tác xây 
dựng hạ tầng cơ sở lớn mạnh hơn, để tiếp tục 
thực hiện những chiến dịch tàn khốc hơn trong 
tương lai. Do đó, trong phạm vi chức năng của 
mình, các cơ quan của Chính Phủ VNCH cùng tái 
thẩm định tình hình địch và ta. Về phía Hoa Kỳ, 
một chương trình nhằm triệt tiêu hạ tầng cơ sở 
VC đã được Ông William Colby, một yếu nhân 
trong cơ quan Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (US 
Central Intelligence Agency) nghĩ đến và hoạch 
định. Chương trình này được đệ trình lên Quốc 
Hội Hoa Kỳ và được đặt tên là Chương Trình Phụng 
Hoàng. Chương trình này được ra đời giữa năm 
1968 nhưng hầu như chỉ là cùng một kế hoạch, 
một phương thức hoạt động, cùng một mục tiêu 
của The Phoenix Program được triển khai từ năm 
1964 mà người Mỹ đã hoạt động đơn phương.

Để thực hiện kế hoạch Phụng Hoàng nêu trên, 
các cơ quan tình báo Việt Mỹ đã tổ chức nhiều 
phiên họp để thảo luận và đã đi đến sự đồng thuận 
trong việc "Phối Hợp'' thực hiện kế hoạch.

Sau nhiều phiên họp, Chương trình Phụng 
Hoàng được ra đời giữa năm 1968 bằng Sắc Luật 
280 của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và 
chương trình này do Thủ Tướng Chính Phủ VNCH 
làm Chủ Tịch.
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2- HỆ THỐNG TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH:
Bộ Tham Mưu đầu tiên của Chương Trình Phụng 

Hoàng được đặt tại một công ốc trong khuôn viên 
Trung Tâm Thẩm Vấn Quốc Gia. Lúc ban đầu, Thiếu 
Tá Dương Tấn Hữu đại diện Việt Nam cùng với ông 
Inman đại diện Hoa Kỳ điều hành chương trình theo 
lệnh của Bộ Trưởng Nội Vụ Trần Thiện Khiêm. 

Do đề nghị của Tổng Giám Đốc CSQG là Thiếu 
Tướng Trần Thanh Phong, Thủ Tướng Chính Phủ đã 
chấp thuận giao trách nhiệm thiết lập cơ sở Phụng 
Hoàng Trung Ương tại Tổng Nha CSQG và bổ nhiệm 
các Sĩ Quan CSQG và Quân Đội để điều hành.

 Sau một thời gian hoạt động, Trung Tá Nguyễn 
Mâu và Trung Tá Lợi Nguyên Tấn đã sử dụng cơ 
sở của PRU đã giải tán để làm Văn Phòng Phụng 
Hoàng và bổ nhiệm một số Sĩ Quan đảm nhận các 
phần vụ.

 2.1- Tổ Chức Văn Phòng Phụng Hoàng Trung 
Ương năm 1968:

- Chủ Tịch: Thủ Tướng Chính Phủ
- Tổng Thư Ký: Tổng Giám Đốc CSQG 
- Văn Phòng Trưởng: Trung Tá Cao Minh Tiếp 
- Phụ Tá Văn Phòng Trưởng: BTV Dương Tấn 

Hữu
- Cố Vấn: Trung Tá Lợi Nguyên Tấn
Văn Phòng gồm có 4 Phòng:
 1- Phòng Thanh Tra:
Chủ Sự Phòng: Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn 

Hồng
Nhiệm vụ: Thiết lập chương trình thanh tra, đôn 

đốc các Ủy Ban Phụng Hoàng địa phương tổ chức 
và hoạt động theo đường lối của Ủy Ban Phụng 
Hoàng Trung Ương đã đề ra.

 2- Phòng Hành Chánh:
 Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Năng 

Thỏa
 Nhiệm vụ: Cập nhật hóa nhân số, phụ trách cung 

cấp văn phòng phẩm, công xa và lương bổng.
 3- Phòng Điều Hành:
 Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Minh 

Tân

 Nhiệm vụ: Điều hành các Ban của Phòng, theo 
dõi và cập nhật hóa kết quả hoạt động trên 4 Quân 
Khu, Biệt Khu Thủ Đô, Tỉnh, Quận, xã. 

 4- Phòng Nghiên Huấn: 
 Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá Cảnh Sát Hà Văn Tiên
Nhiệm vụ: Hoàn thành cơ cấu tổ chức các Trung 

Tâm Phụng Hoàng trên toàn quốc; Nghiên cứu các 
kế hoạch hoạt động; Phát hành Huấn Thị Điều 
Hành Căn Bản ( SOP ) hằng năm; Theo dõi diễn 
biến và tình hình mỗi địa phương; Thuyết trình về 
nhiệm vụ và trách nhiệm cho các khóa sinh tham 
dự các khóa huấn luyện do Ủy Ban Phụng Hoàng 
tổ chức.

(Ghi chú: cấp bậc của các Sĩ Quan được bổ 
nhiệm trong các chức vụ trên là cấp bậc của họ 
trong năm 1968)

Sau năm 1969, Văn Phòng Phụng Hoàng Trung 
Ương được đặt tại Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia 
và được nâng lên thành Khối Phụng Hoàng và vị 
Trưởng Khối được bổ nhiệm là Đại Tá Lý Trọng 
Song. Công tác tổ chức cơ cấu Phụng Hoàng Trung 
Ương đã được hoàn tất trong một thời gian kỷ lục 
và đã phối hợp hoạt động cùng với các đại diện của 

Ông William Colby (1920-1996), người sáng lập 
Phoenix Program của Mỹ, từng là Trưởng VP/
CIA tại Việt Nam, sau trở thành Giám Đốc CIA 

tại Mỹ.
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các cơ quan tình báo Mỹ Việt và đã cho phát hành 
cuốn Huấn Thị Điều Hành Căn Bản số 1 ( SOP1 ) 
về việc tổ chức các Trung Tâm Phụng Hoàng điạ 
phương như sau:

 2.2- Ủy Ban Phụng Hoàng Cấp Vùng (I, II, III, 
IV):

- Chủ Tịch: Tư Lệnh Vùng
- Tổng Thư Ký: Giám Đốc Nha CSQG Vùng
- Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Phụng Hoàng: là 

1 Sĩ Quan CSQG do Tổng Thư Ký chỉ định.
- Hội Viên: Gồm Đại Diện của các cơ quan tình 

báo quân, dân sự, CSQG và Mỹ.
Văn phòng Phụng Hoàng cấp Vùng thường 

được đặt trong khuôn viên của Nha CSQG Vùng và 
có 3 Phòng trực thuộc: P. Thanh Tra, P. Điều Hành, 
và P. Nghiên Cứu và Hành Quân.

 2.3- Ủy Ban Phụng Hoàng Cấp Tỉnh:
- Chủ Tịch: Tỉnh Trưởng
-Tổng Thư Ký: Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia 

Tỉnh
- Trung Tâm Trưởng: là 1 Sĩ Quan CSQG do Tổng 

Thư Ký chỉ định.
- Hội Viên: gồm Đại Diện của các cơ quan 

tình báo Việt Mỹ ( quân, dân sự, CSQG… ) tại địa 
phương.

Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Tỉnh có 3 phòng: P. 
Thanh Tra, P. Điều Hành, và P. Nghiên Cứu và Hành 
Quân.

 2.4- Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Quận:
- Chủ Tịch: Quận Trưởng
- Tổng Thư Ký: Trưởng Chi CSQG Quận
- Trung Tâm Trưởng: là 1 Sĩ Quan CSQG do Tổng 

Thư Ký chỉ định.
- Hội Viên: gồm Đại Diện các cơ quan tình báo ( 

quân, dân sự, CSQG…) tại điạ phương.
Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Quận có 2 phòng: P. 

Điều Hành, và P. Nghiên Cứu và Hành Quân.
Như đã trình bày trên đây, các Văn Phòng Phụng 

Hoàng từ cấp Vùng đến cấp Quận đều được thiết 
lập trong các khuôn viên của cơ quan CSQG mỗi 

cấp và CSQG đã nắm giữ vai trò chính yếu trong 
việc điều hành hoạt động và phối hợp với các cơ 
quan tình báo bạn trong lãnh thổ trách nhiệm. 

Với sự phối hợp tin tức hữu hiệu được cung 
cấp từ Cảnh Sát Đặc Biệt, Phòng 2, Ban 2, An Ninh 
Quân Đội, Thám Sát Đặc Biệt, Chiêu Hồi, Xây Dựng 
Nông Thôn … và tình báo Hoa Kỳ, Ủy Ban Phụng 
Hoàng mỗi cấp đã tổ chức nhiều cuộc hành quân 
phối hợp với các đơn vị quân đội, Địa Phương 
Quân, Nghĩa Quân, Nhân Dân Tự Vệ và sử dụng 
Lực Lượng Cảnh Sát Dã Chiến trong công cuộc truy 
bắt, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại 
của hạ tầng cơ sở cộng sản.

Do kết quả đạt được từ Chương Trình Phụng 
Hoàng, tại Biệt Khu Thủ Đô kể từ năm 1968 đến 
năm 1975, hệ thống hạ tầng cơ sở CS hầu như bị 
tê liệt. Vì vậy, các vụ khủng bố ám sát, đặt chất nổ 
phá hoại, gây tiếng vang không còn xảy ra. Và trên 
toàn quốc, cứ mỗi tuần đã có trên 5000 hạ tầng cơ 
sở VC bị bắt hoặc phải bỏ vùng hoạt động. Thành 
quả này đã tạo sự ổn định hậu phương và được 
báo chí Việt Mỹ không ngớt lời khen ngợi và cho 
đây là một hoạt động thành công. Theo thống kê, 
Chương Trình Phụng Hoàng đã làm tan hàng, rã 
ngũ, 17.000 cán binh cộng sản, bắt giữ 28.000 kẻ 
bị tình nghi và làm thiệt mạng trên 20.000 cán bộ, 
cơ sở cộng sản.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch của 
chính quyền Cộng Sản VN trong năm 1976 đã thú 
nhận ''Các nỗ lực hoạt động của Phụng Hoàng đã 
xóa sổ nhiều cơ sở cộng sản tại Miền Nam, khiến 
nhiều đội quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam phải rút lui vào các mật khu để bảo tồn 
quân số''.

Tóm kết, Chương Trình Phụng Hoàng là một 
trong những kế sách đối phó chính xác và hữu hiệu 
nhằm triệt tiêu các hoạt động của hạ tầng cơ sở 
cộng sản, từ sau cuộc Tổng Công Kích và Tổng Nổi 
Dậy Tết Mậu Thân (1968) do chúng chủ xướng cho 
đến năm 1975. 

(Xem thêm bài viết về Chương Trình Phụng 
Hoàng của Hà văn Tiên và Đỗ Kiến Mười trong 
Phần Phụ Lục - Chương VIII)
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NHA TÂM LÝ CHIẾN

Tiếp theo việc cải tổ Tổng Nha Cảnh Sát 
Quốc Gia thành Bộ Tư Lệnh CSQG (theo 

Sắc Luật số 17A/TT/SL ngày 01/3/1971), Sở Tâm 
Lý Chiến / Tổng Nha Cảnh Sát đã được nâng lên 
thành Nha Tâm Lý Chiến / Bộ Tư Lệnh CSQG cho 
phù hợp với sự phát triển lớn mạnh của Lực 
Lượng CSQG.

I.- SỞ TÂM LÝ CHIẾN TỔNG NHA CẢNH 
SÁT 

Sở Tâm Lý Chiến là tiền thân của Nha Tâm Lý 
Chiến, vốn là một đơn vị nằm trong tổ chức của 
Ngành Cảnh Sát có từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, lúc 
mà ngành còn có danh xưng là TỔNG NHA CẢNH 
SÁT và CÔNG AN.

Vào thời điểm ban đầu này, tổ chức cũng 
như hoạt động của Sở Tâm Lý Chiến rất đơn 
giản, chỉ gồm 2 phương diện tạm kể theo phần 
hành như sau:

 - Về mặt HÀNH CHÁNH gồm có 3 Phòng và 1 
Ban biệt lập; đó là:

1/ Ban Văn Thư: Phụ trách nhận chuyển văn 
thư các loại đến từng phòng, ban trong Sở và các 
nơi khác.

2/ Phòng Báo Chí: Nhiệm vụ chính là điểm và 
đọc các báo xuất bản ở Sàigòn cho vị Tổng Giám 
Đốc CSQG mỗi ngày; Điều hành và xuất bản cũng 
như phát hành hàng tháng tờ nội san Rạng Đông 
của ngành; ngoài ra trong những trường hợp cần 
thiết, thực hiện và phổ biến những Bản Tin Đặc 
Biệt như trách nhiệm của người phát ngôn cho 
Tổng Nha.

3/ Phòng Nghiên Kế: Có nhiệm vụ nghiên cứu 
về tổ chức và đề ra các công tác về TLC cho các 
ban, ngành hoạt động … cũng như đặt kế hoạch 
theo từng giai đoạn trên mặt trận tâm lý trong 
ngành cũng như với xã hội để thu phục nhân tâm 
đối với Ngành Cảnh Sát. 

4/ Phòng Xã Hội: Có nhiệm vụ lo cho quyền 
lợi và đời sống của nhân viên các cấp trong toàn 
ngành. Công tác chủ yếu của Phòng Xã Hội nhắm 
vào việc trợ giúp cho các nhân viên hy sinh vì công 
vụ như hướng dẫn thân nhân của họ lập các thủ 
tục để lãnh nhận tiền tử tuất.

- Về mặt CHUYÊN MÔN: Song song với những 
hoạt động hành chánh kể trên, Sở Tâm Lý Chiến 
còn có 2 đơn vị chuyên môn, gồm có:

1/ Đoàn Văn Nghệ & Thể Thao gồm có:
- Ban Văn Nghệ Vì Dân có trách nhiệm tổ chức 

những cuộc trình diễn văn nghệ cho các đơn vị Cảnh 
Sát trên toàn quốc hoặc tham gia những buổi trình 
diễn cùng với các đơn vị chiến tranh chính trị bên 
quân đội vào những ngày lễ kỷ niệm của quốc gia.

- Ban Thể Thao có nhiệm vụ đôn đốc việc 
luyện tập của các cầu thủ và lực sĩ của hai bộ môn 
quan trọng là Túc Cầu và Đua Xe Đạp, trong đó 
Đội tuyển túc cầu CSQG đã nhiều lần đoạt giải vô 
địch quốc gia.. 

2/ Đội Quân Nhạc có nhiệm vụ luyện tập và 
phụ trách phần nghi thức quân cách trong những 
buổi lễ chào cờ hàng tháng của ngành tại Tổng Nha 
và những buổi lễ ở các nơi khác.

II.- NHA TÂM LÝ CHIẾN BỘ TƯ LỆNH CSQG
Đến năm 1971, theo Sắc Lệnh cải tổ, Tổng Nha 

Cảnh Sát Quốc Gia được nâng lên thành Bộ Tư 
Lệnh Cảnh Sát, đồng thời, Sở Tâm Lý Chiến được 
chuyển cải thành Nha Tâm Lý Chiến dưới quyền chỉ 
huy của một Giám Đốc.

Giám Đốc Nha Tâm Lý Chiến BTL/CSQG đầu tiên 
và cũng là cuối cùng là Đại Tá Vũ Văn Tâm được 
chuyển từ Nha Kỹ Thuật Phủ Tổng Thống biệt phái 
sang thay thế cho Đại Tá Trần Văn Phấn, nguyên 
Chánh Sở TLC. Các Phòng thuộc Sở TLC nay cũng 
được nâng lên thành Sở. 

Về mặt tổ chức, Nha Tâm Lý Chiến nay gồm có 3 
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Sở, 1 Phòng và 1 Biệt Đoàn như sau: 
1/ Phòng Tổng Vụ phụ trách về văn thư và các 

dịch vụ tổng quát (hành chánh, tài chánh, tiếp liệu, 
v.v…)

2/ Sở Thông Tin Quảng Bá phụ trách công tác 
dân vận như thực hiện các chương trình truyền 
thanh, truyền hình hàng tuần trên hệ thống thông 
tin của quốc gia; biên tập và phát hành Nguyệt 
san Rạng Đông của Ngành CSQG; tiếp nhận và giải 
quyết những khiếu nại hay đề nghị của dân chúng 
liên quan đến các hoạt động của nhân viên cảnh 
sát các cấp trên toàn quốc. 

3/ Sở Nghiên Cứu & Kế Hoạch nghiên cứu và 
đặt kế hoạch công tác cho những hoạt động Cảnh 
sát trên mặt trận tâm lý ở tầm mức cao hơn, xa 
hơn và chu đáo hơn, nhằm hướng tới sự phát 
triển chung và toàn diện mọi mặt từ xã hội đến 
con người và cả trên những chiến trường,

4/ Sở Xã Hội: Ngoài những công tác xã hội như 
trợ giúp những nhân viên đau yếu, thương tật hay 
từ trần; Sở còn có một đơn vị đặc biệt là Phòng 
Cảnh Tiếp Vụ phỏng theo khuôn mẫu Quân Tiếp 
Vụ của quân đội, nhằm mục đích cung ứng những 
hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nhân viên các cấp 
trên toàn quốc. 

5/ Biệt Đoàn Văn Nghệ: phụ trách các sinh hoạt 
nghệ thuật, thể thao, quân nhạc như trước; nhưng 
có tổ chức, quy củ và chặt chẽ hơn. 

Một trong những bích chương cổ động của Nha 
Tâm Lý Chiến CSQG
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Tổng Hành Dinh là một đơn vị được thành 
lập ngay từ khi có Tổng Nha Cảnh Sát Quốc 

Gia và luôn luôn được cải tiến tổ chức và duy trì 
hoạt động cho đến khi Tổng Nha CSQG biến đổi 
thành BTL/CSQG. 

Tổng Hành Dinh là một đơn vị biệt lập đặt thuộc 
quyền điều hành của vị Tư Lệnh CSQG giống như 
các Khối, Nha, Sở khác nằm trong BTL/CSQG.

Tổ chức Tổng Hành Dinh gồm có:
Tiểu Đoàn Phòng Vệ gồm có:
- 2 Trung Đội Tuần Cảnh: Phụ trách tuần tra 

trong và ngoài vòng đai BTL/CSQG .
- 2 Đại Đội Phòng Vệ: Nhân viên của 2 Đại Đội 

này mặc sắc phục CSDC, được trang bị vũ khí cá 
nhân, súng Trung liên, Đại liên ...Trách nhiệm của 
2 Đại Đội Phòng Vệ là canh gác tại cổng chính ra 
vào và chung quanh vòng đai của BTL/CSQG suốt 
ngày đêm .

Đến năm 1971, khi Lực Lượng CSQG được cải 
tổ toàn diện,Tổng Hành Dinh được tăng cường 
thêm một Chi Đội Thiết Giáp từ Khối CSDC cũ ( 
Khối CSDC được đổi thành Khối Hành Quân). Chi 
Dội Thiết giáp có 6 chiến xa AM 8.

2/ Phòng An Ninh Nội Bộ: Chủ Sự: Đại Úy Thảo 
(không nhớ Họ )

Nhiệm vụ của Phòng ANNB là điều chuẩn an 
ninh cho nhân viên, an ninh cơ sở trong BTL Cảnh 
Sát Quốc Gia.

3/ Phòng Quản Trị: Chủ Sự: Thiếu Tá Trần Công 
Hầu .

Phòng Quản Trị gồm có:
- Ban Văn Thư: Phụ trách tiếp nhận văn thư đến 

rồi chuyển đến các đơn vị khác trong BTL/CSQG .
- Kho Vũ Khí: Lo việc trang bị vũ khí cho Tiểu 

Đoàn Phòng Vệ và tất cả nhân viên trong BTL/
CSQG .

- Trại Kỷ Luật: Giam giữ sĩ quan, nhân viên vi 
phạm kỷ luật trong BTL/CSQG hay ở các đơn vị 
CSQG trên toàn quốc khi có lệnh của vị Tư Lệnh 
CSQG.

4/ Phòng Tiếp Liệu: Chủ sự:Trung Úy Nguyễn 
Văn Quý .

Phòng Tiếp Liệu phụ trách cung cấp vật liệu cho 
các đơn vị trong BTL/CSQG.

5/ Phòng Công Xa: Chủ sự: Đại Úy Trần Thanh 
Tuấn.

Phòng Công Xa phụ trách cung cấp và bảo trì xe 
cộ cho các đơn vị trong BTL/CSQG Phòng này còn 
quản lý cây xăng trong BTL để cung cấp xăng cho 
tất cả xe cộ trong BTL/CSQG.

Tổng Hành Dinh thuộc BTL/CSQG được chỉ huy 
qua nhiều sĩ quan:

- Thiếu Tá Quách Văn Hai.
- Thiếu Tá Trần Kim Tuệ.
- Trung Tá Trần Kim Mây.

TỔNG HÀNH DINH BTL/CSQG
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Tổng Thanh Tra Đoàn là một đơn vị biệt lập 
trực thuộc Tư Lệnh CSQG. Nhiệm vụ của 

Tổng Thanh Tra Đoàn là thường xuyên đi thanh 
tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị CSQG trên 
toàn lãnh thổ VNCH.

Tổ chức Tổng Thanh Tra Đoàn:  Tổng Thanh Tra 
Đoàn do một Tổng Thanh Tra Trưởng chỉ huy và 
điều hành. Vị Tổng Thanh Tra Trưởng cuối cùng 
đến ngày 30/4/1975 là Đại Tá Lê Minh Quý.

Về tổ chức, Tổng Thanh Tra Đoàn gồm có những 
cơ quan sau: 

1/-Phòng Tổng Vụ: Chủ sự: Đại úy Nguyễn Văn 
Muông.

Phòng Tổng Vụ phụ trách văn thư, lương bổng, 
xe cộ, quản trị nhân viên trong phạm vi Tổng Thanh 
Tra Đoàn.

2/ Sở Kế Hoạch: Chánh Sở: Trung Tá Trần Ngọc 
Ninh 

Sở Kế Hoạch có nhiệm vụ:
- Sắp đặt chương trình Thanh Tra Tổng Quát 

theo định kỳ 6 tháng hay mỗi năm cho tất cả các 

đơn vị CSQG.
- Thi hành các công tác thanh tra, điều tra đặc 

biệt theo lệnh của Tư Lệnh CSQG.
3/ Các Sĩ Quan Thanh Tra: Các Sĩ Quan Thanh 

Tra trong Tổng Thanh Tra Đoàn đặt thuộc quyền 
điều động của vị Tổng Thanh Tra Trưởng. Mỗi lần 
có cuộc thanh tra thì vị Tổng Thanh Tra Trưởng chỉ 
định một Sĩ Quan làm Trưởng Đoàn. Các Khối, Nha, 
Sở biệt lập trong BTL/CSQG cử 1 Sĩ Quan đại diện 
theo đoàn Thanh Tra để thanh tra các đơn vị trong 
phạm vi chuyên môn của mình ở địa phương. Thí 
dụ khi đi thanh tra một BCH/CSQG Tỉnh ở các Vùng 
Chiến thuật, thì Sĩ Quan đại diện Khối Tư Pháp sẽ 
phụ trách thanh tra Phòng Tư Pháp, Sĩ Quan đại 
diện Khối Hành Quân sẽ thanh tra Phòng Hành 
Quân và Đại Đội CSDC, SQ đại diện Khối Nhân Viên 
sẽ thanh tra Phòng Quản Trị, v.v…

Sau mỗi lần Thanh Tra, Tổng ThanhTra Đoàn sẽ 
tập hợp các báo cáo của các Sĩ Quan đại diện để 
trình lên vị Tư Lệnh với những nhận xét, đề nghị 
những giải pháp sửa đổi, cải tiến cho phù hợp với 
tình hình và nhiệm vụ của người CSQG. 

TỔNG THANH TRA ĐOÀN
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ĐOÀN PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ

Đoàn Phân Tích Quản Trị là một đơn vị mới 
được thành lập sau khi Tổng Nha CSQG 

được chuyển đổi thành Bộ Tư Lệnh CSQG.
Đoàn được đặt dưới quyền điều hành của vị Tư 

Lệnh Phó CSQG.
Nhiệm vụ của Đoàn Phân Tích Quản Trị là 

nghiên cứu và đề nghị các biện pháp cải tiến hoạt 
động của các đơn vị CSQG được nhanh lẹ hơn. Thí 
dụ như thủ tục cấp phát Thẻ Căn Cước cho người 
dân trước đây phải cần một tháng thì nay rút ngắn 
lại chỉ còn 2 tuần lễ là người dân nhận được thẻ 

căn cước của mình.
Một thí dụ khác là Đoàn Phân Tích Quản Trị 

nghiên cứu, cải tiến hoạt động của Sở Cứu Hỏa 
làm sao cho nhanh lẹ hơn để tránh thiệt hại khi có 
vụ hỏa hoạn xảy ra ...

- Trưởng Đoàn PTQT: Thiếu Tá Hà Như Quý .
- Các sĩ quan Phân Tích: Gồm có: Thiếu Tá 

Nguyễn Ngọc Lập, Thiếu Tá Bùi Trọng Nghĩa, Đại 
úy Minh (quên họ), Thiếu Tá Phạm Văn Huỳnh và 2 
nhân viên đánh máy.
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CHƯƠNG III

CÁC ĐƠN VỊ VÕ TRANG,
& TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN
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LỰC LƯỢNG CẢNH-SÁT DÃ-CHIẾN

Cảnh-Sát Dã-
Chiến (CSDC) 

là một lực lượng võ 
trang thuộc Cảnh-Sát 
Quốc-Gia (CSQG) Việt-
Nam Cộng-Hòa (VNCH). 
Ngoài việc trang bị vũ 
khí để tiêu diệt hạ tầng 
cơ sở Cộng-Sản, CSDC 
còn được trang bị thêm 
các dụng cụ cần thiết 
khác để trấn áp các 
cuộc bạo động và nhiễu 
loạn dân sự. Để đạt 
được kết quả tốt trong 
hai nhiệm vụ chính yếu 
đó, tất cả các sĩ quan 
CSDC sau khi tốt nghiệp 
tại Học Viện CSQG, còn 
được gởi theo học trọn 
khóa huấn luyện sĩ quan tại Trường Bộ Binh Thủ-
Đức. Ngoài ra, sĩ quan và hạ sĩ quan CSDC cũng 
còn lần lượt được gởi đi thụ huấn các khóa về 
Trấn Áp Bạo Động, Tác Chiến Rừng Rậm, Tình 
Báo Tác Chiến tại Mã-Lai và Phi-Luật-Tân. Đối với 
nhân viên CSDC, sau khi tốt nghiệp khóa Cảnh-
Sát Căn Bản tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát 
Căn Bản - Rạch-Dừa (Vũng-Tàu) còn được huấn 
luyện thêm về quân sự và chuyên môn CSDC tại 
Trung Tâm Huấn Luyện CSDC Đà Lạt. Đây là trung 
tâm huấn luyện lớn nhất, chuyên huấn luyện 
phần căn bản CSDC cho nhân viên cảnh sát sắc 
phục được chuyển sang CSDC và huấn luyện tập 
thể cấp trung đội cho tất cả các đơn vị CSDC trên 
toàn quốc. Cảnh Sát Dã Chiến là thành viên chính 
yếu trong chiến dịch Phụng-Hoàng. Với cấp số 
lý thuyết là 16.500 quân, quân số thực dụng lúc 
nào cũng trên 16.000 quân và được phối trí hoạt 
động từ thành thị cho tới nông thôn trong lãnh 
thổ VNCH.

I.- TỔ CHỨC VÀ HOẠT 
ĐỘNG TẠI TRUNG 
ƯƠNG:

Trước tiên, tại Saigon 
có Bộ Chỉ Huy Khối CSDC 
trực thuộc Tổng Nha 
CSQG. Khối nầy có 5 
Phòng: Phòng 1 (Quản 
Trị Nhân Viên), Phòng 
2 (An Ninh Tình Báo), 
Phòng 3 (Hành Quân-
Huấn Luyện), Phòng 4 
(Tiếp Vận), Phòng 5 (Tâm 
Lý Chiến), và Phòng Tài 
Chánh (Lương Bổng). 
Ngoài ra, Khối CSDC còn 
có Đại Đội Tổng Hành 
Dinh, một Chi Đội Thiết 
Giáp gồm 8 chiến xa AM 

8. Chi đội nầy phụ trách an ninh vòng đai Tổng Nha 
CSQG và Ngân Hàng Quốc Gia ở Quận 2 Saigon. 
Khối CSDC cũng có một Trung Tâm Huấn Luyện 
riêng cho nhân viên CSDC đặt tại Đà Lạt. Bên cạnh 
đó, Khối CSDC còn có 2 Biệt Đoàn CSDC. Mỗi Biệt 
Đoàn có 12 Đại Đội tác chiến. Biệt Đoàn 5/CSDC 
được tăng phái cho Nha CSQG Đô Thành để hoạt 
động tại các Quận trong Đô Thành Saigon và Gia-
Định. Biệt Đoàn 222/CSDC chịu trách nhiệm an 
ninh vòng đai Tổng Nha CSQG, bảo vệ Đài Phát 
Thanh Saigon.Tại Phủ Tổng Thống, ở Vườn Tao Đàn 
lúc nào cũng có một Liên Đội của Biệt Đoàn 222/
CSDC trú đóng để bảo vệ Dinh Độc Lập. Biệt Đoàn 
này là Biệt Đoàn Tổng Trừ Bị của Tổng Nha CSQG 
và sẵn sàng tăng cường yểm trợ hoạt động cho tất 
cả Bộ Chỉ Huy/CSQG địa phương trên khắp 4 vùng 
Chiến Thuật.

Đến năm 1969 Khối CSDC được đổi tên thành 
Khối Yểm Trợ Võ Trang. Khối nầy có trách nhiệm 
quản lý và điều hành theo hệ thống dọc 2 Lực 
Lượng CSDC và Lực Lượng Giang Cảnh.
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Đến cuối năm 1972 Tổng Nha CSQG được đổi 
tên thành Bộ Tư Lệnh CSQG thì Khối Yểm Trợ Võ 
Trang cũng được đổi tên thành Khối Điều Hành. 
Lúc đó Khối Điều Hành có 3 Lực Lượng võ trang 
dưới quyền đó là Lực Lượng CSDC, Lực Lượng 
Giang Cảnh và Lực Lượng Thám Sát Tỉnh (PRU). 

Năm 1973 Khối Điều Hành lại đổi tên một lần 
nữa thành Khối Hành Quân. Lực Lượng Thám Sát 
Tỉnh được chuyển giao cho Ngành Cảnh Sát Đặc 
Biệt quản lý. TTHL/CSDC Đà Lạt được chuyển giao 
cho Khối Huấn Luyện điều hành. Đại Đội Tổng Hành 
Dinh và Chi Đội Thiết Giáp được chuyển giao cho 
Đại Đội Tổng Hành Dinh của Bộ Tư Lệnh CSQG. Hai 
Biệt Đoàn 5 và 222/CSDC cũng trực thuộc thẳng 
Bộ Tư Lệnh CSQG về mọi mặt. 

Theo tổ chức mới nầy, Khối Hành Quân có 3 Sở: 
Sở Tổ Chức Phát Triển, Sở Kế Hoạch và Sở Cảnh Vụ. 
Trong Sở Tổ Chức Phát Triển có Phòng Phát Triển 
CSDC và Phòng Phát Triển Giang Cảnh. Khối Hành 
quân lúc bấy giờ chỉ là một bộ phận Tham Mưu 
chung cho CSQG (trừ ngành Cảnh Sát Đặc Biệt). 
Khối Hành Quân không còn chỉ huy,quản trị và điều 
hành trực tiếp các đơn vị CSDC như trước nữa.

II.- THÀNH TÍCH:
 Những thành tích quan trọng và khó quên được 

là hoạt động của 2 Biệt Đoàn trong trận chiến Tết 
Mậu Thân năm 1968. Các trận đánh của Biệt Đoàn 
5/CSDC tại nhà thờ Cha Tam, nhà thờ Bảy Vàng, 
Bến Phạm Thế Hiển, Đồng Ông Cộ (Gia-Định). Đài 
Phát Thanh Saigon đã bị Việt Cộng chiếm đóng và 
đập phá máy móc, hệ thống phát thanh và cố thủ 
trong đó cả tuần lễ. Thiếu Tá Nguyễn Thành Sinh 
(Chỉ Huy Phó) của Biệt Đoàn 222/CSDC đã được 
lệnh đem 3 Đại Đội CSDC tái chiếm Đài Phát Thanh 
trong vòng một ngày là tiêu diệt toàn bộ quân 
Cộng Sản.

Tại Tòa Đại Sứ Mỹ trên Đại Lộ Thống Nhất, đến 
những ngày cuối của trận chiến cũng chỉ còn 3 
tên Việt Cộng tử thủ trên lầu cao. Chúng đói khát 
gần chết mà vẫn còn bắn chốc chốc vài viên đạn 
cuối cùng. Biệt Đoàn 222/CSDC đã bao vây quanh 
Tòa Đại Sứ. Thiếu Tướng Nguyễn-Ngọc-Loan,Tổng 
Giám Đốc Tổng Nha CSQG đã đến và đi đầu, theo 
sau là các sĩ quan cận vệ,các cấp chỉ huy CSQG của 

Quận 1, Ông đã nhanh chân chạy lên cầu thang 
của Tòa Đại Sứ, tay cầm súng dài, tự tay Ông đã 
bắn chết hết 3 tên VC còn sót lại nầy.

Trong trận chiến Tết Mậu Thân, ngày nào hai 
Biệt Đoàn CSDC cũng bắt được một số VC, nam 
có, nữ cũng có. Liên Trung Đội Tuần Cảnh của Khối 
CSDC liên tục chạy đến để chở VC bị bắt đem về 
khi được các Biệt Đoàn CSDC thông báo địa điểm. 
Sau khi Phòng 2 thẩm vấn để lấy tin tức về các đơn 
vị VC xâm nhập Đô Thành thì lại chuyển giao ngay 
số tù binh nầy cho Khối Cảnh Sát Đặc Biệt khai thác 
và giải quyết tình trạng giam giữ. 

Vào những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, 
các trận đánh dữ dội của Biệt Đoàn 222/CSDC do 
Thiếu Tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy tại Ký Thu Ôn 
Quận 8 Saigon. Biệt Đoàn 222/CSDC cũng đã bắt 
được một số thương binh của VC tại đây. Dù phải 
đang đánh nhau với VC, Biệt Đoàn 222/CSDC cũng 
cắt cử nhân viên chở số VC bị thương nầy về điều 
trị tại Bệnh Viện CSQG ở cạnh chợ An Đông thuộc 
Quận 5 Saigon. Các tên VC bị thương này vừa khóc 
vừa nói với nhân viên CSDC của Biệt Đoàn 222 
rằng người “Chính Ủy” đơn vị của họ không cho 
phép họ đầu hàng. Hành động của Biệt Đoàn 222/
CSDC là vì “Lương Tâm “của con người và vì “Nghĩa 
Vụ”đặc biệt của người Cảnh Sát Dã Chiến VNCH 
phải làm. Nếu không có hai đức tính này thì khi 
đang đánh nhau tại mặt trận, người CSDC chỉ cần 
bồi thêm một phát đạn nữa là các các tên VC đang 
bị thương sẽ “đi đời nhà ma” mà không một ai biết 
đến cả! 

Khi Biệt Đoàn 222/CSDC đang ngăn chận VC 
xâm nhập Quận 8 thì Biệt Đoàn 5/CSDC lúc đó 
cũng chưa tan hàng mà vẫn hoạt động trên đường 
phố Saigon, tiếp tục chống trả mãnh liệt để bảo vệ 
Thủ Đô đến giờ phút cuối.

Đầu năm 1973 Biệt Đoàn 222/CSDC cũng được 
điều động tăng phái cho Bộ Chỉ Huy CSQG vùng 4 
để vây bắt đảng cướp “Cua Vàng” tại ranh giới hai 
tỉnh Kiến-Phong và Châu-Đốc. Cuối năm 1973, Biệt 
Đoàn 222/CSDC cũng được tăng cường cho Bộ Chỉ 
Huy CSQG Biên-Hòa (Vùng 3) để bao vây bắt trọn 
Tổ chức Kinh Tài của Cộng Sản trong làng Cô Nhi 
Long-Thành.

Với nhiệm vụ truy lùng các tổ chức hạ tầng cơ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BIỆT ĐOÀN CSDC 

sở Cộng Sản, CSDC đã hành động hết sức tích cực 
và chính xác. Sau 30 tháng 4 năm 1975, một cán 
bộ nằm vùng đã bị CSDC bao vây bắt giữ trước đây 
là Tư Sự đã trở lại làng Long Thành để tiếp tục kinh 

tài cho VC, qua việc bán chuối, tương, chao, đậu 
phọng, thuốc lá...cho khoảng 3000 viên chức các 
cấp của Chính Quyền miền Nam đang bị tập trung 
tại trại tù nầy.

III.- TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG:

 Kể từ năm 1968 trở về trước, tại mỗi Vùng 
Chiến Thuật có một Biệt Đoàn CSDC: Biệt Đoàn 1/
CSDC ở Đà Nẵng. Biệt Đoàn 2/CSDC ở Nha Trang. 
Biệt Đoàn 3/CSDC ở Biên Hòa. Biệt Đoàn 4/CSDC 
ở Cần Thơ và Biệt Đoàn 5/CSDC ở Thủ Đô Saigon. 
Sau đó, các Biệt Đoàn CSDC tại các Vùng Chiến 

Thuật được giải tán. Số nhân viên CSDC của mỗi 
Biệt Đoàn Vùng được đưa về các Tỉnh để bổ sung 
nhân số cho các Đại Đội CSDC ở các Tỉnh trong vùng 
trách nhiệm.Tại mỗi Vùng lúc nầy chỉ còn một Ban 
Đại Diện CSDC. Ban nầy sau cùng cũng được đổi 
tên thành Sở Hành Quân nằm trong Bộ Chỉ Huy/
CSQG Vùng liên hệ. Tại Thủ Đô thì Biệt Đoàn 5/
CSDC không giải tán mà vẫn tăng cường cho Nha 
CSQG Đô Thành để hoạt động cho đến ngày cuối 
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cùng của VNCH.
Tại các Tỉnh và Thị xã biệt lập có 5 Quận hành 

chánh trở xuống được thành lập một Đại Đội 
CSDC với 4 Trung Đội tác chiến và một Ban Chỉ 
Huy Đại Đội. Tỉnh và Thị xã biệt lập nào có từ 6 
Quận hành chánh trở lên được thành lập 2 Đại 
Đội CSDC. Kể từ năm 1969 trở về sau,do nhu cầu 
yểm trợ chiến dịch Phụng-Hoàng, CSDC ở các 
Tỉnh trên toàn quốc được tổ chức lại. Mỗi Tỉnh 
và Thị xã biệt lập chỉ còn lại một Đại Đội CSDC mà 
thôi. Đại Đội này có Ban Chỉ Huy Đại Đội và một 
Trung Đội Trừ Bị đóng tại hậu cứ Đại Đội. Tất cả 
các trung đội khác được đưa xuống hoạt động 
ở khắp các quận hành chánh của Tỉnh liên hệ. 
Mỗi Quận được phối trí một trung đội và trung 
đội này đặt thuộc quyền điều động, chỉ huy của 
Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận địa phương. Do đó, 
một Đại Đội CSDC ở cấp Tỉnh được thành lập với 
nhiều hay ít Trung đội là tùy thuộc vào số Quận 
hành chánh của Tỉnh liên hệ.Thí dụ Đại Đội CSDC 
có nhiều trung đội nhất là Đại Đội 102/CSDC 
Thừa Thiên. Đại Đội nầy có đến 13 Trung đội,vì 
tỉnh Thừa Thiên có thêm 3 quận hành chánh của 
Thị xã Huế. Trong khi đó, một Đại Đội CSDC ở các 
Biệt Đoàn chỉ có 4 Trung đội như nhau.

Theo tổ chức mới, tất cả các Đại Đội CSDC tại 
các Tỉnh hoặc Thị xã biệt lập trên toàn quốc đều 
trực thuộc quyền điều động và yểm trợ tiếp liệu 
của BCH/CSQG Tỉnh hay Thị xã liên hệ.

IV.- MỘT VÀI CHIẾN CÔNG:
Những thành quả quan trọng trong nhiệm vụ 

tiêu diệt hạ tầng cơ sở Cộng Sản,CSDC đã đạt được 
rất nhiều, Tỉnh nào cũng có, quận nào cũng có. 
Dưới đây là một số kết quả điển hình:

- Trong một đêm vào cuối năm 1972, một Tiểu 
đội của Đại Đội 401/CSDC Định Tường (Mỹ Tho) 
được phối trí đi phục kích bên một bờ kinh nhỏ có 
cầu tre đi qua. Gần sáng CSDC đã bắn hạ 11 cán 
binh VC, tịch thu 10 súng AK và một súng nhỏ.

- Đại Đội 410/CSDC Phong-Dinh (Cần Thơ) 
trong một lần phục kích đêm tại rạch Bến Bạ đã 
tiêu diệt một toán quân Cộng Sản, tịch thu một số 
vũ khí quan trọng khi đối phương dùng xuồng vận 

chuyển vũ khí qua sông.
- Tại mặt trận Quảng Trị và Bình Long, CSDC cũng 

làm tròn trọng trách của mình, cũng ở hầm, cũng 
đánh giặc, cũng gian khổ như các đơn vị Quân Đội. 
Nói tới mặt trận Bình Long (An Lộc) thì cũng phải 
nói tới công của BTV/CSQG Khóa 1 Đại Úy Nguyễn 
Văn Kiên là Đại Đội Trưởng Đại Đội 302/CSDC Bình 
Long đã tử thủ An Lộc.

Khi được lệnh đến thăm BCH/CSQG Tỉnh Bình 
Long, phái đoàn CSDC (Trung Tá Diệp Trọng Yêm 
và Thiếu Tá Nguyễn Văn Linh) đến từ Sài Gòn đã 
mặc đồ trận CSDC, với áo giáp, nón sắt, bình nước 
uống, súng cá nhân và máy ảnh có dây đeo ở cổ 
như một phóng viên chiến trường. Tư Lệnh Sư 
Đoàn 5 Bộ Binh đóng tại Lai Khê đã giúp đỡ phái 
đoàn để được đi cùng trực thăng tải thương đến 
phi trường Xa Cam, An Lộc. Sau khi nhảy ra khỏi 
trực thăng, phái đoàn phải nhanh chân chạy xuống 
núp 5-7 phút ở các hố trũng của đạn pháo kích 
ở hai bên bờ rừng cao su, dọc theo phi trường. 
Chờ đến khi không còn tiếng pháo nữa, mới tìm 
đường ra ngoài, vì mỗi lần nghe tiếng trực thăng 
bay đến là VC pháo kích tùm lum.Thương bệnh 
binh của Quân Đội VNCH cũng được sắp thành 
từng nhóm bên trái, bên phải xen kẻ cách khoảng 
nhau dọc hai bên phi đạo.Một số người khiêng 
‘băng ca’ chạy theo đưa số thương bệnh binh nầy 
lên trực thăng để được di chuyển về Bệnh viện ở 
Bình Dương.

Trung Tá Lê Văn Tôn (Chỉ Huy Trưởng) CSQG 
Bình Long và Thiếu Tá Lê Văn Đạo (Chỉ huy Phó 
) đã ra đón phái đoàn bằng 2 xe Honda 67,vì 
đường sá trong thành phố An Lộc không còn sử 
dụng xe Jeep được. Vả lại, lúc đó BCH/CSQG Bình 
Long cũng không còn một xe Jeep nào để đi vì 
cả thành phố đổ nát, điêu tàn, không một nhà 
cửa nào còn nguyên vẹn cả. Chiến xa của VC bị 
bắn hạ nằm ngả nghiêng rải rác khắp nơi. Trụ sở 
của BCH/CSQG Bình Long lúc đó chỉ còn lại một 
cái nền nhà. Ở phía trước lối vào còn một bảng 
tên BỘ CHỈ HUY CSQG TỈNH BÌNH LONG được gắn 
trên 2 trụ cột bị siêu vẹo với nhiều dấu lỗ chỗ của 
đạn bắn vào. Bên phải là một bãi xe Jeep nằm 
ngả nghiêng, không còn nguyên vẹn, chen lẫn 
những đám cỏ tranh mọc khắp nơi. Dưới nền nhà 
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là một cái hầm làm nơi trú ẩn cho toàn BCH. Giữa 
nền nhà có một cửa hầm rộng khoảng một thước 
vuông, được đậy lại bằng một miếng sắt. Hầm trú 
ẩn này giống như một cái phòng rộng ở dưới mặt 
đất, ngày đêm phải thắp đèn dầu leo lét mới thấy 
đường tới lui. Toàn thể nhân viên của BCH/CSQG 
Tỉnh lúc đó chỉ còn lại 32 người sống chen chúc 
dưới hầm này. Số nhân viên chết được chôn xung 
quanh gần sát bên hầm trú ẩn. Mặt sau của BCH 
có hai ụ gác thấp, được xây bằng những bao cát 
chồng chất lên nhau. Tiếp cận bên ụ gác là rừng 
cỏ lau mọc dày đặc, rồi tiếp nối nữa là rừng cao 
su mịt mù. Mỗi ụ gác lúc nào cũng có vài thùng 
lựu đạn và súng chống chiến xa M72. Đêm đêm 
khi nghe tiếng động trong các bụi rậm thì lính gác 
chỉ cần ném một vài trái lựu đạn để ngăn ngừa VC 
xâm nhập BCH.

Đại Đội 302/CSDC Bình Long của Đại Úy Nguyễn 
Văn Kiên cũng ở hầm khác, cạnh vườn cao su gần 
đó, nhân số còn khá nhiều. Anh em CSDC của Đại 
Đội này đã kiên trì, tử thủ cho đến ngày cuối cùng 
khi An Lộc được giải tỏa.

Đến 5 giờ chiều không có trực thăng tải thương 
trở lại nên phái đoàn phải lưu trú một đêm ở dưới 
hầm của BCH CSQG Tỉnh Bình Long. Bên ngoài 
những tiếng pháo kích của VC rót vào Thị xã An 
Lộc và cùng tiếng Đại pháo của quân lực VNCH bắn 
trả suốt cả đêm dài.

 Những gian khổ của cả BCH/CSQG Bình Long 
nói chung và của anh em CSDC nói riêng.Sau hơn 
một tháng đánh đuổi giặc thù, tử thủ An Lộc, toàn 
đơn vị bị thiếu thốn đủ mọi thứ từ thức ăn cho 
đến nước uống và cả sự liên lạc với gia đình cũng 
bị gián đoạn.

Ngày hôm sau, khi được Văn phòng Tướng Lê 
văn Hưng ở hầm Chỉ huy cạnh Tòa Hành Chính Tỉnh 
báo cho biết là sẽ có 8 trực thăng tải thương đến 
phi trường Xa Cam lúc 12 giờ trưa. Phái đoàn may 
mắn được trở về lại Lai Khê và đã mang về nhiều 
lá thư đầu tiên của anh em CSQG Tỉnh Bình Long 
viết về cho gia đình và Nha Tâm Lý Chiến của BTL/
CSQG đã chuyển các thư này về cho thân nhân của 
họ. BCH/CSQG/Bình Long sau đó đã gởi về trình Tư 
Lệnh CSQG 3 chiếc máy “Hồng Ngoại Tuyến”. Đây 
là một loại máy nhỏ đặt trên các chiến xa của VC. 

Nhờ máy này VC có thể nhìn thấy xa vào lúc ban 
đêm mà mắt thường chúng ta không thấy được.

Theo lời kể lại của BCH/CSQG Tỉnh Bình Long 
thì trước khi tiến vào thị xã An Lộc, VC đã pháo 
kích liên tục ba ngày đêm làm nhà cửa bị đổ nát và 
nhiều người chết. Quí Cha ở nhà thờ cầm cờ trắng 
đi đầu hướng dẫn dân chúng chạy bộ về hướng 
Lai Khê (Bình Dương). Trong khi đoàn người dài 
cả cây số, ồ ạt chạy đi, VC pháo trúng chỗ nào thì 
dân ngã lăn ra chết ở đó. Đoàn người vẫn cứ tiếp 
tục di chuyển, rồi lại trúng đạn pháo kích nhiều 
lần, thi thể người chết nằm rải rác khắp nơi. Sự 
việc cứ tiếp diễn như thế, không biết khi về tới 
Lai Khê đoàn người còn được bao nhiêu người 
sống sót. Hồ nước rất rộng gần Bệnh Viện là mồ 
chôn tập thể lớn vừa được xe ủi đất lấp lại đất 
còn mới nguyên. Không ai biết được có bao nhiêu 
xác người chết nằm ở dưới. Cảnh tượng thật tang 
thương,bi đát!

Vai trò của một sĩ quan CSDC hết sức phức 
tạp, không những phải am tường về luật pháp 
mà còn phải quán triệt về quân sự.Tiêu diệt hạ 
tầng cơ sở Cộng Sản thì chỉ cần biết tin tức tình 
báo chính xác từ Cảnh Sát Đặc Biệt hoặc các cơ 
quan bạn để CSDC có thể thi hành nhiệm vụ. 
Còn đối với các cuộc biểu tình và nhiễu loạn dân 
sự thì CSDC phải khéo léo hơn và nhất là phải 
biết rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thật 
vậy, với nhiệm vụ thứ hai nầy CSDC luôn luôn thi 
hành đúng mức và đúng luật qua một sự thật đã 
xảy ra như sau:

- Vào giữa năm 1974, Phái đoàn thuộc thành 
phần thứ 3 của Ông Vũ Văn Mẫu đến Quảng Ngãi 
và vài ngày sau đó, một cuộc biểu tình chống chính 
quyền xảy ra do Ông Nguyễn Liệu, Trường Quảng 
Ngãi Nghĩa Thục và Dân Biểu Nguyễn Văn Hàm, 
đơn vị Quảng Ngãi, xúi giục học sinh và dân chúng. 
Trong cuộc biểu tình trên, tuy bị thành phần tham 
dự ném gạch đá khiêu khích và muốn tấn công, 
nhưng Lực Lượng CSDC vẫn bình tĩnh áp dụng 
đúng đắn những hành động đối phó theo đúng 
nguyên tắc.

 Sau cuộc giải tỏa đám biểu tình nầy, một em 
học sinh được báo là đã bị trúng đạn ở chân

và sau đó, cha mẹ của em học sinh bị nạn này 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 197590

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

đã gởi đơn kiện CSDC vì cho rằng CSDC đã bắn vào 
chân con của họ.

 Bộ Tư Lệnh CSQG ở Saigon đã cử phái đoàn 
gồm đại diện Khối Tư Pháp, Sở Giảo Nghiệm, Nha 
An Ninh Cảnh Lực và Khối Điều Hành ra điều tra 
tại chỗ. Qua cuộc điều tra này mới biết là CSDC/
Quảng Ngãi chỉ sử dụng các dụng cụ chuyên môn 
sẵn có như đoản côn, lựu đạn khói cay, vòi phun 
nước. Vả lại, tầm mức bạo động ở đây luật pháp 
chưa cho phép CSDC phải dùng đến vũ khí. Thêm 
nữa, khi giảo nghiệm đầu đạn bắn vào chân em 
học sinh là đạn của súng Colt 45 mà CSDC không 
được trang bị loại súng này. Do đó, Đại Đội 106/
CSDC/Quảng Ngãi đã thoát khỏi bị qui trách làm 
sai luật pháp.

Rất tiếc trách nhiệm của CSDC chưa hoàn thành 
thì tháng 4 năm 1975 đến. Những ước vọng cải 
tổ, sửa đổi để biến lực lượng CSDC thành một lực 
lượng võ trang lớn mạnh nhất trong thời bình đã 
bị tan vỡ. Tất cả các đơn vị CSDC trên toàn quốc 
được lệnh ở đâu trở về đó để tan hàng. Thông 
thường thì ở các Trung Tâm Huấn Luyện hay ở 
bất cứ đơn vị CSDC nào, trước khi được lệnh “Tan 
hàng” đều hô to hai tiếng “Cố gắng”, rồi sau đó 
5 hay 10 phút, đơn vị sẽ được tập họp trở lại để 
tiếp tục huấn luyện hay được phân chia công tác 
mới. Thế nhưng lần tan hàng ngày 30 tháng 4 
năm 1975, anh em CSDC không có hô to hai tiếng 
“Cố gắng” như trước nữa. Tại Thủ Đô Saigon, Biệt 
Đoàn 222/CSDC đang đánh nhau với Cộng quân 
ở Quận 8 cũng được lệnh trở về hậu cứ Biệt Đoàn 
ở góc đường Nguyễn Văn Thoại và đường Trần 
Quốc Toản để rồi tự buông súng trước sân cờ và 
giải tán từ đó.

Sau một tháng kể từ ngày tan hàng trở về nhà, 
các sĩ quan và hạ sĩ quan CSDC cũng cùng số phận 
với các quân nhân và các viên chức khác của Chính 
Phủ VNCH, phải trình diện và bị đưa vào các trại tù 
của Cộng Sản. Theo thông báo của báo chí và đài 

phát thanh của chính quyền Cộng Sản, yêu cầu mọi 
người trình diện để “Học Tập Cải Tạo”chỉ cần mang 
theo thực phẩm, quần áo, thuốc men, tiền bạc và 
đồ dùng trong vòng 10 ngày hoặc một tháng. Thế 
rồi qua nhiều năm tháng, thân phận của những 
người tù trong đó có nhiều chiến sĩ CSDC đã bị 
lưu đày qua biết bao trại tù từ Nam ra Bắc, rồi từ 
Bắc vào Nam. Lúc đó, tất cả quân nhân, viên chức 
của Chính Phủ VNCH nói chung và anh em CSDC 
nói riêng mới nhận ra rằng câu nói của TổngThống 
VNCH Nguyễn-Văn-Thiệu là quá chính xác: “Đừng 
nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì 
Cộng Sản làm”. 

Trải qua những năm tháng gian khổ, đói rét, 
thiếu thốn đủ thứ và tinh thần luôn luôn bị đe dọa 
trong các trại tù của Cộng Sản, một số chiến hữu 
CSDC đã vĩnh viễn ra đi, một số khác may mắn 
hơn sau khi ra khỏi trại tù của Cộng Sản đã vượt 
biên tìm đến bến bờ Tự Do và hiện đang định cư ở 
nhiều nước trên thế giới. Một số đông sau cùng đã 
được ra đi theo diện H.O. Hiện nay đang cư trú rải 
rác trên khắp các Tiểu bang của Hoa Kỳ. 

Ngày nay người chiến sĩ CSDC sống xa quê 
hương, ít có cơ hội để gặp nhau theo định kỳ hoặc 
trong các chuyến công tác tại các đơn vị từ Quảng 
Trị cho tới Cà Mau như ngày nào. Cuộc sống nơi xứ 
người làm chúng ta không có nhiều thời gian để 
gặp lại, trò chuyện, tâm tình như ngày nào còn ở 
trong các đơn vị CSDC ở quê nhà trước 1975.

Những thành quả đạt được trong quá khứ nay 
chỉ còn là kỷ niệm. Dù thời gian có lâu bao nhiêu đi 
chăng nữa cũng không làm phôi phai đi tình nghĩa 
đồng đội CSDC là luôn luôn kính trọng các bậc đàn 
anh, thương mến đàn em.

“Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” luôn luôn 
được gìn giữ và tôn trọng. Khi không còn ở đơn vị 
nữa, thì dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, người 
CSDC cũng luôn luôn tự hào là không bao giờ để 
mất đi danh dự cao quý của mình.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI ĐỘI CSDC CẤP TỈNH

MỖI QUẬN PHỐI TRÍ 1 TRUNG ĐỘI CSDC
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LỰC LƯỢNG GIANG CẢNH
I.- TỔ CHỨC:

A/- Thành Lập và Lễ Xuất Phát:

Với mục tiêu hoàn tất chương trình Kiểm 
Soát Tài Nguyên cả đường bộ và đường 

thủy, Tổng Nha CSQG thời bấy giờ và cơ quan 
USAID/VN, Public Safety Directorate (PSD), bắt 
đầu từ tháng 4, 1965, ngoài việc kiện toàn kiểm 
soát đường bộ, đã cho thành lập một lực lượng 
Cảnh Sát trên sông với danh xưng là Lực Lượng 
Giang Cảnh (LLGC).  LLGC được thành lập với đầy 
đủ nhân lực và trang bị với các phương tiện hùng 
hậu để kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hệ thống sông 
ngòi, kinh rạch chằng chịt trong nội thành, các 
vùng xôi đậu và bán quân sự.

Sau chuyến viếng thăm Mã Lai, phái đoàn PSD 
và CSQG đồng thuận trong quyết định chọn loại 
tàu tuần (PPB), dài 40 feet, của Cảnh Sát Mã Lai 
đang sử dụng để trang bị cho LLGC Việt Nam.

Máy chánh của PPB là Gray Marine 6-71, 225 
HP, chạy dầu Diesel, được tân trang và chuyển giao 
từ căn cứ tiếp liệu của US Navy, Yosuka, Japan. Vỏ 
tàu được chế tạo từ xưởng đóng tàu tại Cao Hùng, 
Đài Loan, tổng cộng là 76 chiếc sẽ được hoàn tất 
và chuyển giao tại Thương Cảng Sài Sòn trước 

Đại Tá Nguyên Kim Hương Giang tiếp nhận tàu, mở đầu trang sử của Lực Lượng Giang Cảnh

tháng 7, 1969.
Cũng để chuẩn bị kịp thời cho ngày xuất phát 

của LLGC, căn cứ tiếp liệu của US Navy, Japan, 
chuyển giao cho Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia 
Việt Nam 12 chiếc tàu loại LCPL để sử dụng trong 
việc huấn luyện và thiết lập các trạm kiểm soát 
đầu tiên trên sông.

Lực Lượng Giang Cảnh chánh thức hoạt động 
sau một buổi lễ xuất phát long trọng, được tổ chức 
tại Bộ Chỉ Huy Hải Quân Vùng 3 Sông Ngòi và căn 
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cứ Giang Đoàn 24 Xung Phong, Trại Cửu Long, Thị 
Nghè, với 12 chiếc LCPL vừa được USAID chuyển 
giao vào ngày 22 tháng 2 năm 1966.

B/- Nhân Lưc:
Về nhân lực, tổng số nhân viên trong buổi đầu 

vào năm 1965 là 350 người. Đến tháng 7 năm 
1969 là 1800 người, và mục tiêu đặt ra là sẽ lên 
đến 3000 nhân viên.

Số 350 nhân viên lúc đầu được tuyển chọn trong 
thành phần hạ sĩ quan và cảnh sát viên Cảnh Sát 
Sắc Phục gốc Hải Quân giải ngũ, thành phần nhân 
viên nòng cốt này là những Giang Đoàn Trưởng, 
Thuyền Trưởng xuất sắc đã đóng góp những chiến 
công hiển hách vào trang sử của ngành CSQG 
(LLGC) nói riêng, và đất nước Việt Nam nói chung. 
Sau giai đoạn đầu thành lập, LLGC tiếp tục đón 
nhận các Biên Tập Viên Khóa 14 Rạch Dừa và các 
Thẩm Sát Viên từ các nơi bổ sung đến. Tiếp theo 
là các sĩ quan CSQG xuất thân từ Học Viện CSQG 

tăng cường thêm.
Kể từ đầu năm 1966, một số sĩ quan cấp tá và 

cấp úy thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân cũng được biệt 
phái ngoại ngạch từ Bộ Tư Lệnh Hải Quân chuyển 
qua Tổng Nha Cảnh Sát. Các sĩ quan này thuộc thành 
phần Chỉ Huy, Cơ Khí, Giang Thuyền, và Hàng Hải.

Thêm vào đó là các sĩ quan, hạ sĩ quan và cảnh 
sát viên chuyển từ Cảnh Sát Sắc Phục qua LLGC, 
cùng với các cảnh sát viên tân tuyển sau khi tốt 
nghiệp khóa Căn Bản CSQG được chuyển sang 
huấn luyện chuyên môn để trở thành Cảnh Sát 
Giang Cảnh. 

C/- Huấn Luyện:
Phần huấn luyện lúc đầu do các cơ quan bạn 

giúp đỡ đảm trách. Trung Tâm Huấn Luyện Giang 
Thuyền Địa Phương Quân phụ trách các lớp 
Thuyền Trưởng, Hải Quan Công Xưởng phụ trách 
các lớp Cơ Khí và Thuyền Trưởng. Trường Hàng 
Hải Thương Thuyền phụ trách các lớp Sĩ Quan Cận 
Duyên và Cơ Khí Hàng Hải. Sĩ quan Giang Cảnh 
cũng được gởi đi tu nghiệp thường xuyên tại US 
Coast Guard Reserve Training Center, Yorktown, 
Virginia, Hoa Kỳ. Thời gian tu nghiệp của lớp Sĩ 
Quan Trừ Bị là 5 tháng. Lớp Bổ Túc Thương và Hải 
Cảng là 1 tháng.

LLGC có một Chi Vụ Huấn Luyện tại Phú Xuân, 
Nhà Bè từ năm 1966, sau này được nâng cấp lean 
thành Trung Tâm Huấn Luyện Giang Cảnh (1970). 
TTHL/GC đảm trách việc huấn luyện với các khóa 
Thuyền Trưởng, Vận Chuyển, Cơ Khí, Người Nhái, 
Thái Cực Đạo và cũng có các khóa Tài Xế hỗ trợ cho 

Một thời ngang dọc trên sóng nước khắp bốn 
vùng chiến thuật

Buổi họp của Đại Tá Giang với Tư Lệnh Cá hai đuôi như kình ngư lướt sóng Giang Cảnh Thái Lan
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BTL/Khối Huấn Luyện.
D/- Trang Bị:
LLGC được trang bị với các tàu bè như sau:
- Tàu Tuần Giang Cảnh (PPB) theo mẫu tàu 

tuần của Cảnh Sát Mả Lai, đóng tại Đài Loan. Tàu 
dài 40 bộ, vỏ bằng gổ bọc fiber glass, gắn máy Gray 
Marine 6.71, 225 HP, có trang bị radar, 1 đại liên 
30 ở mũi tàu, súng phóng lựu, súng trường, súng 
cá nhân và một bếp dầu phía sau lái. Tàu có máy 
truyền tin liên lạc nội bộ với các tàu GC khác cũng 
như liên lạc về Giang Đoàn/Duyên Đoàn, có tốc 
lực trung bình 10 cây số/giờ. LLGC có tổng cộng 76 
PPB chủ lực. 

- Tàu Interceptor, là loại tàu ngăn chận, được 
chế tạo từ Hoa Kỳ, dài 17 bộ, ba lườn, gắn máy đẩy 
phía sau hiệu Chrysler75 HP, chạy xăng pha nhớt, 
tốc lực trung bình 20 cây số/giờ.

Đợt 1: Tàu có vỏ fiber, trang bị hai máy đẩy, 
chạy nhanh, 40 cây số giờ. Loại này có yếu điểm là 
vỏ tàu yếu, hay rỉ, bể.

Đợt 2: Tàu có vỏ nhôm, trang bị một máy đẩy 
hiệu Mercury 75 HP. Loại này có vỏ chắc hơn nhưng 
tốc độ chậm.

LLGC được trang bị tổng cộng trên 300 tàu 
“interceptor” với 600 máy đẩy hiệu Chrysler 75 HP 
và Mercury 75 HP:

- 12 Tàu LCPL hoạt động một thời gian ngắn tại 
Phú Xuân, Cần Thơ và Long xuyên

- 15 tàu nhôm (Utility Boat) có vận tốc cao, với 
vỏ nhôm dễ tu bổ, được ưu tiên sử dụng ở vùng 
nước mặn Vùng 1,2,3 Chiến Thuật

- 2 tàu tuần duyên và tiếp vận Hạ Long và Long 
Hải tăng cường tuần duyên khi có nhu cầu tiếp tế 
và sửa chữa lưu động cho các tàu Giang Cảnh trên 
toàn vùng.

II.-HOẠT ĐỘNG:
Sau cải tổ năm 1971 ở cấp Bộ Tư Lệnh CSQG, 

một Văn Phòng Phụ Tá Trưởng Khối Hành Quân đặc 

Một buổi thanh tra tại Bộ Chỉ Huy LLGC
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trách LLGC được thành lập để tiếp tục đảm trách 
việc tiếp nhận tàu bè, huấn luyện chuyên môn, 
phân phối và yểm trợ kỹ thuật, soạn thảo kế hoạch 
và hướng dẫn cùng với việc theo dõi chấn chỉnh các 
hoạt động của LLGC trên toàn quốc, trong nỗ lực 
giữ gìn an ninh, kiểm soát tài nguyên, ngăn chận và 
tiêu diệt hạ tầng cơ sở của giặc cộng, ưu tiên cho 
Vùng 4 Chiến Thuật là nơi có nhiều sông rạch, kinh 
đào, có nhiều tàu, ghe lưu thông tấp nập ngày đêm, 
kế đến là Vùng 3, 2 và 1 Chiến Thuật.

Nguyên tắc hoạt động căn bản của các tàu Giang 
Cảnh là một tàu mẹ và hai tàu con, lập thành một 
trạm kiểm soát nổi và lưu động trên sông, ở các 
điểm không cố định, sử dụng radar lúc ban đêm, để 
phát giác mọi sự di chuyển trên sông hầu kịp thời 
khám xét, ngăn chận và bắt giữ địch quân cùng các 
thành phần có hành vi phạm pháp. LLGC còn chuyên 
chở và tham gia các cuộc hành quân phối hợp với 
các đơn vị Cảnh Sát Dã Chiến và Cảnh Sát Đặc Biệt 
trong nỗ lực truy lùng và tiêu diệt địch.

LLGC thi hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên 
những vùng vịnh, bến cảng, sông ngòi và kinh 
rạch trên toàn cõi miền Nam Việt Nam, cung cấp 
phương tiện di chuyển và yểm trợ hỏa lực cho các 
đơn vị trực thuộc Cảnh Sát Quốc Gia trong các 
cuộc hành quân truy lùng, tiêu diệt hạ tầng cơ sở 
và thành phần xâm nhập của giặc cộng, đồng thời 
kiểm soát và thi hành các luật lệ về giang hành và 
sự di chuyển an toàn trên mặt nước.

Để chu toàn nhiệm vụ được giao phó nêu trên, 
LLGC được tổ chức theo cấp số Giang Đoàn, Duyên 
Đoàn CSQG và các Phân Đoàn hoạt động trên địa 

bàn CSQG Tỉnh, và Quận., theo nhu cầu địa hình và 
an ninh của từng địa phương.

Để yểm trợ cho nỗ lực trên, LLGC xây dựng một 
Căn Cứ Kỹ Thuật tại Phú Xuân, Nhà Bè. CCKT gồm 
có Trung Tâm Huấn Luyện Giang Cảnh, Trung Tâm 
Yểm Trợ và một Thủy Xưởng, được xây cất bởi 
công ty Hàn Quốc có tên là Daelim Industral Co. 
LTD., và hoàn tất vào tháng 3 năm 1970.

Các đơn vị LLGC trên toàn quốc liên tục gởi 
nhân viên về Căn Cứ Kỹ Thuật để được huấn luyện 
và cập nhật về kỹ thuật giang hành và cơ khí. Các 
tàu bè cũng được đưa về đây để được bảo trì theo 
đúng lịch trình tiểu kỳ và đại kỳ.

Các Duyên Đoàn, Giang Đoàn và Giang Đội 
thuộc Lực Lượng Giang Cảnh tính tới năm 1975 
đã có như sau:

Ngoài ra, LLGC còn có Toán Người Nhái được 
phân phối đi khắp các Giang Đoàn. Toán nhân viên 
CSGC biệt phái nơi Sở Hàng Hà, Nha Điều Hành 
Thủy Lộ, Bộ Công Chánh để thiết kế, phối hợp, 
bố trí LLGC trong việc giữ an ninh thủy lộ cho các 
đoàn convoy chuyên chở nguyên liệu làm xi măng 
từ Hà Tiên (Kiên Giang), và chở lúa gạo từ Bạc Liêu 
(Ba Xuyên) về thủ đô Saigon.

LLGC còn phối hợp với Hải Quan Hoa Kỳ, hiện 
diện trên các Khinh Tốc Đỉnh (Swift Boat) để thể 
hiện chủ quyền Việt Nam trên mặt nước, trong 
các cuộc hành quân phối hợp “Operation Game 
Warden”, thường xuyên tuần tiểu, ngăn chận và 
tiệu diệt giặc cộng trên hai dòng sông chánh là 
Tiền Giang và Hậu Giang.

Đại Tá Nguyển Kim Hương Giang, tên tuổi đã nặng nợ giang hồ….
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Giang Đội CSQG 609/213 

Duyên Đoàn CSQG 629/22 

Giang Đoàn CSQG 301 

Giang Đoàn CSQG 311 

Giang Đoàn CSQG 307 

Duyên Đoàn CSQG 306 

Giang Đoàn CSQG 501

Phong Dinh (Cần Thơ)  

Định Tường (Mỹ Tho)  

An Giang (Long xuyên)  

Kiến Phong (Cao Lảnh)  

Châu Đốc (Tân Châu)  

Gò Công 

Kiến Hòa (Bến Tre)  

Sa Đéc 

Ba Xuyên (Đại Ngải)  

Kiên Giang (Rạch Giá)  

Vĩnh Long 

Vĩnh Bình (Trà Vinh)  

Kiến Tường (Mộc Hóa)  

An Xuyên (Cà Mau) 

Đà Nẳng 

Huế 

Hội An 

Cam Ranh (Ba Ngòi)  

Khánh Hòa (Nha Trang)  

Bình Định (Qui Nhơn)  

Gia Định (Phú Xuân)  

Long An 

Biên Hòa 

Vũng Tàu 

Saigon (Thương Cảng) 
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Giang Đoàn CSQG 406 

Giang Đoàn CSQG 403 

Giang Đoàn CSQG 413 

Duyên Đoàn CSQG 609/11 
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Châu Đốc (Tân Châu)  
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Sa Đéc 

Ba Xuyên (Đại Ngải)  

Kiên Giang (Rạch Giá)  

Vĩnh Long 

Vĩnh Bình (Trà Vinh)  

Kiến Tường (Mộc Hóa)  

An Xuyên (Cà Mau) 

Đà Nẳng 

Huế 

Hội An 

Cam Ranh (Ba Ngòi)  

Khánh Hòa (Nha Trang)  

Bình Định (Qui Nhơn)  

Gia Định (Phú Xuân)  

Long An 

Biên Hòa 

Vũng Tàu 

Saigon (Thương Cảng) 

Giang Đoàn CSQG 410 

Giang Đoàn CSQG 401 

Giang Đoàn CSQG 411 

Giang Đoàn CSQG 405 

Giang Đoàn CSQG 412 

Giang Đoàn CSQG 402 

Giang Đoàn CSQG 404 

Giang Đoàn CSQG 408 

Giang Đoàn CSQG 409 

Giang Đoàn CSQG 415 

Giang Đoàn CSQG 407 

Giang Đoàn CSQG 406 

Giang Đoàn CSQG 403 

Giang Đoàn CSQG 413 

Duyên Đoàn CSQG 609/11 

Giang Đội CSQG 609/111 

Giang Đội CSQG 609/112 

Duyên Đoàn CSQG 609/21 

Giang Đội CSQG 609/213 

Duyên Đoàn CSQG 629/22 

Giang Đoàn CSQG 301 
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Giang Đoàn CSQG 307 
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Phong Dinh (Cần Thơ)  

Định Tường (Mỹ Tho)  

An Giang (Long xuyên)  

Kiến Phong (Cao Lảnh)  

Châu Đốc (Tân Châu)  

Gò Công 

Kiến Hòa (Bến Tre)  

Sa Đéc 

Ba Xuyên (Đại Ngải)  

Kiên Giang (Rạch Giá)  

Vĩnh Long 

Vĩnh Bình (Trà Vinh)  

Kiến Tường (Mộc Hóa)  

An Xuyên (Cà Mau) 

Đà Nẳng 

Huế 

Hội An 

Cam Ranh (Ba Ngòi)  

Khánh Hòa (Nha Trang)  

Bình Định (Qui Nhơn)  

Gia Định (Phú Xuân)  

Long An 

Biên Hòa 

Vũng Tàu 

Saigon (Thương Cảng) 

Giang Đoàn CSQG 410 

Giang Đoàn CSQG 401 

Giang Đoàn CSQG 411 

Giang Đoàn CSQG 405 

Giang Đoàn CSQG 412 

Giang Đoàn CSQG 402 

Giang Đoàn CSQG 404 

Giang Đoàn CSQG 408 

Giang Đoàn CSQG 409 

Giang Đoàn CSQG 415 

Giang Đoàn CSQG 407 

Giang Đoàn CSQG 406 

Giang Đoàn CSQG 403 

Giang Đoàn CSQG 413 

Duyên Đoàn CSQG 609/11 

Giang Đội CSQG 609/111 

Giang Đội CSQG 609/112 

Duyên Đoàn CSQG 609/21 

Giang Đội CSQG 609/213 

Duyên Đoàn CSQG 629/22 

Giang Đoàn CSQG 301 

Giang Đoàn CSQG 311 

Giang Đoàn CSQG 307 

Duyên Đoàn CSQG 306 

Giang Đoàn CSQG 501

Phong Dinh (Cần Thơ)  

Định Tường (Mỹ Tho)  

An Giang (Long xuyên)  

Kiến Phong (Cao Lảnh)  

Châu Đốc (Tân Châu)  

Gò Công 

Kiến Hòa (Bến Tre)  

Sa Đéc 

Ba Xuyên (Đại Ngải)  

Kiên Giang (Rạch Giá)  

Vĩnh Long 

Vĩnh Bình (Trà Vinh)  

Kiến Tường (Mộc Hóa)  

An Xuyên (Cà Mau) 

Đà Nẳng 

Huế 

Hội An 

Cam Ranh (Ba Ngòi)  

Khánh Hòa (Nha Trang)  

Bình Định (Qui Nhơn)  

Gia Định (Phú Xuân)  

Long An 

Biên Hòa 

Vũng Tàu 

Saigon (Thương Cảng) 

Trung Tâm Huấn Luyện Giang Cảnh Phú Xuân, Nhà Bè thời kỳ mới thành lập nơi đào tạo các thuyền 
trưởng, nhân viên cơ khí và cảnh sát Giang Cảnh.

Sông nước bao la, các tàu 
LLGC đã bao phen làm 

giặc cộng kinh hoàng, khi 
ăn thì nuốt không vô, khi 

ngủ thì chập chờn chỉ toàn 
ác mộng.
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Lễ Khánh Thành Căn Cứ Kỹ Thuật 9 Tháng 10, 1970
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1- NGUỒN GỐC THÀNH LẬP VÀ NHIỆM 
VỤ:

Khoảng năm 1964, tại các Tỉnh, Văn Phòng 
Đại Diện Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại địa phương 

đã thành lập và sử dụng các Toán Biệt Kích võ trang 
trong các công tác tình báo và quân sự. Các Toán 
Biệt Kích này là tiền thân của Thám Sát Tỉnh (PRU) 
sau này.

Chương Trình Chiêu Hồi, Dân Ý Vụ, Xây Dựng 
Nông Thôn, Phụng Hoàng (Phoenix Program) và 
Thám Sát Tỉnh được Hoa Kỳ thành lập vào những 
năm sau đó đều cùng mục đích tiêu diệt hạ tầng 
cơ sở Việt Cộng và được các cơ quan CIA, MACV, 
CORDS, US EMBASSY và các cơ quan an ninh, tình 
báo VN phối hợp thực hiên.

Nhân vật khai sinh các chương trình, kế hoạch 
trên là Ông William E. Colby, Giám Đốc CIA tại VN 
và Phụ Tá là Ông Robert Komer.

Cố Vấn Trưởng Lực Lượng Thám Sát Tỉnh (PRU) 
là cựu Thiếu Tướng Tucker Gougleman, trực thuộc 

Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ.
Tại các đơn vị Tỉnh, có từ 1 đến 3 Cố Vấn HK 

theo sát đơn vị để cố vấn, điều hành, huấn luyện 
cũng như trực tiếp tham dự các cuộc hành quân 
của Thám Sát Tỉnh.

Đến năm 1965, PRU trực thuộc Phòng 2 Bộ 
Tổng Tham Mưu nhưng các cố vấn Hoa Kỳ vẫn tiếp 
tục làm việc bên cạnh các đơn vị Thám Sát tại mỗi 
Tỉnh và lo vấn đề lương bổng cũng như mọi nguồn 
cung cấp về tiếp liệu, vũ khí, đạn dược.

Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát được đặt tại 
số 2, đường Đoàn Công Bừu, Quận 3 Sài Gòn và 
Trung Tâm Huấn Luyện Thám Sát được thành lập 
tại Vũng Tàu.

Theo huấn thị điều hành, nhiệm vụ chính 
yếu của Thám Sát Tỉnh trong các hoạt động đơn 
phương là:

1- Thâu lượm tin tức tình báo của hạ tầng cơ sở 
Việt Cộng (VCI) và Cộng quân.

2- Tiêu diệt, vô hiệu hóa các hoạt động của 
Cộng Sản.

3- Viễn thám, đột nhập các căn cứ của Cộng 
Sản và gọi phi pháo yểm trợ khi cần.

II- TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH:
Sau khi trực thuộc Phòng 2 Bộ Tổng Tham 

Mưu, Lực Lượng Thám Sát Tỉnh (PRU) được điều 
hành bởi:

- Chỉ Huy Trưởng: Trung Tá Nhảy Dù Nguyễn 
Văn Lang

- Chỉ Huy Phó: Thiếu Tá Lê Thành Tựu
- Sĩ Quan Đặc Trách Các Quân Khu: 
 * Khu I: không nhớ tên
 * Khu II: Nguyễn Hữu Hải
 * Khu III: Nguyễn Văn Ly
 * Khu IV: Lê Trực

THÁM SÁT TỈNH
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Tại các Vùng, có Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Vùng. 
Tại mỗi Tỉnh, có Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Tỉnh.

Kể từ 1972 trở đi, Thám Sát Tỉnh được cải 
chuyển vào Lực Lượng CSQG và hưởng lương 
bổng theo ngân sách Quốc Gia. Trung Tá Nhảy Dù 
Hồ Châu Tuấn được cử làm Chỉ Huy Trưởng.

Trong giai đoạn đầu, các giới chức trách nhiệm 
cũng đã thảo luận đến vấn đề đưa Lực Lượng 
Thám Sát trực thuộc Khối Điều Hành như Lực 
Lượng CSDC và Giang Cảnh nhưng bất thành. Lực 
Lượng Thám Sát Tỉnh ( PRU ) đã được chuyển giao 
cho Ngành Đặc Biệt sau đó và được đặt ám số đơn 
vị là D7, trực thuộc Trưởng Khối Đặc Biệt cho đến 
tháng 4 năm 1975.

Danh xưng tổ chức Provincial Reconnaissance 
Unit (PRU) được đổi thành Reconnaissance Special 
Unit (RSU).

Hệ thống tổ chức và điều hành PRU hay RSU 
sau khi chuyển giao cho Ngành Đặc Biệt tháng 7 
năm 1972, như sau:

1- Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn Thám Sát Đặc Biệt:
- Chỉ Huy Trưởng: Trung Tá Phạm Văn Hai
- Chỉ Huy Phó: Thiếu Tá Hồ Ngọc Sơn
 - Chánh Văn Phòng: Đại Úy Pham Manh Hỷ
- Các Sĩ Quan Điều Hành Khu I,II,III,IV
- Các Sĩ Quan Yểm Trợ, Tiếp Liệu 
2- Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Liên Đội Cấp Khu: 

SQ cấp Thiếu Tá
3- Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Tỉnh: SQ cấp Đại Úy
4 Chỉ Huy Phó Thám Sát Tỉnh: SQ cấp Thiếu Úy
5- Chỉ Huy Trưởng Liên Toán: Thượng Sĩ I
5- Trưởng Toán: Thượng Sĩ
6- Thám Sát Viên: Trung Sĩ I
Ghi chú: Các cấp chỉ huy trên được hưởng phụ 

cấp tương đương với Thiếu Tá, Đại Úy, Thiếu Úy... 
của CSQG, nhưng không được mang lon chính 
thức như các Sĩ Quan CSQG.

Trong tổ chức TSĐB, đơn vị căn bản là Toán gồm 
6 người. Liên Toán có 3 Toán gồm 18 người. Đơn vị 
Thám Sát Tỉnh có nhiều Liên Toán và nhân số khác 
nhau, tùy theo mỗi Tỉnh. Nhân số của TSĐB trên 

toàn quốc là trên 5000 người.
Việc quản trị, về lương bổng, trang bị v.v. do 

CSQG chịu trách nhiệm. Việc xử dụng, ngoài 
CSQG,Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng vẫn có 
quyền như trước đây.

III- HUẤN LUYỆN VÀ TRANG BỊ:
- Huấn Luyện: 
Trung Tâm Huấn Luyện Thám Sát Vũng Tàu là 

nơi huấn luyện cho Lực Lượng Thám Sát các cấp 
qua các Khóa:

- Khóa Dẫn Đạo Chỉ Huy: dành cho các cấp chỉ 
huy như Chỉ Huy Trưởng, Chỉ Huy Phó, Liên Toán 
Trưởng, Liên Toán Phó.

- Khóa Tái Huấn Luyện Kỹ Năng Chiến Đấu: dành 
cho các Toán, Liên Tóan nhằm nâng cao kỹ thuật 
chiến đấu.

- Khóa Huấn Luyện các chuyên viên chất nổ.
- Khóa huấn luyện về xâm nhập, bắt cóc, ám 

sát, thẩm vấn.
Thời gian huấn luyện của mỗi khóa khác nhau 

nhưng có khóa kéo dài 3 tháng như khóa huấn 
luyện về chất nổ.

- Trang Bị Vũ Khí:
Trước năm 1972, trong khi được Hoa Kỳ tài trợ 

về mọi mặt, PRU được trang bị đầy đủ vũ khí cho 
cá nhân cũng như cho đơn vị. Điển hình cấp Toán 
gồm 6 người được trang bị như sau:

- Súng cá nhân M16
- 1 Máy truyền tin PRC 25
- 1 Phóng Lựu M79 
- 1 Đại Liên M60
- Mìn Claymore, Lựu đạn...
Ngoài ra, Thám Sát Tỉnh còn được cung cấp 

AK47, nón cối, nón tai bèo, áo bà ba, khăn rằn… để 
ngụy trang khi xâm nhập vào vùng VC.

IV- THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG:
Thám Sát Tỉnh là một đơn vị được huấn luyện 

rất kỹ về kỹ thuật chiến đấu, sử dụng mỉn bẫy và 
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được trang bị vũ khí tối tân và đầy đủ phương 
tiện liên lạc. Đơn vị này đã tuyển mộ những thành 
phần xem Cộng sản là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt 
vì chính gia đình, thân nhân của họ là những nạn 
nhân của Cộng Sản.

Trong các hoạt động viễn thám đơn phương, 
Thám Sát Tỉnh đã từng xâm nhập vào các căn cứ 
của Việt Cộng để thực hiện những vụ phá hoại, ám 
sát, bắt cóc cán bộ nòng cốt của Cộng Sản.

Tại mỗi địa phương, các đơn vị Thám Sát Tỉnh 
đã sát cánh với các lực lượng quân sự trong các 
cuộc hành quân tảo thanh VC, mở rộng vòng đai 
an ninh hoặc tái chiêm những vùng đã bị lọt vào 
tay của Cộng Sản.

Kể từ năm 1968, khi Chiến Dịch Phụng Hoàng ra 
đời, Thám Sát ĐB Tỉnh là một trong những thành 
viên của Ủy Ban Phụng Hoàng các cấp. Do đó, TSĐB 
luôn luôn có mặt trong các cuộc hành quân hỗn 
hợp (ĐPQ+NQ+CSDC+TSĐB+XDNT...) để truy quét 
Cộng sản và gom dân từ nhiều thôn xã ở vùng mất 
an ninh về một địa điểm an ninh được qui định để 
Lực Lượng CSQG và các cơ quan an ninh liên hệ 
điều tra thanh lọc, phát hiện và bắt giữ hạ tầng cơ 
sở Cộng sản.

Trong công tác vô hiệu hóa các hoạt động của 
hạ tầng cơ sở VC, TSĐB Tỉnh còn được các giới 
chức hữu trách tại các địa phương sử dụng để đột 
kích các hành lang tiếp tế cho CS, các địa điểm chợ 
trời, nơi giao tiếp buôn bán hoặc đổi chác hàng 
hóa giữa vùng Quốc Gia và Cộng Sản.

Do những thành tích diệt cộng sản và chống 
cộng sản hữu hiệu, một số Chỉ Huy Trưởng Thám 
Sát Đặc Biệt Tỉnh như Đại Úy Nguyễn Văn Bé, Chỉ 
Huy Trưởng Tỉnh Chương Thiện, Đại Úy Nguyễn 
Văn Bảo, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh Châu Đốc, và nhiều 
nhân viên TSĐB ở các Tỉnh đã bị Cộng Sản hành 
hình sau 30/4/1975. Một số vị chỉ huy khác của 
TSĐB cũng đã bị Cộng Sản đày ải nhiều năm trong 
các lao tù Cộng Sản. Trong số đó, có cựu Chỉ Huy 
Trưởng TSĐB Kiến Hòa Đinh Văn Ân bị giam giữ 
13 năm.

Đặc biệt, trên 70 Thám Sát Viên, Thiếu Úy 
Quyền Chỉ Huy Phó Hành Quân, Thiếu Úy Quyền 
Chỉ Huy Phó Hành Chánh của Thám Sát Đặc Biệt 
Tỉnh Darlac đã anh dũng chiến đấu với Cộng quân 

cho đến giây phút cuối cùng và đã hy sinh trong 
các trận chiến khốc liệt tại Tỉnh Darlac và Quảng 
Đức trong tháng 2 & 3 năm 1975 .

Ghi chú: Để tìm hiểu thêm về PRU, xin đọc:
1- Nguyên văn một đoạn trong tài liệu của Hoa 

Kỳ nói về PRU:
“Provincial Reconnaissance Units (PRU) were 

small units of 10 to 20 men whose mission was the 
destruction of the Viet Cong infrastructure (VCI). 
They carried the war to " Shadow goverment" of 
the Communist. Usually operating at night they set 
ambushes, collected information & took prisioners. 
They were under the control of the Province Chief 
but operations were cordinated with the Police 
Special Branch and the U.S sponsored Phung 
Hoang Program. PRUs were referred to as "CTs" or 
counter-terrorists.

2/ Lời kể của cựu Ðại Tá Thủy Quân Lục Chiến 
Andrew R. Finlayson về PRU ở Tây Ninh lúc ông ta 
là cố vấn:

- PRU Tây Ninh có 92 người, đa số là Tín Ðồ 
Cao Ðài, vài người Thiên Chúa Giáo và 2 hoặc 3 
người Cambodge, chia ra làm 5 toán 18 người. 
(18 người phân ra làm 3 toán 6 người khi hành 
quân phục kích). 4 toán ở 4 Quận Phú Khương, 
Phước Ninh (Bến Cầu), Hiếu Thiện, Khiêm Hanh 
và 1 toán Châu Thành Tây Ninh cùng Bộ Chỉ Huy 
có 2 người (1 Chỉ Huy Trưởng và 1 phụ trách hành 
quân). Người đứng đầu toán Châu Thành Tây Ninh 
là Chỉ Huy Phó. Vũ khí của PRU có súng M.16, Ðại 
liên M 60, colt 45, phóng lưụ M 79, máy truyền 
tin PRC 25, các loại lựu đạn V40 mini, lựu đạn 
Mk2, M26. PRU Tây Ninh dưới quyền xử dụng của 
Tỉnh Trưởng Tây Ninh, hoạt động ngay trong các 
vùng War Zone C biên giới Combodge, An Thạch, 
Cây Me...Có khi ngay trong lòng các sư đoàn Bắc 
Việt 5, 7, 9. Chỉ trong mấy tháng từ tháng 9/1969 
đến tháng 6/70 PRU Tây Ninh đã tiêu diệt được 
31, bắt sống được 64 HTCS/VC và PRU có 2 chết 
và 2 bị thương. (Tin tức do Nguyễn Văn Sáu, K2 
Học Viện CSQG cung cấp)
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TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CSQG RẠCH DỪA, VŨNG TÀU

Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia 
Rạch Dừa (TTHL/CSQG/RD) nguyên là 

Trường Huấn Luyện Công An Cảnh Sát dưới thời 
Pháp thuộc. Khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa được 
thiết lập vào năm 1955 cùng với việc chính phủ 
thành lập Nha Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia 
thì Trung Tâm Huấn Luyện Công An Cảnh Sát cũng 
được cải danh thành Trung Tâm Huấn Luyện Căn 
Bản Cảnh Sát Quốc Gia Rạch Dừa.

I.- VỊ TRÍ, ĐỊA THẾ: 
1. TỔNG QUÁT: 
Trung Tâm Huấn Luyện CSQG/RD rộng khoảng 

50 mẫu nằm trên địa thế bằng phẳng thuộc Phường 
Thắng Nhứt, (Rạch Dừa) thị xã Vũng Tàu, cách 
quốc lộ 15 khoảng 300 mét và cách Trung Tâm Thị 
Xã Vũng Tàu 4 km. Phía tây giáp phi trường Vũng 
Tàu, phía nam giáp Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ 
Quốc Gia (Xây Dựng Nông Thôn) và biển Bãi Sau, 
phía Bắc giáp giáo xứ Nam Đồng phường Thắng 
Nhứt. Từ ngoài cổng chính đi vào, hai bên đường 
có hai hàng phi lao thẳng tắp. Bên tay phải có sân 
vận động để khóa sinh và cán bộ có thể chơi các 
môn thể thao.

Đối diện sân vận động là khu tiếp tân, có tên là 
“Vườn Tao Ngộ” để các khóa sinh tiếp thân nhân 
đến thăm vào những chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật 
nếu không được đi phép. Khu Tiếp Tân với những 
hàng dừa Xiêm trĩu trái tỏa bóng mát xuống những 
chiếc ghế đặt dưới gốc, và nhiều nhà chòi bằng 
tranh khá mỹ thuật. 

2. THỐNG THUÔC: 
Trung Tâm Huấn Luyện CSQG/RD trực thuộc 

Khối Huấn Luyện, Bộ Tư Lệnh CSQG. Trung Tâm 
thường xuyên có gần 200 cán bộ cơ hữu. Bí số của 
TTHL/CSQG/RD là 605.

3. CÁC CƠ SỞ CỦA TRUNG TÂM:
a/ Trạm Tuần Cảnh: Sau vọng gác đầu phía 

ngoài cổng chính, trước khi người lạ vào khu hành 
chánh và huấn luyện phải qua trạm kiểm soát của 
Tuần Cảnh.

 b/ Vũ Đình Trường: Từ cổng chính đi thẳng vào 
là vũ đình trường, rộng bằng 1/2 sân túc cầu, có 
khán đài rộng lớn và kiên cố. Đây là nơi tổ chức các 
buổi lễ mãn khóa với hàng ngàn quan khách, cán 
bộ và khóa sinh tham dự. Vũ đình trường cũng là 
nơi tập họp điểm danh khóa sinh và chào cờ mỗi 
đầu tuần hay trình diễn văn nghệ, đồng thời là nơi 
cho khóa sinh thực tập chống biểu tình.

c/ Phạn Xá: là dãy nhà ăn hàng ngày của các 
khóa sinh nằm ở phía sau vũ đình trường. Phạn Xá 
có thể chứa một lúc ba đại đội khóa sinh vào ăn. 

d/ Các Văn Phòng: Phía bên tay trái của vũ đình 
trường từ ngoài nhìn vào là văn phòng Giám Đốc, 
Phòng Tổng Vụ trực thuộc Văn phòng Giám Đốc; 
kế đến là Văn phòng Chánh Sở, các Phòng Nhân 
Viên, Kế Toán, Lương Bổng thuộc Sở Quản Trị. Phía 
sau dãy nhà vừa kể là Phòng Y Tế và các dãy phòng 
học của khóa sinh và xa hơn nữa là khu nhà tiền 
chế dành cho hai Tiểu Đoàn khóa sinh cư ngụ. Kho 
Vũ Khí và Ban Công Xa cũng như một nhà nguyện 
Công Giáo và chùa An Lạc rất đồ sộ. Nơi đây có 
một Câu Lạc Bộ bán thức ăn, nước uống, cà phê 
v.v..cho cán bộ và khóa sinh. 

Phía bên tay phải vũ đình trường từ ngoài nhìn 
vào có khu nhà dành cho Sở Huấn Vụ và các Phòng 
trực thuộc như Văn Phòng Chánh Sở , Phòng Kế 
Họach, Phòng Giảng Huấn, Phòng Trợ Huấn Cụ. 

e/ Nhà Nguyện: Trung Tâm Huấn Luyện Rạch 
Dừa có một nhà nguyện dành cho cán bộ và khóa 
sinh Công Giáo. Hàng tuần có Linh Mục Tuyên Úy 
Đinh Ngọc Quế đến dâng thánh lễ. Bên Phật giáo 
có Chùa An Lạc do Thầy Thích Minh Chơn trụ trì 
lo giúp khóa sinh về mặt tinh thần. Linh Mục Đinh 
Ngọc Quế hiện nay đã về hưu tại Dòng Chúa Cứu 
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Thế Long Beach, còn Hòa Thượng Thích Minh Chơn 
đã sang Hoa Kỳ nhưng hiện chưa rõ đang ở đâu.

f/ Văn Hóa: Trung Tâm Huấn Luyện CSQG/RD có 
một trường tiểu học Trung Thu dành cho con em 
cán bộ. Hiệu Trưởng là nữ Đại Úy Cảnh Sát Lê Thị 
Hường, phu nhân của Thiếu tá Bửu Hồng, cựu Tiểu 
Đoàn Trưởng Khóa Sinh. Đại Úy Lê Thị Hường đã 
mất tại Bắc Cali. 

II.- HÊ THỐNG TỔ CHỨC: 
Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia Rạch 

Dừa trực thuộc Khối Huấn Luyện Bộ Tư Lệnh CSQG. 
Ngoài Văn Phòng Giám Đốc và Phòng Tổng Vụ, Y Tế 
trực thuộc Giám Đốc còn có ba đơn vị chính là: Sở 
Quản Trị - Sở Huấn Vụ và Liên Đoàn Khóa Sinh.

1/ SỞ QUẢN TRỊ: do một Chánh Sở chỉ huy. 
Vào thời gian cuối, Chánh Sở Quản Trị là Thiếu Tá 
CSQG Thẩm Đình Tuân. Nhiệm vụ tổng quát của Sở 
Quản Trị là điều hành tổng quát về hành chánh của 

Trung Tâm, làm sổ lương cho cán bộ và khóa sinh, 
đề nghị thăng thưởng cho nhân viên. 

2/ SỞ HUẤN VỤ: Sở Huấn Vụ do một Chánh Sở 
chỉ huy. Vị Chánh Sở cuối cùng là Thiếu Tá CSQG La 
Văn Thái. Sở Huấn Vụ có 3 Phòng: Kế Hoạch, Giảng 
Huấn, Trợ Huấn Cụ. Mỗi Phòng do một Chủ Sự 
Phòng trách nhiệm. Cuối tháng 4/1975, Phòng Kế 
Hoạch, Chủ sự: Đại Úy Lê Văn Trang (đã chết trong 
trại tù Nam Hà , Bắc Việt); Phòng Giảng Huấn, Chủ 
sự: Đại Úy Nguyễn Bá Đằng; Phòng Trợ Huấn Cụ, 
Chủ sự: Đại Úy Phan Văn Nông. 

3/ LIÊN ĐOÀN KHÓA SINH: Trước năm 1968, 
chưa có chức vụ Liên Đoàn Trưởng Khóa Sinh mà chỉ 
có chức Tiểu Đoàn Trưởng Khóa Sinh do các sĩ quan 
cấp BTV nắm giữ như: Lê Văn Đạo, Phan Văn Lân, 
Bửu Hồng. Sau năm 1968, mới thiết lập chức Liên 
Đoàn Trưởng KS, người đầu tiên là Thiếu Tá Nguyễn 
Thái Hanh, và người sau cùng là Đại Úy Trần Đình 
Tuyên. Liên Đoàn Khóa Sinh có ba Tiểu Đoàn Khóa 
Sinh, mỗi Tiểu Đoàn có ba hoặc 4 Đại Đội (tùy thời 

Vũ Đình Trường TTHL/CSQG Sơ Cấp & Căn Bản - Rạch Dừa/Vũng Tàu
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điểm có nhiều hay ít khóa sinh thụ huấn). Mỗi Tiểu 
Đoàn Khóa Sinh do một Tiểu Đoàn Trưởng cấp bậc 
Đại Úy chỉ huy. Mỗi Đại Đội có một Đại Đội Trưởng 
cấp bậc Thiếu Úy và một Đại Đội Phó là một Hạ Sĩ 
Quan Cảnh Sát. Liên Đoàn Khóa Sinh đảm nhiệm 
việc điều hành các Tiểu Đoàn Khóa Sinh; giám sát, 
kiểm tra tác phong, kỷ luật khóa sinh; tổ chức các 
buổi Lễ Mãn Khóa trong đó có việc diễn hành của 
khóa sinh và phần biểu diễn Chống Biểu Tình được 
các giới chức Khối Huấn Luyện, Bộ TL/CSQG và quan 
khách hết sức khen ngợi.

III.- NHIÊM VỤ: 
Nhiệm vụ chính của Trung Tâm là huấn luyện, 

trang bị cho người Cảnh Sát VNCH những kiến 
thức căn bản về mặt luật pháp, chuyên môn và 
quân sự hầu thi hành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
trật tự công cộng, và phá vỡ các tổ chức nằm vùng 
của Việt Cộng. Với nhiệm vụ trên, Trung Tâm HL/
CSQG/RD thường xuyên có hàng ngàn khóa sinh 
từ các Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát suốt từ Quảng Trị đến 
Cà Mau gửi đến thụ huấn. Thời điểm cao nhất sau 

Một thiếu nữ, thân nhân của một khóa sinh trong 
Khu Tiếp Tân của Trung Tâm
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Mùa Hè Đỏ Lửa, một số lớn quân nhân được biệt 
phái chuyển qua ngành cảnh sát, Trung Tâm phải 
huấn luyện khoảng 10.000 khóa sinh một lúc. Ngoài 
ra, khi Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp Cảnh Sát tại 
Tam Hiệp, Biên Hòa dời về TTHL/CSQG/RD, lúc đầu 
Trung Tâm đảm nhiệm luôn cả hai nhiệm vụ Căn 
Bản và Sơ Cấp, nhưng thời gian ngắn sau, TTHL Sơ 
Cấp sát nhập hẳn vào TTHL/CSQG/RD không còn 
TTHL Sơ Cấp nữa. Ngoài ra, TTHL/CSQG/RD còn 
đảm nhiệm việc huấn luyện giai đoạn I cho các 
sinh viên sĩ quan Học Viện CSQG trước khi bước 
vào giai đọan 2 tại Học Viện CSQG Thủ Đức.

1) CÁC MÔN HỌC & XẠ TRƯỜNG: Trung Tâm 
HLCSQG/RD có nhiều phòng học khang trang, sạch 
sẽ để các khóa sinh tiếp thu kiến thức từ các giảng 
viên. Các Khóa sinh được học về những điều kiện 

căn bản cần có của một nhân viên công lực như 
luật lệ giao thông, hình luật, kỹ thuật điều tra, tình 
báo, truyền tin, tâm lý chiến, võ thuật, học cách sử 
dụng một số vũ khí, đạn dược, tập bắn, tập chống 
biểu tình v.v..Trung Tâm có một xạ trường khá rộng 
và an toàn để có thể cùng một lúc huấn luyện tác 
xạ cho hàng trăm khóa sinh.

2) THÀNH QUẢ HUẤN LUYỆN: Với nhiệm vụ 
trên, TTHL/CSQG/RD đã đào tạo trên 100,000 nhân 
viên Cảnh Sát để phục vụ khắp 4 vùng chiến thuật. 
Trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, dưới sự chỉ huy 
của Trung Tá Giám Đốc Nguyễn Văn Thừa, ông là 
vị Giám Đốc TTHL/CSQG/RD đã đem toàn bộ cán 
bộ và khóa sinh lên giải vây cho tỉnh Bà Rịa bị cộng 
quân chiếm gần hết, chỉ còn Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát, 
Quân Trường Vạn Kiếp, Tòa Hành Chánh và Quân 

QT Võ Lương, Giám Đốc TTHL Rạch Dừa (trái) bên cạnh một phối trí viên Mỹ
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Trấn Bà Rịa (Ông hiện còn sống và đang định cư ở 
Nam California.) Sau cuộc giải vây thành công, Bộ 
Tư Lệnh CSQG đã ban thưởng huy chương Cảnh 
Sát Chiến Công Bội Tinh cho các cán bộ và khóa 
sinh hữu công. 

3) CÁC VỊ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: Vị Giám 
Đốc đầu tiên là Thiếu Tá Lê Quang Nhơn, kế tiếp là 
Quận Trưởng Thượng Hạng, Hạng Nhất Võ Lương. 
Ông Võ Lương sau trở lại làm Giám Đốc Trung Tâm 
lần thứ 2. Người kế tiếp là Quận Trưởng Thượng 

Hạng Ngoại Hạng Võ Văn Phi. Sau đó đến bốn vị 
Giám Đốc gốc quân đội lần lượt đảm nhiệm chức 
vụ GĐ là: Trung Tá Tạ Thành Long, Thiếu Tá Nguyễn 
Thanh Xuân (gốc Hiến Binh), Trung Tá Nguyễn 
Kim Chi (Trường Tình Báo Cây Mai, mất tại Nam 
California), người Giám Đốc cuối cùng là Trung Tá 
Nguyễn Quang Cảm (gốc Hiến Binh, chết trong nhà 
tù Hàm Tân). Vị Phó Giám Đốc thâm niên nhất là 
Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Minh Cẩn (mất tại Nam 
California).
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TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN và TU NGHIỆP TRUNG CẤP

Trung tâm Huấn luyện và Tu nghiệp Trung cấp 
CSQG (thường được gọi tắt là Trường Trung 

Cấp), là một trong hai trung tâm huấn luyện đầu 
tiên của ngành Cảnh Sát, ra đời vào năm 1958 dưới 
thời Đệ Nhất Cộng Hòa khi Thiếu Tướng Nguyễn 
Văn Là làm Tổng Giám Đốc ngành Cảnh Sát Công 
An (1958-1961). Ông Nguyễn Văn Hay, Chánh Văn 
Phòng Tổng Nha, đảm trách việc tổ chức, kiêm 
nhiệm chức Giám Đốc.

A. CƠ SỞ, PHÒNG ỐC:
Trường Trung Cấp tọa lạc tại số 239-241 đại lộ 

Cộng Hòa, nằm cạnh Nha Tổng Giám Đốc CSQG (gọi 
tắt là Tổng Nha) và đối diện với trường nam trung 
học Petrus Ký. Trường có 2 cổng, cổng chính đặt tại 
số 239 đường Cộng Hòa. Từ ngoài đi vào, phía tay 
phải trường tiếp cận Tổng Nha, mặt sau và bên hông 
phía tay trái giáp ranh Ủy Hội Quốc Tế và Cảnh Tiếp 
Vụ (nằm trong khuôn viên Ủy Hội Quốc Tế, lối vào 
từ đường Phạm Viết Chánh), ngăn chia bằng những 
tường gạch chạy dài chung quanh trường.

Nằm giữa trung tâm của thủ đô Saigon, lúc 
khởi đầu Trường Trung Cấp gồm có 7 dãy nhà gạch 
một tầng, với cách kiến trúc không đồ sộ, bề thế 
nhưng rất khang trang và đầy đủ tiện nghi. Cảnh 
sắc trong trường rất thanh bình, mỹ thuật, với 
nhiều bãi cỏ xanh biếc lớn nhỏ khác nhau, được 
nâng lên cao hơn mặt đất khoảng 20cm-30cm bao 
bọc bằng những đường viền xi-măng và những cây 
kiểng, cây hoa được chọn lựa đặc biệt để trồng 
tùy theo địa điểm và luôn được chăm sóc, cắt tỉa 
rất kỹ lưỡng. Tất cả các dãy nhà đều được xây cao 
hơn mặt đất, với mặt tiền hướng về phía tâm điểm 
là sân cờ nằm giữa khuôn viên trường ngay sau 
cổng chính, ngoại trừ một dãy nhà nằm ngang gần 
đường Cộng Hòa, cách bức tường hàng rào mà nửa 
trên hầu như đã được các dàn hoa ti-gôn trắng-đỏ 
phủ kín, chưa tới mười thước. Biên giới của sân cờ 
được bọc vòng bằng nhiều bãi cỏ trên có trồng các 
cây thông kiểng, và hai góc (vuông) phía bên trong 

được tô điểm thêm bằng những bãi hoa mọc thấp, 
trên có đặt 4 ghế đá hoa cương. 

Các dãy nhà này gồm:
- Dãy nhà đầu tiên nằm về phía tay phải từ cổng 

chính đi vào là văn phòng của trường, bên cạnh 
đó là giảng đường chính với nhiều cửa ra vào dọc 
theo hai bên tường mở ra hành lang và đầu giảng 
đường là một sân khấu có cửa sau. Ngoài những 
hoạt động thường nhật, giảng đường này còn được 
dùng để chiếu những film cine học tập vào buổi tối 
và các buổi văn nghệ cũng được tổ chức tại đây. 
Trên tường của hành lang vào các văn phòng có 
treo những khung ảnh của khóa sinh đã tốt nghiệp, 
theo từng khóa học, và một khung hình đặc biệt tri 
ân các khóa sinh đã vị nước vong thân.

- Hai dãy nhà theo hình thước thợ, gồm một 
dãy nằm ngang (kể trên) , một đầu dính liền với 
một dãy nằm dọc: dãy nằm ngang chạy dài từ hai 
đầu của trung tâm, từ gần cổng chính đến sát cổng 
sau (số 241) gồm có văn phòng của Ban An Ninh, 
một Thư viện nhỏ và khu vực gọi chung là “câu lạc 
bộ” gồm một phòng (nhà) ăn lớn, cửa mở ở cả hai 
bên tường rất thoáng khí và đẹp mắt, dành cho 
các khóa sinh nội trú, và trong góc gần cổng sau 
là một câu lạc bộ nhỏ trang trí khá ấm cúng. Dãy 
nhà chạy theo chiều dọc (nằm về phía tay phải của 
cổng sau) chia làm hai giảng đường nhỏ, mỗi giảng 
đường đều có cửa sổ và lối ra vào riêng. Đôi khi 
nơi này cũng được dùng để tổ chức một cuộc triển 
lãm đặc biệt hay các khóa hội thảo...

- Nằm phía tay trái của cổng sau, song song với 
dãy nhà có 2 giảng đường, kể từ ngoài vào, gồm có 
một văn phòng nhỏ, một nhà bếp lớn lo việc ẩm 
thực cho các khóa sinh, kế đó là Phòng Truyền Tin 
hoạt động 24/7 và cuối dãy là 4 căn nhà liền vách 
dành cho gia đình các công chức làm việc trong 
trường cư ngụ, và nhà đậu xe (với mái lợp tôn) ở 
gần ngay cạnh đó.

- Ngoài cùng, đằng sau dãy nhà bếp này là sân 
vận động của trường: sân đánh bóng chuyền, 
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nhảy xa, nhiều dụng cụ luyện tập thể thao và một 
cầu thang xi-măng cao, treo những dây thừng để 
tập leo dây...cũng được dựng lên tại khu vực này. 
Trước năm 1967, ông Thung (không rõ họ) là huấn 
luyện viên đặt trọng tâm vào việc rèn luyện sức 
khỏe cho khóa sinh, sân vận động thường rất náo 
nhiệt với các khóa sinh chơi bóng chuyền, tập thể 
dục sau 4 giờ rưỡi mỗi chiều ngày thường.

- Nằm giữa các dãy nhà theo chiều dọc và nằm 
sâu vào phía sau trung tâm gồm ba dãy nhà diện 
tích bằng nhau, song song theo chiều ngang, là cư 
xá của các khóa sinh ở nội trú, được đặt tên A, B 
và C. Mỗi dãy có khoảng 9 phòng, mỗi phòng có 3 
giường ngủ và một phòng rửa mặt. Đầu mỗi dãy là 
phòng tắm dùng chung cho các khóa sinh. Phòng 
đầu dãy A có khi được dùng làm trạm y tế của ông 
y tá Lộc.Trước mặt đầu dãy A (đối diện với hông 
giảng đường chính) là một sân đánh vũ cầu, giữa 
hai dãy A và B cũng có sân đánh vũ cầu. Hai bên 
của các lối đi trải nhựa giữa ba dãy cư xá này đều 
có một sân cỏ hẹp trên đó trồng những cây điệp và 
phượng vĩ rợp bóng mát, mang lại màu sắc đỏ rực, 
tươi vui mỗi độ hè về. 

Xin mở một dấu ngoặc ở đây: Phần ẩm thực 
cho các khóa sinh được cung cấp bởi nhà thầu 
Tạ Thị Hiền, có văn phòng nằm ở mặt đường Yên 
Đổ (ngay giữa Bến Tắm Ngựa). Hàng ngày đều có 
một vị trong phòng Hành Chánh (ông Vĩnh) xuống 
nhà bếp kiểm soát phẩm chất và trọng lượng thực 
phẩm trước khi nhà thầu mang đi nấu ăn cho các 
khóa sinh. Sau cuộc đảo chính 1.11.1963, nhà thầu 
này bị đóng cửa và truy tố ra tòa vì theo tin tức 
trên báo chí, bà Hiền (và cô con gái) bị tình nghi 
có những liên hệ mật thiết với một vị trùm mật vụ 
của chế độ cũ làm việc tại Tổng Nha.

Vào năm 1961, Trường Trung Cấp cho xây thêm 
một tòa nhà 3 tầng nằm ở miếng đất trong cùng 
của trường, song song với 3 dãy cư xá của khóa 
sinh, nhưng mặt tiền quay về góc công trường 
Cộng Hòa và đường Lý Thái Tổ. Đây là tòa nhà có 
kiến trúc tân tiến, kiên cố và lớn nhất của trường, 
dùng làm Xạ trường hay Trung tâm Tác xạ nằm ở 
tầng dưới hầm, tầng thứ nhì là võ đường, phía 
trong nhà gồm có sân tập võ, sân đánh vũ cầu, bàn 
đánh bóng bàn v.v..., bên ngoài là một sân thượng 

để các võ sinh hít thở không khí trong lành trong 
giờ nghỉ giải lao và tầng trên cùng nhỏ nhất là một 
câu lạc bộ bỏ ngỏ hai phía, một bên có lan can nhìn 
xuống sân thượng của tầng hai và phía bên kia là 
một sân thượng dài, nhìn về hướng Ủy Hội Quốc 
Tế. Tòa nhà này cách bức tường ngăn chia Trường 
Trung Cấp và Ủy Hội Quốc Tế bằng một lối đi nhỏ, 
tráng xi-măng. Đặc biệt giữa bức tường đó có một 
cánh cửa mở sang phía Ủy Hội Quốc Tế hầu như 
rất ít được biết đến và chỉ được dùng một lần duy 
nhất vào trưa ngày đảo chánh năm 1963.

Vào khoảng 1965, Trường Trung Cấp nới rộng 
sang phía Tổng Nha, xây thêm một cư xá dành cho 
các nam công chức độc thân, cư xá dành cho các 
khóa sinh và một số văn phòng (theo lối tiền chế) 
dành cho các phối trí viên, cố vấn Hoa Kỳ. Cũng vào 
giai đoạn này, một câu lạc bộ và nhà ăn mới, lớn 
hơn, được thành lập tại đây, thay thế cho nhà ăn 
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và câu lạc bộ cũ.

B. BẢNG HIỆU CỦA TRƯỜNG:
- Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Nghiệp Trung 

Cấp CSQG trước năm 1968
- Trường Tình Báo Trung Ương từ năm 1969 - 

tháng 4.1975

 C. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN:
Các Biên Tập Viên khóa 14 Rạch Dừa đã học các 

môn học sau đây tại Trung tâm Huấn Luyện và Tu 
Nghiệp Trung cấp vào năm 1963 trong thời gian đi 
thực tập, sau khi đã được mãn khóa: Tình Báo Căn 
Bản, Căn Cước, Văn Khố, Thẩm Vấn, Hành Chánh, 
Cảnh sát Công Lộ, Hình Luật và Hình Sự Tố Tụng... 

Ngoài các môn học trên, Trung Tâm Huấn Luyện 
và Tu Nghiệp Trung Cấp đã giảng dạy cho nhiều 
thành phần khóa sinh khác nhau về các khóa: đào 
tạo cấp Trưởng Ty Cảnh Sát, cấp Phó Ty Đặc Biệt, 
Trưởng Phòng Đặc Biệt, Trưởng Chi Cảnh Sát, Cán 
Bộ Điều Khiển, Theo Dõi, Tình Báo Căn Bản, Tình 
Báo Cao Cấp, Dẫn Đạo Chỉ Huy, Thẩm Vấn Chình 
Trị, Phản Tình Báo, Nhiếp Ảnh...

Đặc biệt, trong năm 1965, khóa đào tạo Giảng 
Viên đã được tổ chức tại Trung Tâm với 25 học 
viên tham dự, gồm một số BTV Rạch Dừa, và số 
còn lại thuộc các sở, ngành chuyên môn tại Tổng 
Nha và địa phương. Khóa này do Ông Edward 
Aimes, Phối Trí Viên Trưởng Ngành Huấn Luyện 
làm Giảng Viên.

D. TỔ CHỨC TRƯỜNG TÌNH BÁO TRUNG 
ƯƠNG:

Sau khi được chuyển giao cho Khổi Đặc Biệt 

gồm có Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Giảng Sư Đoàn, 
Liên Đoàn Sinh Viên, Sở Học Vụ, Sở Hành Chánh.

E. CÁC VỊ GIÁM ĐỐC:
Trước năm 1965: không còn văn kiện chính 

thức về các vị Giám Đốc những năm đầu tiên. Theo 
một tài liệu, không kiểm chứng, Đại úy Trương Kim 
Cang làm Phó GĐ dưới quyền Ông Nguyễn Văn Hay 
và trước năm 1963 có một giai đoạn Trung Tá Lê 
Quang Nhơn giữ chức vụ Giám Đốc (và Đại úy Trần 
Phước Thành làm Phó GĐ, nhưng không rõ chi tiết 
về thời gian).

Từ năm 1965-1975:
- Quận Trưởng Cảnh Sát Đàm Trung Mộc
- Trung Tá Nguyễn Đình Bang
- Thiếu Tá Ngụy Văn Thanh
- Thiếu Tá Ngô Văn Thiêm
- Trung Tá Phạm Văn Hai
- Trung Tá Trần Văn Xoàn
***
Ghi chú: Khi Trường Tình Báo ra đời cũng là 

lúc khuôn viên Trường Trung Cấp bị chia đôi. Một 
phần phòng ăn và câu lạc bộ cũ, hai dãy nhà dọc 
theo hai bên cổng số 241 đại lộ Cộng Hòa, cư xá 
khóa sinh dãy C và tòa nhà có trung tâm tác xạ 
được chuyển giao cho Khối Huấn Luyện – lúc đó 
đang được thành lập. Dãy nhà bên phải được sửa 
lại, để quay mặt đối diện với dãy bên trái, câu lạc 
bộ và giảng đường phía ngoài trở thành các văn 
phòng, giảng đường phía trong được nới thêm 
và trổ cửa từ bên hông (của giảng đường đó), trở 
thành văn phòng Phụ Tá Tổng Giám Đốc, Trưởng 
Khối Huấn Luyện.
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Để đáp ứng nhu cầu gìn giữ an ninh, trật tự 
tại các thành thị và tỉnh lỵ thuộc lãnh thổ 

Việt Nam Cộng Hòa, ngành CSDC đã được gia tăng 
nhân số. Chương trình huấn luyện bao gồm những 
nhiệm vụ căn bản tất yếu của một nhân viên Cảnh 
Sát, song song với việc huấn luyện về quân sự như 
một người lính tác chiến, nhất là những chiến thuật 
sử dụng trong thành phố và trấn áp bạo động. Do 
đó một Trung Tâm Huấn Luyện CSDC được thành 
lập theo đúng tiêu chuẩn của một quân trường 
cấp quốc gia. 

 
I.- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:  

1- Tháng 3-1965, Thiếu tá Nguyễn Văn Cúc cùng 
với một số sĩ quan, hạ sĩ quan và cảnh sát viên từ 
Saigon được chỉ định lên thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng để tìm địa điểm thành lập một trung 

tâm huấn luyện CSDC. Sau 5 tháng khảo sát, đoàn 
nhận thấy một số diện tích quá nhỏ hẹp, không 
đáp ứng được nhu cầu xây dựng dựa theo tiêu 
chuẩn của một trung tâm huấn luyện quân sự.

- Tháng 8-1965, đoàn di chuyển đến Đà Lạt 
khảo sát, quyết định thành lập trung tâm huấn 
luyện tại khu vực đồi thông phía tây quốc lộ 21, 
theo hướng từ Đà Lạt đi Phan Rang. Chiều dài từ 
cột mốc cây số 5 đến cột mốc cây số 9, chiều rộng 
từ quốc lộ 21 vào phía rừng hơn 3 cây số. Sau đó, 
Tiểu khu Đà Lạt -Tuyên Đức giao cho Trung Tâm 
trách nhiệm phòng thủ an ninh phía tây nam thị 
xã Đà Lạt với bán kính hơn 10 cây số. Khu vực này 
cũng là địa điểm hành quân thực tập của các Đại 
Đội khóa sinh trước khi mãn khóa. 

2- Công tác xây dựng Trung Tâm Huấn Luyện 
CSDC Đà Lạt do ngân sách ngoại viện tài trợ và Ban 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CẢNH SÁT DÃ CHIẾN ĐÀ-LẠT     
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Giám Đốc 

Phó Giám Đốc 

L.Đ Khóa Sinh 

Phòng Tổng Vụ Phòng Huấn Luyện Phòng Hành Chánh 

Đội Phòng Vệ 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cố Vấn Trung Tâm thực hiện theo họa đồ kiến thiết 
do Đại Tá Serong, Cố vấn Trưởng Trung Tâm phác 
họa. Trong Ban Cố Vấn còn có một số sĩ quan kỹ sư 
người Úc Đại Lợi trông coi việc xây cất. 

Trung tâm huấn luyện cần được tổ chức quy 
mô để đáp ứng nhu cầu huấn luyện thường xuyên 
với tổng số 6000 khóa sinh cùng một lúc như sau:  

A- Khu vực Hành Chánh gồm có: 
- Bộ chỉ huy, hội trường, sân cờ.
- Các phòng ốc dành cho công tác học tập. 
- Các kho bãi. 
- Trạm y tế và tổng đài truyền tin. 
B- Doanh trại khóa sinh có 2 khu vực, mỗi khu 

vực gồm có: 
- Phạn xá và câu lạc bộ. 
- 60 căn trại đủ cho 3000 khóa sinh sinh hoạt 

cùng một lúc. 
C- Hệ thống thực tập huấn luyện gồm có: 
- Các bãi tập thể lực 
- Đoạn đường chiến binh 

- Xạ trường 
- Sân bò hỏa lực
- Trợ huấn cụ   
Ngoài ra, nhờ sự hiện hữu của một mạch nước 

thiên nhiên, Trung tâm đã xây dựng một hồ nước 
rộng hơn 1 hecta, có hệ thống lọc và bơm để cung 
cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho toàn trung tâm.

 
II.- HỆ THỐNG TỔ CHỨC: 

TTHL/CSDC/ĐL trực thuộc: 
- Khối Cảnh Sát Dã Chiến từ 1965 đến 1973 
- Khối Huấn Luyện từ 1973 đến 1975 
Hệ thống tổ chức gồm 3 giai đoạn:   
A.- Giai đoạn 1 từ 1965 đến 1967: 
- Khởi công xây dựng cơ sở. 
- Ban Giám Đốc và các phòng, ban làm việc tại 

các lều trại dã chiến.
- Tổng số khóa sinh 400 người, sinh hoạt trong 

8 căn trại dã chiến.     
- Nhân số cơ hữu các cấp gần 100 người.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

B.- Giai đoạn 2 từ 1967 đến 1973: 
- Cơ sở phòng ốc đã hoàn thành. 
- Tổng số khóa sinh thường xuyên là 6000 người. 
- Nhân số cơ hữu các cấp là 450 người. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

    Quân số 

   -Cơ hữu 

   -Khóa sinh 

  -Tuần Cảnh 

  -ANCL 

 -Tiếp Liệu 

 -Địa Ốc 

 -Chuyển Vận 

 -Nội Dịch 

Tâm Lý Chiến 

 -Xã Hội 

 -Văn Nghệ 

 -Thể Thao 

-Ch-trình HL 

-Trợ Huấn Cụ 

-Ban 3 Ph-Thủ 

 & Hành Quân 

-Lương cơ hữu 

-Ẩm thực khóa sinh 

Giám Đốc 

Phó Giám Đốc 

L.Đ. Khóa Sinh Đ.Đ. Phòng Vệ Đoàn Giảng Viên 

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng 5 Phòng H.C 

 1- Đoàn Giảng Viên gồm các khóa: 
 - Khoa Cảnh Sát Căn Bản  Cho CSDC
 - Khoa Chiến Thuật 
 - Khoa Thể Chất 
 - Khoa Vũ Khí, Tác Xạ và Mìn Bẫy 
2- Liên Đoàn Khóa Sinh có 2 Tiểu đoàn:   
- Tiểu đoàn 1 
- Tiểu đoàn 2
Các khóa sinh được chia thành từng Đại Đội do 

một sĩ quan cấp úy làm Đại Đội Trưỏng, vị này giữ 
trách nhiệm điều động các sinh hoạt của đại đội 
trong suốt thời gian thụ huấn. 

3- Đại Đội Phòng Vệ chịu trách nhiệm canh gác 
trung tâm huấn luyện, ban đêm có các Đại Đội 
khóa sinh tăng cường trong công tác phòng thủ. 

4- Phòng 1: quản lý nhân viên cơ hữu và tất cả 
khóa sinh đang thụ huấn. 

5- Phòng 2: gồm Ban Tuần Cảnh và Ban An Ninh 
Nội bộ. 

6- Phòng 3 có ba Ban: 
- Ban Chương Trình: lập chương trình huấn 

luyện hàng tuần từ thứ hai đến hết ngày thứ sáu. 
Chương trình này được phổ biến đến các đơn vị 
liên quan tới công tác huấn luyện như Đoàn Giảng 
Viên, Ban Thanh Tra Huấn Luyện, Liên Đoàn khóa 
sinh, Ban Trợ huấn cụ, Ban Ẩm thực  (chuẩn bị 
lương thực thích ứng giờ huấn luyện), Ban Cố Vấn 
(để sắp xếp công nhân xây dựng tránh xa khu vực 
nguy hiểm). 

- Ban Trợ Huấn Cụ: tân trang, sửa chữa, phát và 
thu các trợ huấn cụ trước và sau giờ huấn luyện. 
Ngoài ra Ban Trợ Huấn Cụ còn phải quản lý kho vũ 
khí và đạn dược dành cho các khóa sinh thực tập. 

- Ban Ba Hành Quân và Phòng Thủ: chịu trách 
nhiệm đặt kế hoạch và điều động việc phòng thủ 
Trung Tâm. Khi có cuộc hành quân thực tập dã 
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ngoại của các đại đội khóa sinh, Ban Ba liên lạc với 
Tiểu Khu, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Pháo 
binh hạng nặng của Hoa Kỳ tại Cầu Đất, để biết 
tình hình bạn và địch hầu xin yểm trợ kịp thời khi 
hữu sự. Ban Ba còn chịu trách nhiệm điều khiển 
tác xạ khẩu đội súng cối 81 và 60 ly tại Tiểu Đoàn 
2 khóa sinh CSDC, khẩu đội súng cối 60 ly tại Tiểu 
Đoàn 1 khóa sinh CSCB. 

7- Phòng 4 có các ban: 
- Ban Tiếp Liệu với:
- Kho quân trang quân dụng dành cho nhân 

viên cơ hữu. 
- Kho quân trang quân dụng dành cho các khóa 

sinh. 
- Kho vật liệu xây dựng. 
- Ban Địa Ốc: 
- Nghiên cứu và đặt nhu cầu với Ban Cố Vấn xây 

dựng thêm những cơ sở mới. 
- Tiếp nhận, quản lý và phân chia các cơ sở làm 

việc thích hợp cho các Phòng Ban trong công tác 
huấn luyện. Ban Địa Ốc cũng thường xuyên kiểm 
soát các phòng học, bãi tập để đặt nhu cầu sửa 
chữa với Ban Cố Vấn nếu có hư hỏng nặng và điều 
động Ban Nội Dịch sửa chữa đối với những hư 
hỏng nhẹ. 

- Ban Chuyển Vận: 
Thường thường vào mỗi cuối tuần, có một số 

khóa sinh từ các địa phương đến phi trường để gia 

nhập khóa huấn luyện. Ngược lại cũng có một số 
khóa sinh vừa mãn khóa phải trở về địa phương. 
Do đó, Ban Chuyển Vận đảm trách công tác di 
chuyển, đưa đón khóa sinh ĐẾN từ phi trường 
về Trung Tâm và ngược lại ĐI từ Trung Tâm ra phi 
trường. 

Báo cáo Ban Cố Vấn, Khối Dã Chiến, Khối Huấn 
Luyện lịch trình và số lượng khóa sinh mãn khóa 
của mỗi khóa học để các nơi liên hệ cấp phương 
tiện cho khóa sinh về đơn vị gốc. 

Quản lý và bảo trì công xa của Trung Tâm. 
- Ban Nội Dịch: phụ trách các công việc tạp 

dịch. 
8- Phòng 5 (Tâm Lý Chiến) có 4 Ban: Ban Xã Hội, 

Ban Văn Nghệ, Ban Thể Thao và Ban Phát  Thanh, 
Truyền Hình.     

  9- Phòng Hành Chánh:  
- Ban Kế Toán lương bổng: phát ngân, kết toán 

lương bổng nhân viên cơ hữu. Quản lý, kết toán 
chi tiêu về lương thực dành cho khóa sinh trong 
thời gian huấn luyện.  

- Ban Ẩm thực: gồm Phạn xá và câu lạc bộ. 
 C.- Giai Đoạn 3 từ 1973 đến 1975: 
Cuối năm 1972, chương trình huấn luyện 

Cảnh Sát Căn Bản cho nhân viên CSDC chấm 
dứt. Trung Tâm chuyển sang chương trình huấn 
luyên Bổ Túc Quân Sự Cấp Trung Đội cho các Đại 
Đội CSDC địa phương. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giám Đốc 

Phó Giám Đốc 

L.Đ Khóa Sinh Đ.Đ. Phòng Vệ 

Phòng ANCL P. Huấn Luyện P. Tâm Lý Chiến P. Hành Chánh 
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Sự thay đổi tổ chức trong giai đoạn 3 này bao 
gồm các nguyên nhân sau đây: 

-  Ngân sách huấn luyện giảm, tổng số khóa sinh 
thụ huấn thường xuyên dưới 4000. 

- Một số giảng viên và huấn luyện viên thuyên 
chuyển đi nơi khác. 

- Nguồn tiếp liệu về quân trang, quân dụng dành 
cho khóa sinh do Ban Cố Vấn tài trợ chấm dứt. 

Do đó phải rút gọn guồng máy hành chánh, 
đoàn Giảng Viên trở thành Ban Giảng Huấn sát 
nhập vào Phòng Huấn Luyện. Phòng 1 và 4 sáp 
nhập vào Phòng Hành Chánh. 

Công tác huấn luyện và sinh hoạt thường ngày 
không thay đổi. 

  
III.- KẾT LUẬN TỔNG QUÁT 

Từ năm 1965 đến năm 1975 Trung Tâm Huấn 
Luyện CSDC Đà Lạt đã phụ trách các khóa huấn 
luyện như sau:  

- Căn bản quân sự cho nhân viên ngành Cảnh 

Sát Dã Chiến 
- Bổ túc quân sự cấp Trung Đội cho các Đại Đội 

CSDC địa phương 
Ngoài ra còn có một khóa huấn luyện Sĩ Quan 

Tình Báo Dã Chiến do đoàn Giảng Viên Trường 
Tình Báo Trung Cấp của Khối Cảnh Sát Đặc Biệt 
tăng phái phụ trách. 

 
IV.- CÁC VỊ GIÁM ĐỐC:

Lần lượt chỉ huy từ năm 1965 đến năm 1975 
gồm có: 

- Thiếu Tá Nguyễn Văn Cúc 
- Thiếu Tá Tạ Ngọc Oánh 
- Đại Uý Trần Trọng Cảnh 
- Thiếu Tá Hòa 
- Thiếu Tá Vĩnh Nguyên 
- Đại Uý Nguyễn Văn Tuấn 
- Trung Tá Nguyễn Quang Cảm 
- Trung Tá Nguyễn Ngọc Phúc 
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Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ngành cảnh sát 
và công an quốc gia Việt Nam đã dần dần 

được kiện toàn và thống nhất thành lực lượng Cảnh 
Sát Quốc Gia (CSQG). Tuy nhiên, cho đến đầu thập 
niên 1960, mặc dù đã có nhiều cải tổ nhưng ngành 
cảnh sát vẫn chưa có một trường đào tạo sĩ quan 
chính thức. Hầu hết các sĩ quan cơ hữu của ngành 
đều được tuyển dụng từ thời Pháp thuộc qua các 
Sở Liêm Phóng hay Mật Thám Đông Dương chuyển 
qua, một số khác được tuyển dụng tùy theo nhu 
cầu công vụ nhưng không thường xuyên.

I/- TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP
Trước nhu cầu phát triển của lực lượng Cảnh Sát 

Quốc Gia, vào giữa thập niên 1960, Học Viện Cảnh 
Sát Quốc Gia đã được thành lập nhằm mục đích đào 
tạo sĩ quan các cấp Biên Tập  Viên (BTV) và Thẩm Sát 
Viên (TSV) cho ngành CSQG Việt Nam Cộng Hòa.

Các sĩ quan ngạch Biên Tập Viên và Thẩm Sát 
Viên là hai ngạch sĩ quan trung cấp của ngành dưới 
các ngạch cao cấp Kiểm Tra/Tổng Kiểm Tra và Quận 
Trưởng Cảnh Sát, trước đây thường được tuyển 
dụng tùy theo nhu cầu của ngành, sau đó được 
gởi đi thụ huấn những khóa chuyên môn một thời 
gian ngắn tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Căn 
Bản/Rạch Dừa hay Trung Tâm Huấn Luyện Trung 
Cấp tại Tổng Nha CSQG.

Đầu năm 1966, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia chính 
thức được thành lập bởi Nghị Định số 416-NĐ/NV 
do Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương lúc đó là 
Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ (chức vụ tương đương 
Thủ Tướng) ký ban hành ngày 12 tháng 3 năm 1966. 
Học Viện CSQG có nhiệm vụ huấn luyện các sĩ quan 
BTV và TSV cho lực lượng CSQG.

Điều kiện để được nhập học: các khóa sinh 
BTV phải có văn bằng Tú tài II và khóa sinh TSV 
phải có văn bằng Tú Tài I. Tất cả đều phải qua một 
kỳ thi tuyển.

Khóa đầu tiên của Học Viện CSQG là Khóa 1 (BTV 

và TSV) được khai giảng vào ngày 1 tháng 3, 1966, 
đã mở đầu cho một sự chuyển mình của ngành với 
một thế hệ sĩ quan trẻ có kiến thức, được đào tạo 
một cách có quy mô trong hoài bão xây dựng một 
lực lượng CSQG văn minh và tân tiến. 

Trong những năm đầu thành lập, Học Viện 
CSQG tạm thời tọa lạc bên trong Trại Lê Văn Duyệt 
thuộc Biệt Khu Thủ Đô Sàigòn. Trường sở là một 
khu doanh trại cũ do Biệt Khu Thủ Đô cho mượn 
gồm những dãy nhà thấp mái tôn vừa dùng làm 
văn phòng, giảng đường, vừa dùng làm chỗ ngủ 
cho SVSQ (nam) nên rất thiếu thốn tiện nghi. Nhiều 
môn học, các SVSQ phải di chuyển đến nhiều nơi 
khác để nghe giảng dạy.

Mãi đến đầu năm 1969, Học Viện CSQG mới 
dời về trụ sở mới nằm trên đồi Tăng Nhơn Phú gần 
Trường Bộ Binh Thủ Đức, cách Sài Gòn khoảng 20 
km đường chim bay. Trường sở mới của Học Viện 
CSQG được xây cất theo đồ án thiết kế của kiến 
trúc sư  Lê Văn Lắm gồm nhiều tòa nhà cao tầng 
dùng làm phòng ngủ cho SVSQ, và các khu hành 
chánh, giảng đường, thư viện, phạn xá, xạ trường, 
cư xá nhân viên, v.v… với đầy đủ mọi tiện nghi tối 
thiểu cần thiết. Mặc dù Học Viện CSQG chưa xây 
cất hoàn tất, nhưng kể từ năm 1969, Khóa 4 (BTV 
và TSV) và các khóa tiếp theo đã được đào tạo tại 
trường sở mới này.

II/- TỔ CHỨC và ĐIỀU HÀNH
A.- Tổ Chức: 
Về mặt tổ chức, Viện Trưởng là chức vụ chỉ huy 

Học Viện CSQG tương đương với chức vụ Giám 
Đốc Nha có nhiều Sở. Phụ Tá cho Viện Trưởng là 
một hoặc nhiều Phó Viện Trưởng và một Ban Tham 
Mưu gồm có: Giảng Sư Đoàn, Liên Đoàn Sinh Viên, 
và các Phòng Học Vụ, Phòng Hành Chánh, Phòng 
Tổng Vụ và một số Ban biệt lập đảm trách các phần 
vụ chuyên môn.

Vị Viện Trưởng Học Viện CSQG đầu tiên là Quận 

HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA
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Trưởng Cảnh Sát Thượng Hạng Ngoại Hạng Đàm 
Trung Mộc. Ông cũng là một trong những người 
có công sáng lập ra ngôi trường này. Quận Trưởng 
Đàm Trung Mộc là một trong những cấp chỉ huy 
ưu tú của ngành CSQG nổi tiếng cả về tài năng và 
đức độ. Ông không chỉ là một sĩ quan nhiều kinh 
nghiệm trong ngành mà còn là tác gỉa của những 
bộ sách giáo khoa có gía trị và nổi tiếng như  Hình 
Sự Tố Tụng, Hình Luật Đặc Biệt, Cảnh Sát Tư Pháp, 
v.v.. Những sách này không chỉ là tài tiệu giảng 
huấn cho ngành cảnh sát mà còn được nhiều giới 
chức ngành tư pháp, tòa án dùng làm  tài liệu 
tham khảo. Ngoài việc đảm nhiệm chức vụ Viện 
Trưởng, Quận Trưởng Đàm Trung Mộc (sau là Đại 
tá Đàm Trung Mộc theo quy chế cải tổ L/L CSQG 
năm 1971) còn là giảng sư kiêm nhiệm giảng dạy 
các môn về Luật học và Cảnh sát tư pháp tại Học 
Viện CSQG. Ông đảm nhận chức vụ Viện Trưởng 
Học Viện CSQG từ năm 1966 cho đến 1971, nhưng 
có thể nói, hầu hết các sĩ quan tốt nghiệp tại Học 

Viện CSQG đều hết lòng kính mến ông và coi ông 
như một người Thầy, người Cha hơn là một vị chỉ 
huy cao cấp trong ngành. Sau ngày 30-4-1975, ông 
chấp nhận ở lại Việt Nam dù biết rằng Việt Cộng 
chắc chắn sẽ không để cho ông yên. Quả nhiên, 
sau đó, cũng như  bao quân cán chính VNCH khác, 
ông đã phải chịu cảnh tù đày qua nhiều trại tù 
cộng sản từ Nam ra Bắc và đã chết tại trại tù Hà 
Sơn Bình, Bắc Việt,  ngày 28 tháng 12 năm 1982, 
hưởng thọ 65 tuổi. 

Vị Viện Trưởng Học Viện CSQG kế nhiệm và 
cũng là cuối cùng cho đến ngày 30-4-1975 là Đại Tá 
Trần Minh Công. Ông nguyên là một Quận Trưởng 
Cảnh Sát trẻ đã kế tục công việc đào tạo các khóa 
sĩ quan CSQG với nhiều cải cách theo mô hình của 
một trường huấn luyện sĩ quan cảnh sát vừa quân 
sự vừa hành chánh như tại các quốc gia tân tiến. 

Từ năm 1966 cho đến 1975, Học Viện CSQG đã 
trải qua 2 đời Viện Trưởng là Quận Trưởng (sau là 
Đại Tá) Đàm Trung Mộc (1966-1971) và Đại Tá Trần 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia – Thủ Đức
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Minh Công (1971-1975); nhưng chức Phó Viện 
Trưởng đã lần lượt được nhiều niên trưởng trong 
ngành đảm nhiệm, theo thứ tự gồm có: Quận 
Trưởng (sau là Đại tá) Lê Sơn Thanh, Quận Trưởng 
Võ Văn Phi, Quận Trưởng Trần Văn Sắt, Trung Tá 
Trần Minh Công (sau là Đại Tá Viện Trưởng), và 
người cuối cùng là Trung Tá Phạm Công Bạch.

B.- Điều Hành:
Như đã nói ở trên, về mặt điều hành, Học Viện 

CSQG được chỉ huy bởi một Viện Trưởng và một 
hay nhiều Phó Viện Trưởng cùng một Ban Tham 
Mưu gồm có Giảng Sư Đoàn, Liên Đoàn Sinh Viên, 
và các Phòng Học Vụ, Phòng Hành Chánh, Phòng 
Tổng Vụ và một số Ban biệt lập đảm trách các phần 
vụ chuyên môn.

Giảng Sư Đoàn: được chỉ huy bởi một Trưởng 
Đoàn Giảng Sư, gồm các giảng sư, giảng viên, và 
huấn luyện viên phụ trách giảng dạy theo nội dung 
chương trình quy định.

Liên Đoàn Sinh Viên: được chỉ huy bởi một Liên 
Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên. Liên Đoàn Sinh 
Viên gồm có nhiều Tiểu Đoàn Sinh Viên được chỉ 
huy bởi những Tiểu Đoàn Trưởng khóa sinh. Mỗi 
Tiểu Đoàn Sinh Viên lại chia ra làm 2 hoặc 3 Đại 
Đội do các Đại Đội Trưởng Khóa Sinh chỉ huy; và 
dưới Đại Đội là cấp Trung Đội Khóa Sinh do các 
Trung Đội Trưởng Khóa Sinh chỉ huy. 

Liên Đoàn Sinh Viên là đơn vị phụ trách kiểm 
soát tác phong và kỷ luật các SVSQ suốt trong thời 
gian thụ huấn.

Phòng Học Vụ: do một Chủ Sự Phòng chỉ huy, 
có nhiệm vụ sắp xếp thời khóa biểu và theo dõi 
việc thi hành chương trình huấn luyện.

Phòng Hành Chánh: do một Chủ Sự Phòng chỉ 
huy, có nhiệm vụ theo dõi việc tuyển mộ SVSQ, 
cung cấp Cảnh trang Cảnh phục và các nhu cầu 
tiếp liệu, huấn luyện cho ban giảng huấn, các SVSQ 
và cả cho nhân viên HVCSQG.

Phòng Tổng Vụ: do một Chủ Sự Phòng chỉ huy, 
phụ trách các dịch vụ tổng quát cho HVCSQG 
(Phòng vệ, Công xa, Tạp dịch, v.v…)

Các Ban biệt lập gồm có: Ban Văn Thư, Ban Tâm 

Lý Chiến, Thư Viện,…
Đến năm 1971, cùng với sự cải tổ Tổng Nha 

CSQG thành Bộ Tư Lệnh CSQG, Học Viện CSQG 
cũng được cải tổ về mặt tổ chức cho phù hợp 
với tình thế mới. Ngoài các chức vụ Viện Trưởng, 
Phó Viện Trưởng, và Liên Đoàn Sinh Viên vẫn giữ 
nguyên tổ chức như cũ, các Phòng, Ban khác đã có 
sự thay đổi. 

Phòng Hành Chánh được cải tổ thành Sở Quản 
Trị gồm 3 Phòng: Phòng Hành Chánh, Phòng Tiếp 
Vận và Phòng Tâm Lý Chiến. 

Phòng Học Vụ trở thành Sở Huấn Vụ gồm các 
Phòng: Giảng Sư Đoàn, Phòng Học Vụ và Phòng 
Kế Hoạch. 

Ngoài ra, Học Viện còn có thêm một số đơn vị 
biệt lập trực thuộc Viện Trưởng/Phó Viện Trưởng 
là: Văn Phòng Viện Trưởng, Phòng Tổng Vụ, Phòng 
An Ninh Cảnh Lực, và Đại Đội Phòng Vệ. (xem Sơ 
đồ tổ chức).

C.- Huy Hiệu Học Viện CSQG:
Cho đến giữa thập niên 1960, trước khi có Học 

Viện CSQG, ngành Cảnh Sát Quốc Gia hầu như chỉ 
có một phù hiệu duy nhất cho toàn ngành. Đó là 
huy hiệu CSQG có hình thanh kiếm và tấm lá chắn 
ở trên có chữ “Tổ Quốc” và hình một cuốn sách 
mở tượng trưng cho Hiến Pháp được bao quanh 
bởi hai nhành thiên tuế. Tất cả các hình đều màu 
trắng trên một nền màu xanh lá cây. Màu trắng 
tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sạch; còn 
màu xanh tượng trưng cho sự sống, sự phát triển 
và hy vọng. Thanh kiếm tượng trưng cho sức 
mạnh với tinh thần của người hiệp sĩ, còn tấm lá 
chắn mang ý nghĩa của sự che chở, bảo vệ. Qua 
hình ảnh thanh kiếm và tấm là chắn, nhiệm vụ của 
ngành CSQG được ví như một người hiệp sĩ trừ 
gian diệt bạo để bảo vệ Tổ Quốc, chống lại những 
sự vi phạm luật pháp mà trên hết là bản Hiến Pháp 
của quốc gia. Hai nhành thiên tuế tượng trưng cho 
sự trong sạch, liêm khiết đúng như phương châm 
của ngành là “Công Minh”, “Liêm Chính” có in trên 
huy hiệu.

Khi Khóa 1 BTV/TSV Học Viện CSQG bắt đầu, 
Học Viện CSQG vẫn chưa có một huy hiệu riêng. 
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Lúc đầu, các khóa sinh được cấp phát một mẫu 
huy hiệu tạm dựa trên huy hiệu của ngành CSQG 
có in thêm chữ HVCSQG lên trên. Sau đó, theo gợi 
ý của Thầy Viện Trưởng Đàm Trung Mộc và Liên 
Đoàn Trưởng SV Trần Minh Công lúc bấy giờ, nhiều 
SVSQ Khóa 1 đã tham gia nghiên cứu vẽ huy hiệu 
Học Viện CSQG và cuối cùng mẫu vẽ của SVSQ 
Nguyễn Tấn Vĩnh đã được lựa chọn làm huy hiệu 
chính thức cho Học Viện CSQG.

Ý Nghĩa huy hiệu Học Viện CSQG:

Cũng giống như huy hiệu CSQG, huy hiệu Học 
Viện CSQG in trên nền xanh lá cây đậm với một 
thanh kiếm và một ngọn lửa đỏ viền vàng được 
bao quanh bởi hai nhành dương liễu màu trắng. Ý 
nghĩa của thanh kiếm và nhành dương liễu trong 
huy hiệu của Học Viện CSQG cũng tương tự như 
ý nghĩa của thanh kiếm và nhành thiên tuế trong 
huy hiệu ngành CSQG. Riêng về ngọn lửa đỏ 
tượng trưng cho sức mạnh và lòng nhiệt huyết 
của tuổi trẻ mà những sĩ quan tốt nghiệp từ Học 
Viện CSQG là người đại diện. Ngoài ra, trên huy 
hiệu của Học Viện CSQG còn có các chữ Học Viện 
CSQG ở trên đầu ngọn kiếm và các chữ “Kỷ Luật”, 
“Danh Dự” ở hai bên là phương châm của người 
SVSQ Học Viện CSQG.

Sự ra đời của huy hiệu Học Viện CSQG vào năm 
1966 cùng với huy hiệu của ngành CSQG đã là 
nguồn cảm hứng cho các mẫu huy hiệu khác của 
ngành CSQG ra đời trong những năm sau đó.

III/- CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
Trong những năm đầu thập niên 1960 tình hình 

chiến sự tại Miền Nam Việt Nam càng ngày càng 
trở nên sôi động, do đó, trách nhiệm của người 
cảnh sát cũng đòi hỏi cần phải tăng cường thêm 
những nhiệm vụ mới. Trước nhu cầu đó, lực lượng 
CSQG không chỉ  đảm trách những nhiệm vụ thi 
hành luật pháp và giữ gìn an ninh trật tự tại các đô 
thị, mà còn có thêm trách vụ phối hợp với quân 
đội và nhiều cơ quan bạn trong việc bình định tại 
nông thôn. Do đó, cũng để đáp ứng trước tình hình 
mới, quân số lực lượng CSQG đã được bổ xung 
lên đến khoảng 130.000 nhân viên các cấp. Trước 
tình hình đó, người sĩ quan CSQG nói riêng và lực 
lượng CSQG nói chung, ngoài kiến thức chuyên 
môn về luật pháp, còn cần được trang bị thêm 
những chuyên môn khác trong đó có quân sự.

Để thích ứng trước yêu cầu mới này, chương 
trình huấn luyện sĩ quan tại Học Viện CSQG ngoài 
phần chuyên môn về ngành cảnh sát còn được 
huấn luyện về quân sự. Phần quân sự là giai đoạn I 
của chương trình huấn luyện kéo dài trong 3 tháng 
và thời gian còn lại hay giai đoạn II là giai đoạn 
huấn luyện chuyên môn cảnh sát. 

A.- Giai Đoạn I: Huấn Luyện Quân Sự:
Thời gian huấn luyện quân sự là 3 tháng, sau 

được tăng lên 6 tháng trong đó có 3 tháng được 
huấn luyện tại TTHL Cảnh Sát Căn Bản Rạch Dừa 
(Vũng Tàu), có sự yểm trợ về mặt kỹ thuật của 
Trường Bộ Binh Thủ Đức,Trung Tâm Huấn Luyện 
Quang Trung, và Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp 
(Vũng Tàu). Ngoài những bài học về lý thuyết, các 
SVSQ còn có những buổi thực tập ngoài các bãi tập 
của Trường Bộ Binh Thủ Đức hoặc Trung Tâm Huấn 
Luyện Quang Trung hay Trung Tâm Huấn Luyện Vạn 
Kiếp. Đây cũng là thời gian rèn luyện cho các tân 
khóa sinh tập làm quen với những chương trình 
huấn luyện tại Học Viện CSQG. Sau ba tháng huấn 
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luyện quân sự, các khóa sinh sẽ được làm lễ gắn 
an-pha để kể từ đó họ mới chính thức được gọi là 
các tân Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) CSQG. Lễ gắn an-
pha và lễ mãn khóa là những kỷ niệm đáng ghi nhớ 
của người SVSQ. Tại những buổi lễ này, các SVSQ 
đã vinh dự được đón tiếp vị chỉ huy cao cấp nhất 
của ngành là Tư Lệnh CSQG cùng các vị lãnh đạo 
quốc gia như Tổng Thống hay Thủ Tướng tới chủ 
tọa và ban hiểu thị.

Về chương trình huấn luyện quân sự, các SVSQ 
được hướng dẫn học các môn:

- Chiến Thuật: Tác chiến theo đội hình, Kỹ 
thuật vượt sông, Phục Kích, Phản phục kích, Ngụy 
trang,…

- Kỹ thuật tác chiến trong thành phố
- Địa Hình: Sử dụng địa bàn, bản đồ quân sự, di 

hành ngày và đêm,...
- Cơ Bản Thao Diễn: Diễn hành đều bước theo 

đội hình, Nghi thức chào kính bằng tay hoặc có 
súng,…

- Tiến Dưới Hỏa Lực: Bò, trườn có súng dưới 
hàng rào thép gai và hỏa lực ở trên đầu.

- Vượt Đoạn Đường Chiến Binh
- Vũ Khí và Tác Xạ các loại súng: súng lục, súng 

trường, súng tiểu liên, súng trung liên.
- Tản thương và cứu thương
- Võ Thuật (Tae Kwon Do căn bản)
- V.v…

 B.- Giai Đoạn II: Huấn Luyện Chuyên Môn:
Trong giai đoạn này, các SVSQ được huấn luyện 

về Luật học và các nghiệp vụ chuyên môn của cảnh 
sát, gồm có các môn: 

- Hình Sự Tố Tụng
- Hình Luật Tổng Quát
- Hình Luật Đặc Biệt
- Dân Luật
- Dân Sự Tố Tụng
- Cảnh Sát Tư Pháp: Các phương pháp điều tra, 

lập biên bản, thẩm vấn,…

- Cảnh Sát Hành Chánh: Phương pháp sưu tra 
hành chánh, điều tra hành chánh,…

- Cảnh Sát Công Lộ (Điều hòa lưu thông)
- Cảnh Sát Khoa Học: Phương pháp giảo nghiệm 

(lấy dấu tay, thu thập tang vật, xét nghiệm mẫu 
tang vật,…) 

- Cảnh Sát Đặc Biệt (An Ninh Tình Báo)
- Căn Cước & Văn Khố
- Kỹ Thuật Truyền Tin (Cách sử dụng các máy 

truyền tin, kỹ thuật viễn ấn tự (teletype),…)
- Kỹ Thuật Trấn Áp Bạo Động (Dẹp biểu tình)
- Kỹ Thuật Tuần Tiểu: Tuần Cảnh, Hành Quân 

Cảnh Sát, Kiểm Tra Căn Cước,…
- Lãnh Đạo Chỉ Huy & Giao Tế Dân Sự
- V.v
Ngoài những buổi học lý thuyết, các SVSQ còn 

được hướng dẫn đi viếng thăm các đơn vị bạn 
trong và ngoài ngành để học hỏi kinh nghiệm hầu 
ứng dụng sau này.

C.- Thành Phần Giảng Huấn:
Hầu hết các giảng sư, giảng viên, huấn luyện viên 

là những sĩ quan của Lực Lượng CSQG có năng lực, 
nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cũng 
như kỹ thuật giảng huấn. Một số khác là những 
giảng sư, giảng viên thỉnh giảng đang là những giáo 
sư Đại Học hoặc là các sĩ quan hay viên chức của các 
cơ quan ban, ngành bạn có liên quan. Chẳng hạn 
như các sĩ quan Trường Bộ Binh Thủ Đức giảng dạy 
về Chiến Thuật, Địa Hình; hay các thẩm phán, luật 
sư, giáo sư Đại Học Sài Gòn như Tiến Sĩ Nguyễn Văn 
Canh (GS Đại Học Luật Khoa Sàigòn), Tiến Sĩ Trần An 
Bài (Thẩm Phán), v.v… từng là những giảng sư thỉnh 
giảng của Học Viện CSQG.

IV/- THÀNH QUẢ:
Tính từ ngày thành lập cho đến Tháng Tư Đen 

1975, Học Viện CSQG đã huấn luyện được tổng cộng 
6 khóa Biên Tập Viên & Thẩm Sát Viên theo qui chế 
cũ và 11 Khóa SQCS đào tạo sĩ quan cấp Thiếu Úy 
theo qui chế mới. Tổng cộng Học Viện CSQG  đã đào 
tạo được khoảng hơn 4000 sĩ quan, chưa kể hàng 
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ngàn sĩ quan và hạ sĩ quan tốt nghiệp những khóa 
tu nghiệp chuyên môn ngắn hạn và gần một ngàn 
khóa sinh (Khóa 10 và 11) còn đang thụ huấn dang 
dở vào ngày 30/4/1975. Cụ thể như sau:

- Khóa I Sĩ Quan BTV và TSV là Khóa đầu tiên của 
Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia khai giảng chính thức 
vào ngày 1 tháng 3 năm 1966 gồm khoảng 450 
khóa sinh nam nữ. Đặc biệt, Khóa I là khóa duy 
nhất có gần 50 nữ  SVSQ (18 nữ BTV và 29 nữ TSV) 
được thụ huấn trong cùng thời gian, tuy nhiên các 
nữ SVSQ có được giảm bớt một phần huấn luyện 
quân sự. Trong suốt thời gian huấn luyện, các sinh 
viên sĩ quan CSQG – nam cũng như nữ – phải  theo 
chế độ nội trú giống như mọi quân trường khác.

- Khóa 2 Sĩ Quan BTV / TSV, tương tự như Khóa 
1, diễn ra trong năm 1967 với khoảng 400 SVSQ; 
trong số đó, ngoài một nửa trúng tuyển nhập học 
sau một kỳ thi tuyển như Khóa 1; một nửa còn lại 
nguyên là các đoàn viên Thanh Niên Quốc Gia Đoàn 
bị giải tán được đặc cách nhập học miễn thi.

- Khóa 3 Sĩ Quan BTV / TSV diễn ra trong năm 
1968, cũng gần tương tự như Khóa 2 gồm khoảng 
300 SVSQ (BTV và TSV) tân tuyển và khoảng 200 
SVSQ nguyên là những BTV và TSV công nhật hoặc 
đồng hóa được nhập học miễn thi và được hưởng 
chế độ ngoại trú vì Học Viện CSQG tại Trại Lê Văn 

Duyệt không có đủ chỗ cho toàn Khóa với khoảng 
500 SVSQ nội trú.

- Các Khóa 4, 5 và 6 (BTV / TSV) HVCSQG là 
những Khóa huấn luyện dành cho các nhân viên 
cơ hữu trong ngành để được nhập ngạch hoặc đã 
trúng tuyển kỳ thi đặc biệt để được chuyển ngạch. 
Các Khóa này đã diễn ra trong các năm 1969, 1970 
và 1971.

- Kể từ năm 1971, sau khi qui chế mới của lực 
lượng CSQG ra đời và được chính thức áp dụng 
trong đó lực lượng CSQG bắt đầu mang cấp hiệu 
giống như quân đội, việc huấn luyện sĩ quan ở 
Học Viện CSQG cũng đã có sự thay đổi. Các sĩ 
quan tốt nghiệp từ nay sẽ mang cấp hiệu Thiếu 
Úy Cảnh Sát thay vì BTV và TSV như trước. Ngoài 
ra, thời gian huấn luyện cũng được tăng lên 12 
tháng (thay vì 9 tháng).

Cũng từ năm 1971 các Khóa Sĩ Quan theo Quy 
Chế Mới tại HVCSQG được đánh theo số thứ tự 
Khóa 1/71 SQCS, K2/72-SQCS, K3/72-SQCS, v.v… 
(số đầu là số thứ tự của Khóa, số sau là năm huấn 
luyện; nhưng sau rút ngắn lại gọi là các Khóa 
1-SQCS, Khóa 2-SQCS, K3 SQCS, v.v… ) cho đến các 
khóa sau cùng là 10 và 11 SQCS, cả hai khóa sau 
này còn đang thụ huấn, chưa tốt nghiệp. 

Các SVSQ các khóa từ 1971 hầu hết là tân tuyển, 
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phải có tối thiểu văn bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông (Tú Tài II) và phải qua một kỳ thi tuyển, ngoại 
trừ một số ít nhân viên cơ hữu có trình độ được 
trúng tuyển qua một kỳ thi tuyển của BTL/CSQG.

Ngoài việc huấn luyện đào tạo các sĩ quan, Học 
Viện CSQG còn có nhiệm vụ huấn luyện các Khóa 
Tu Nghiệp chuyên môn như: Khóa Tu Nghiệp Chỉ 
Huy Trưởng Quận, Khóa Kỹ Thuật Giảng Huấn, 
Khóa Chỉ Huy Phượng Hoàng, v.v…

V/- TỔNG KẾT:
Mặc dù chỉ mới được thành lập chưa tròn mười 

năm tuổi (1966-1975) nhưng Học Viện CSQG đã 
đóng góp một phần đáng kể vào việc xây dựng và 
phát triển lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam 
Cộng Hòa. Các sĩ quan  do Học Viện CSQG đào 
tạo với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã mang lại 
một luồng sinh khí mới cho các đơn vị CSQG  trên 
toàn quốc. Họ đã trở thành một lực lượng nòng 
cốt mang lại hiệu quả cao trong những hoạt động 
của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia. Họ đã đóng góp 
một phần không nhỏ trong những chiến công của 

ngành CSQG. Chính vì những thành quả ấy, sau 
ngày 30/4/1975 các cựu SVSQ Học Viện CSQG đã 
phải trả một giá khá đắt cho những hoạt động của 
họ trước đó. Hầu hết các cựu SVSQ đều phải trải 
qua nhiều năm trong những trại tù cải tạo của 
cộng sản: đã có những thiếu úy mới tốt nghiệp 
mà đã ở tù tới 5, 6 năm hay nhiều hơn; một số 
lớn các sĩ quan xuất thân từ Học Viện CSQG đã 
phải chịu một thời gian tù đày cải tạo  dài hơn thời 
gian Cảnh nghiệp của họ, trong số đó, một số đã ở 
tù đến mười bảy năm (17), thời gian “cải tạo” dài 
nhất mà Việt Cộng dành cho các quân cán chính 
VNCH sau 1975, một số lớn khác đã bỏ mình trong 
những trại tù khắc nghiệt của cộng sản.

Ngày nay, ngoài một số còn kẹt tại quê nhà, 
hoặc đã bỏ mình vì nhiều lý do khác nhau, phần 
lớn các cựu SVSQ Học Viện CSQG đã lưu lạc định 
cư rải rác ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Và vẫn 
với nhiệt tình của tuổi trẻ như ngày nào, họ đã và 
đang là những nhân tố tích cực sinh hoạt trong 
nhiều hội đoàn ái hữu của lực lượng CSQG và cộng 
đồng tại hải ngoại.
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Nhằm mục đích thay thế các cấp chỉ huy lớn 
tuổi để trẻ trung hóa Ngành CSQG theo 

quyết định của  cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, 
Tổng  Giám Đốc Công An Cảnh Sát Việt Nam Cộng 
Hòa, Đại Tá Nguyễn Văn Y đã tuyển dụng 200 Sinh 
Viên có bằng Tú Tài toàn phần trở lên qua một kỳ 
thi tuyển vào cuối năm 1962 cho ngạch Biên Tập 
Viên Công Nhựt. Người đứng đầu danh sách được 
tuyển dụng là ông La Văn Chung. 

Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp CSQG Rạch Dừa 
(Vũng Tàu) do Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương 
làm Giám Đốc, là nơi huấn luyện 200 khoá sinh 
BTV tân tuyển này, vì lúc đó trường huấn luyện 
Sĩ Quan Cảnh Sát, Học Viện CSQG, chưa được 
thành lập.

Khóa BTV/CN  này được khai giảng vào ngày 16 
tháng 1 năm 1963. 

Vì thời điểm nhập học của Khóa BTV/CN  cũng 
là lúc Khóa 14 Cảnh Sát Sơ Cấp đang thụ huấn tại 
TTHL/CSQG Rạch Dừa nên Khoá BTV này được gọi 
là Khóa 14 BTV/RD.

Khóa sinh khóa 14 BTV/RD được phân chia 
thành hai Đại Đội: Đại Đội 4 và Đại Đội 5. Chương 
trình huấn luyện gồm có thao diễn cơ bản, quân 
sự, cảnh sát hành chánh, cảnh sát hình sự, cảnh 
sát đặc biệt,…, khác với chương trình căn bản dành 
cho cảnh sát viên hay hạ sĩ quan. 

Trong thời gian huấn luyện, một số khóa sinh 
đã không tiếp tục theo học như khóa sinh Đỗ 
Văn Hạnh xin từ nhiệm và vài khóa sinh khác như 
Phạm Duy Cường, Châu… đã phải rời khóa học để 
thi hành lệnh gọi động viên của Bộ Quốc Phòng vì 
họ đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ trước khi thi 
tuyển vào Ngành CSQG.

Đặc biệt, các Biên Tập Viên Cảnh Sát được tuyển 
dụng trước đó như Phạm Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc 
Minh, Lê Văn Tòng, Lý Minh Khánh cũng được cử 
theo học Khóa 14BTV/RD.

Gần đến ngày mãn khóa, một buổi thi trắc 

nghiệm đã được tổ chức để chấm định khả năng 
chuyên môn của mỗi khóa sinh.

Sau gần 4 tháng thụ huấn, Khóa 14 BTV/RD  đã 
mãn khóa ngày 07/05/1963  với 187 BTV/CN tốt 
nghiệp. Văn Bằng Tốt Nghiệp Khóa 14 BTV/RD do 
Tổng Giám Đốc Công An Cảnh Sát (Đại Tá Nguyễn 
Văn Y),  Chủ Tịch Hội Đồng Giám Khảo (Phó Tổng 
Giám Đốc Nguyễn Văn Hay)  và Giám Đốc Trung 
Tâm Huấn Luyện (Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương) 
ấn ký.  Trong Văn Bằng tốt nghiệp có đoạn ghi “Đã 
dự khóa huấn luyện sơ cấp Công An Cảnh Sát khóa 
thứ 14 mở từ ngày 16 tháng 1 năm 1963 đến ngày 
7 tháng 5 năm 1963”.  Thủ khoa của Khóa là BTV/
CN Trần Văn Đặng.

Trong ngày mãn Khóa,  sau khi được đưa về 
Tổng Nha CSQG để nghe hiểu thị của Đại Tá Tổng 
Giám Đốc, ngay ngày hôm sau, toàn Khóa đã được 
đưa lên trại Nhân Trí Dũng ở  Suối Lồ Ô, cách Sài 
Gòn 30 phút lái xe về hướng Bắc để học tập Quốc 
Sách Ấp Chiến Lược. Đây là địa điểm huấn luyện 
các Sĩ Quan và Công Chức về chính trị.  Các thuyết 
trình viên đều là những nhân vật quan trọng trong 
chính phủ như ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, các ông 
Trương Công Cừu, Ngô Trọng Hiếu, Bác Sĩ Trần Kim 
Tuyến, Dương Văn Hiếu.

Sau khóa huấn luyện đặc biệt về chính trị trong 
2 tuần lễ trên, Tổng Giám Đốc CSQG  Nguyễn Văn 
Y  đã ban hành Sự Vụ Lệnh số 707-TCSQG/B/2/SVL 
ngày 23 tháng 5 năm 1963  chia khóa sinh Khoá 14 
BTV/ RD thành nhiều toán, trung bình mỗi toán từ 
10-12 người do Trưởng Toán và Phó Trưởng Toán 
hướng dẫn để đi thực tập tại các Nha CSQG trên 
toàn quốc trong vòng  2 tháng.  Tại mỗi Nha Vùng, 
các toán được đưa đi thực tập tại các Ty Cảnh Sát 
và các Chi Cảnh Sát trực thuộc. Riêng tại Nha Trung 
Nguyên Trung Phần tại Nha Trang, trong thời gian 
đi thực tập tại Quận Thanh Hải và Bửu Sơn thuộc 
tỉnh Ninh Thuận, toán thực tập đã bị VC phục kích 
trong khi  di chuyển ban đêm từ Tỉnh Ninh Thuận 
về Quận Thanh Hải, gây tử thương cho 2 BTV/CN 

KHÓA 14 BIÊN TẬP VIÊN CẢNH SÁT QUỐC GIA RẠCH DỪA
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Vương Phước Điền và Phạm Quang Chỉnh vào ngày 
31 tháng 7 năm 1963.

Sau thời gian thực tập  2 tháng tại các Nha Cảnh 
Sát, các Toán  trở về trình diện tại Trung Tâm Huấn 
Luyện Trung Cấp ở Sài Gòn để theo học các khóa 
về tình báo, căn cước và văn khố, thẩm vấn, hành 
chánh,  công lộ, luật hình sự và tố tụng. Sau đó, 
Phó Tổng Giám Đốc CSQG Nguyễn Văn Hay ký Sự 
Vụ Lệnh số 996 TCSQG/ B/2/SVL ngày 29 tháng 7 
năm 1963 và Sự Vụ Lệnh số 1242/TCSQG/B/2/SVL  
ngày 18 tháng 9 năm 1963 đưa các toán đi thực 
tập tại một số địa điểm trong phạm vi đô thành Sài 
Gòn và Tổng Nha Công An Cảnh Sát, truớc khi cuộc 
đảo chánh Đệ 1 Cộng Hòa xảy ra.

Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, các BTV/CN 
khóa 14RD được phân bổ phục vụ khắp 4 vùng 
chiến thuật và hầu hết không những không được 
giao giữ các chức vụ mà còn phải phục vụ dưới 
quyền của các cấp chỉ huy có cấp bậc thấp hơn, 
nên một số đã bất mãn, chán nản và một vài người 
đã xin nghỉ việc để tìm kiếm công việc khác.

Mãi đến khi Đại Tá Phạm Văn Liễu về làm Tổng 
Giám Đốc CSQG, các chức vụ Trưởng Phòng, 
Trưởng Chi, Phó Trưởng Ty, Trưởng Ty mới lần lượt 
được  giao cho các BTV Khóa 14 RD nắm giữ sau 
khi các BTV này đã tham dự các khóa về  Lãnh đạo 
chỉ huy (Khóa Trưởng Chi CSQG) hoặc về Tình báo 
(Khóa Phó ty Đặc biệt, BTV Nguyễn Văn Đáng đã là 
Thủ khoa của khóa này).     

 Chiếu Nghị Định số 859/TCSQG/NV/ND ngày 
21 tháng 10 năm 1965 sửa đổi bởi các Nghị Định 
số 22-BNV/TCSQG/NV/ND ngày 12.1.1966 và số 
92-TBAN/TCSQG/NV ngày 18.8.66 ấn định thể 
thức mở kỳ thi chuyên nghiệp để nhập ngạch 200 
Biên Tập Viên CSQG đã được mở ra tại Sài Gòn 
vào những ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1966. Bằng 
SVL số 38-TBAN/TCSQG/BNV được ấn ký ngày 14 
tháng 11 năm 1966, Tổng Ủy Viên An Ninh Linh 
Quang Viên đã xác định tạm bổ dụng vào Ngạch 
Biên Tập Viên CSQG về 2 phương diện thâm niên 
và lương bổng cho các BTV/CN đã trúng tuyển kỳ 
thi nhập ngạch trên trong khi chờ đợi được hợp 
thức hóa bằng Nghị Định.  Người đứng đầu kỳ thi 
chính ngạch là BTV Phan Ái Quấc.

Trong thời gian dài phục vụ Ngành CSQG, một 

số BTV khóa 14RD đã thi đậu bằng Cử Nhân Luật 
và người có bằng Cử Nhân Luật đầu tiên của Khóa 
là BTV Trần Quang Nam được cải ngạch Quận 
Trưởng Cảnh Sát. Ngoài ra khóa 14 BTV/RD còn có 
những người đầu tiên sau đây:

- BTV Nguyễn Bá Hàm làm Trưởng Ty CSQG Tỉnh 
Bình Tuy năm 1964.

- BTV Nguyễn Đình Bá là Chiến sĩ Cảnh sát xuất 
sắc toàn quốc năm 1965 được gắn Anh dũng bội 
tinh ngôi sao vàng.

 - BTV Nguyễn Đình Mô (Ty CSQG Quận 2 
Saigon). BTV Lê Văn Mân và BTV  Nguyễn Văn Dũng 
(đều thuộc Ty CSQG Thừa Thiên-Huế ) đã bị Việt 
Cộng sát hại  trong khi thi hành công vụ vào dịp Tết 
Mậu Thân 1968.                                           

Ngoài ra, nhiều BTV khác do có khả năng lãnh 
đạo chỉ huy và tư cách nên dần dà đã được đề bạt 
giữ các chức vụ Trưởng Ty, Chỉ Huy Trưởng, Phó 
Ty, Chỉ Huy Phó CSQG Tỉnh, Chánh Sở, Phó Sở, Chủ 
Sự Phòng, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận,v.v … qua 
các thời Tổng Giám Đốc và Tư Lệnh CSQG. Có thể 
nói Khóa 14 BTV/CSQG RD đã đóng góp không nhỏ 
vào công cuộc Bảo Quốc An Dân và xây dựng phát 
triển Ngành CSQG/VNCH.

 Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,  chỉ trừ một 
số ít có cơ may được thoát khỏi đất nước vào giờ 
phút chót,  các  BTV Khóa 14 RD còn lại đã bị cộng 
sản giam giữ trong các ngục tù khắc nghiệt của 
chúng. Một số đã vĩnh viễn ra đi vì bị đọa đày, đói 
khát, bệnh tật. Một số bị VC giam giữ trong suốt 
17 năm như Thiếu Tá Lê Hữu Tống, nguyên Chỉ Huy 
Trưởng CSQG Tỉnh Long An, Thiếu Tá Trương Vĩnh 
Thụy, nguyên Trưởng F Đặc Biệt BCH/CSQG Quận 
7, Sài Gòn.  

 Một vài sự kiện được nêu dẫn dưới đây nhằm 
nói lên tinh thần, khí phách của người Sĩ Quan 
Cảnh Sát Quốc Gia xuất thân từ Khóa 14 BTV/RD:

- Trung Tá Lê Phó, nguyên CHT/CSQG Tỉnh Cà 
Mau, đã dõng dạc tuyên bố trong khi bị Việt cộng 
đem đi hành hình  “Lê Phó này chết đi, sẽ có hàng 
trăm Lê Phó khác đứng lên.”

- Thiếu Tá Trần Hàng, nguyên Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Tỉnh Quảng Tín, vì muốn bảo toàn các bạn 
đồng tù trong tổ chức nên đã bị VC bức tử trong 
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xà lim. Thiếu Tá Trần Hàng lả người đã đứng đầu 
Nhóm tạo dựng niềm tin, un đúc tinh thần cho các 
bạn tù tại trại giam Nam Hà qua việc mật phổ biến 

tin tức nghe được từ đài BBC, VOA hàng đêm bằng 
chiếc radio được ẩn dấu trong buồng giam cho đến 
khi bị VC khám phá vào tháng 11 năm 1981.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA BTV/K14-RD

Hàng trước, từ trái: Chuẩn Tướng Tư Lệnh Phó 
Bùi Văn Nhu và Thiếu Tướng Tư Lệnh Nguyễn 

Khắc Bình
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Khóa 15 & 16 BTV/RD là những khóa cùng 
thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Sơ 

Cấp Rạch Dừa (Vũng Tàu) do Ông Võ Lương, Quận 
Trưởng Cảnh Sát, làm Giám Đốc, sau khi khóa 14-
BTV/RD mãn khóa ngày 7 tháng 5 năm 1963.

Khóa sinh của 2 khóa BTV/CN trên, cũng như 
khóa 14/BTV/CN, đều là những thí sinh phải trải 
qua các kỳ thi tuyển (thi viết và vấn đáp) và phải có 
văn bằng từ Tú Tài II trở lên.

Sở dĩ, Tổng Nha Công An Cảnh Sát phải mở 
thêm 2 kỳ thi tuyển hai khóa trên vì số lượng BTV/
CN của Khóa 14 BTV/RD tốt nghiệp chỉ có 187 
người, trong lúc nhu cầu cần tuyển dụng là 200 
người và còn cần nhiều hơn nữa để đáp ứng chủ 
trương mới của Ngành CSQG trong việc trẻ trung 
hóa, lành mạnh hóa Ngành CSQG, cũng như để đủ 
nhân sự thay thế các cấp chỉ huy lớn tuổi sắp đến 
giai đoạn về hưu.

Khóa 15 & 16 BTV/RD có cùng chương trình và 
thời gian thụ huấn như khóa 14 BTV/RD, nhưng 
được sắp xếp học chung với một số Thẩm Sát 
Viên và Phó Thẩm Sát Viên và được gộp chung 
thành Trung Đội. Trung Đội này được gọi là Trung 
Đội Trung Cấp trong thời gian thụ huấn ở TTHL 
Rạch Dừa.

Khóa 15-BTV/RD gồm có 15 khóa sinh. Một 
trong các cấp chỉ huy của Ngành CSQG đã theo 
học Khóa 15 BTV/RD là khóa sinh Nguyễn Kim 
Phùng. Thời gian sau, ông Phùng đã đỗ xong 
văn bằng Cử Nhân Luật Khoa. Ông Nguyễn Kim 
Phùng là Thủ Khoa Khóa 15 BTV/RD và sau đã 
được cải ngạch Quận Trưởng Cảnh Sát vào cuối 
năm 1964. Ông là Giảng Sư Học Viện CSQG từ 
năm 1966-1968. Từ năm 1968 đến 1971, Quận 
Trưởng Cảnh Sát Nguyễn Kim Phùng là Trưởng 
Ty Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Châu Đốc. Từ năm 
1972 đến 1975, Ông Nguyễn Kim Phùng đã đắc 
cử Dân Biểu VNCH đơn vị Sa Đéc. Và cùng trong 

thời gian này, Thiếu Tá Trần Cảnh Chung, nguyên 
Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Long An, cùng Khóa 
15-BTV/RD cũng đắc cử Dân Biểu VNCH đơn vị 
Long An.

Riêng Khóa 16 BTV/RD, Khóa sinh Ngô Phi Đạm 
và trên 10 khóa sinh khác như Bùi Văn Minh, Lê 
Xuân Tảo, Phạm Hữu Trung, Nhất, Nghĩa, Sáng, 
Thu đã theo học khóa này. Khóa khai giảng tháng 9 
năm 1963 và mãn Khóa giữa tháng 12 năm 1963. 
Trong khi khóa này đang học tại Trung Tâm Rạch 
Dừa thì cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 
xảy ra. Hai vị Giám Đốc và Phó Giám Đốc TTHL Rạch 
Dừa là Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương và Quận 
Trưởng CS Cao Xuân Hồng được điều chuyển về 
Nha Hậu Giang, Cần Thơ, để giữ chức vụ Giám Đốc 
và Phó Giám Đốc Nha.

Khác với Khóa 14 BTV/RD, Khóa 16 BTV/RD 
không đi thực tập và được phân phối đi các địa 
phương và Tổng Nha ngay sau khi mãn khóa. 

Năm 1965, dưới thời Trung Tá Phạm Văn Liễu 
làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát, kỳ thi nhập Ngạch 
BTV được tổ chức và Khóa 1 Tu Nghiệp 40 BTV 
Cảnh Sát được mở ra tại Trung Tâm Huấn Luyện 
Trung Cấp do Quận Trưởng Cảnh Sát Đàm Trung 
Mộc làm Giám Đốc. Sau khóa Tu Nghiệp, 20 người 
trở về nhiệm sở cũ và 20 người ở lại để theo học 
lớp tình báo do giảng viên Hoa Kỳ giảng dạy để làm 
Giảng Viên. Trong số này, có BTV/CN Ngô Phi Đạm. 
Trước tháng 4 năm 1975, Thiếu Tá Ngô Phi Đạm 
phục vụ tại BCH/CSQG Khu I.

Tóm lại, Khóa 14, 15, 16 BTV/RD là những Khóa 
BTV của Ngành CSQG được thi tuyển trong năm 
1963, có trình độ học vấn và được huấn luyện về 
nghề nghiệp. Lớp Sĩ Quan trẻ trung này, từ năm 
1963 đến năm 1975, đã góp phần tích cực trong 
các công tác điều hành, xây dựng và phát triển 
Ngành CSQG/VNCH. 

KHÓA 15 và 16 BIÊN TẬP VIÊN CSQG RẠCH DỪA
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Vào mùa Thu năm 1957, Thiếu Tướng Nguyễn 
Văn Là, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An, 

đã đích thân đến chủ toạ và cắt băng khánh thành 
ngày khai giảng đầu tiên của Trường Tiểu Học 
Trung Thu vì ngôi trường nhỏ bé này được thành 
lập theo ý nguyện của Vị Tổng Giám Đốc đã hết 
lòng thương mến trẻ em.

Trường Tiểu Học Trung Thu thời ấy tọa lạc trong 
nội vi Tổng Nha Cảnh Sát, đối diện với Bệnh Xá, 
với vài lớp mẫu giáo và các lớp thuộc bậc tiểu học, 
được đặt dưới sự giám sát, chăm sóc của Văn 
Phòng Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An.

Mặc dầu công việc đa đoan nhưng Thiếu Tướng 
Là vẫn chú ý đến việc học hành của các em học sinh. 
Hàng tuần, Văn Phòng của Thiếu Tướng chỉ thị cho 
nhà trường lấy ra, không cần phải chọn lựa, cứ mỗi 

lớp 10 tập vở học sinh để Thiếu Tướng đích thân 
kiểm soát việc học của các em. Thiếu Tướng Là cũng 
thường xuyên nhắc nhở Thầy Cô Giáo: “Biết chừng 
đâu, sau này sẽ có một ngày khi các Thầy Cô về già, 
mắt lòa, chân chậm; chính các học sinh cũ sẽ là 
những người dẫn dắt Thầy Cô qua đường.”

Vị Hiệu Trưởng tiên khởi của trường trong năm 
1957 là Quận Trưởng Cảnh Sát Vương Văn Ve. Đến 
năm 1959, một Biên Tập Viên Cảnh Sát (không 
nhớ tên) được biệt phái thay thế Quận Trưởng Ve. 
Năm 1961, Ông Hoàng Huy Bích được Bộ Quốc Gia 
Giáo Dục đề cử biệt phái thay thế vị Hiệu Trưởng 
tiền nhiệm. Đến năm 1964, Giáo Sư Hoàng Y Vư, 
tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và cũng là Biên Tập 
Viên Khóa 14 Rạch Dừa, được Liên Bộ Nội Vụ và 
Giáo Dục cử giữ chức vụ Hiệu Trưởng thay thế 

TRƯỜNG TRUNG TIỂU HỌC TRUNG THU
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Ông Hoàng Huy Bích. Trong thời Ông Hoàng Y 
Vư điều hành trường, công trình xây cất trường 
sở mới bắt đầu được tiến hành tại số 290 đường 
Thành Thái (bên cạnh Trường Quốc Gia Sư Phạm, 
gần Tổng Nha Cảnh Sát). Sau khi ngôi trường tân 
lập này được khánh thành, Trường Tiểu Học Trung 
Thu đã được nâng cấp thành Trường Trung Tiểu 
Học Trung Thu, có đầy đủ các lớp; ngoài các lớp 
thuộc bậc Tiểu Học như trước, nay có thêm các 
lớp Trung Học Đệ Nhất Cấp, Đệ Nhị Cấp và vẫn do 
Ông Hoàng Y Vư làm Hiệu Trưởng.

 Về mặt hành chánh, trường thuộc Tổng Nha 
Cảnh Sát và Bộ Nội Vụ; nhưng về kỹ thuật chuyên 
môn (giáo dục) do Bộ Giáo Dục yểm trợ nên Bộ 
này đã biệt phái một số Thầy Cô đến trường giảng 
dạy. 

Đến năm 1968, Bộ Giáo Dục đã cử bà Lý Thị 
Minh Nguyệt làm Hiệu Trưởng thay thế GS Hoàng 
Y Vư cho đến ngày 30/4/1975.

Trong gần hai mươi năm thành lập, Trường 
Trung Tiểu Học Trung Thu đã lần lượt được điều 
hành và giảng dạy bởi:

1- Các Vị Hiệu Trưởng:

- Quận Trưởng Cảnh Sát Vương Văn Ve 
- Biên Tập Viên Cảnh Sát ( không nhớ tên )
- Ông Hoàng Huy Bích
- Ông Hoàng Y Vư
- Bà Lý Thị Minh Nguyệt
2- Các Vị Giám Học, Giám Thị, Cán Bộ:
- Ông Trần Đức Lâm, Tổng Giám Thị
- Ông Vĩnh Mỹ (NS Minh Kỳ): Tổng Giám Thị
- Ông Nguyễn Tri Vị, Giám Học
- Bà Trần Thị Ngọc Dung, Giám Thị
- Ông Nguyễn Văn Be, Huấn Luyện Viên Thể 

Dục
3- Các Thầy, Cô:
 * Các Thầy: Đoàn Quốc Hải - Lê Khắc Huyền 

- Lê Trần Đức - Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Đức 
Vạn - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Văn Tánh - Trần 
Hữu Cảnh - Trần Tấn Đạt - Trịnh Minh Thạch -Trịnh 
Quốc Thông - Trương Tấn Kiệt - Trương Văn Nghi - 
Nguyễn Văn Tốt - Đỗ Quang Tiên – Bùi Thanh Nhu 
- Trang Sĩ Nghiệp - Vĩnh Mỹ (Nhạc sĩ Minh Kỳ) - ….

* Các Cô: Đoàn Mỹ Dung - Đoàn Thị Tâm - Lê 

Cô giáo và các học sinh Trung Thu
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Hồng Lệ - Tống Nữ Mộng Hoa - Lê Thị Minh Chúc 
- Triệu Ngọc Yến - Nguyễn Kim Tiến - Nguyễn Mỹ 
Thanh - Nguyễn Thị Kim Quy - Nguyễn Thị Lành - 
Nguyễn Thị Tiên - Nguyễn Xuân Đào - Phạm Thị 
Tâm - Trần Thị Kiều Loan - Trần Thanh Mai - Đặng 
Thị Tuyết Như - Vũ Thị Uyên Từ Thị Quỳnh Giao - 
Vũ Thị Khiêm - Ngô Thị Tiềm - Nguyễn Thị Tố Tâm 
- Phạm Thị Tuyết Nga - Châu Hoàng Anh - Nguyễn 
Thị Phước – Huỳnh Long Mỹ - Lương Thị Đức - 
Nguyễn Thị Loan - Hồ Thị Duy Thanh - Nguyễn Thị 
Huệ - Dương Thị Đào Hoàng Thị Bang - Phan Thị Bé 
– Nguyễn Thị Quỳnh Như - Bùi Thị Khánh Hòa…

 Trong các Thầy, Cô trên, một số là Sĩ Quan Cảnh 

Sát biệt phái, đã xuất thân từ Khóa 14 Biên Tập 
Viên Rạch Dừa, Khóa 1, 3 Học Viên CSQG.

Trong 18 năm hoạt động và đã trải qua hai giai 
đoạn trên, ngôi trường dành cho con em của đại 
gia đình CSQG đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh, 
cung cấp nhiều nhân tài cho đất nước. Trong số đó, 
một số học sinh đã trở thành những Sĩ Quan CSQG 
và Sĩ Quan Quân Lực VNCH. Và ngày nay, tại hải 
ngoại, một số cựu học sinh Trung Tiểu Học Trung 
Thu đã trở thành Giáo Sư Đại Học, nhiều Tiến Sĩ, 
Kỹ Sư và một số chuyên viên hoạt động trong lãnh 
vực quốc phòng, nông nghiệp và một số ngành 
nghề khác tại nhiều quốc gia trên thế giới.
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CHƯƠNG IV

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA NGÀNH CSQG / VNCH
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Dân chúng thường gọi Cảnh Sát, Công An 
là “lính kín” hay “mã tà” dưới thời Pháp 

thuộc do những ấn tượng xấu hay mặc cảm của 
họ đối với những người phục vụ trong ngành này. 
Trong thời Đệ I Cộng Hòa, với nỗ lực lành mạnh 
hóa, trong sạch hóa và làm trẻ trung hóa Ngành 
CSQG/VNCH, các vị Tổng Giám Đốc CSQG như Đại 
Tá Nguyễn Văn Y, Đại Tá Phạm Văn Liễu đã quan 
tâm đến việc tuyển dụng lớp sĩ quan trẻ, có trình 
độ học vấn để dần dà thay thế các cấp chỉ huy đã 
lớn tuổi, có tư tưởng quan liêu, phong kiến hầu 
có thể thực hiện được khẩu hiệu mới của Ngành: 
Cảnh Sát là Bạn Dân hay Cảnh Sát là Hiệp Sĩ Áo 
Trắng. Khẩu hiệu mang tính cách thu phục nhân 
tâm trên vẫn được Ngành CSQG gìn giữ và phát 
huy dưới thời Đệ II Cộng Hòa qua các thời Tổng 
Giám Đốc, Tư Lệnh CSQG cho đến ngày miền Nam 
bị lọt vào tay Cộng Sản.

Trong trách vụ “Thi hành Luật Pháp Quốc Gia - 
Duy Trì An Ninh Trật Tự Công Cộng - Bảo Vệ Sinh 
Mạng và Tài Sản Của Đồng Bào - Khám Phá và Triệt 
Tiêu Các Hoạt Động Khủng Bố Phá Hoại Của Cộng 
Sản - Bài Trừ Các Tệ Đoan Xã Hội”, nhân viên CSQG 

khắp nơi đã âm thầm hoạt động ngày đêm trong 
từng nhiệm vụ được giao phó. Vì vậy, người dân ít 
ai để ý đến và biết được CSQG đã làm được những 
gì trong các trách nhiệm trên. Phần lớn, họ chỉ biết 
đến CSQG trong một số công việc thông thường 
khi cần đến Cảnh Sát trong lúc tối lửa tắt đèn khi 
có người nhà chuyển bụng, đau dạ, khi có những 
vụ đánh lộn cãi vã, khi có trộm cướp xảy ra trong 
thôn xóm, và hàng ngày, trong lúc qua các giao lộ, 
những nơi chợ búa, bệnh viện, trường học, các 
khu giải trí v.v… cần có Cảnh Sát hướng dẫn, giúp 
đỡ. Vì vậy, dưới con mắt của người dân, nhân viên 
CSQG thường được xem là những người lo công 
việc “chim bay, cò bay”, lo giữ gìn an ninh trật tự. 

Chương nầy, tuy nói về thành quả hoạt động 
của Ngành CSQG/VNCH, nhưng vì số trang có giới 
hạn, vả lại công việc của Ngành CSQG thường được 
thể hiện dưới nhiều dạng thái khác nhau; do đó, 
BLS không thể nào ghi lại thành quả công tác của 
từng địa phương trong suốt chiều dài bảo vệ nền 
an ninh, chính trị của đất nước trong khi không 
còn tài liệu lưu trữ, mà chỉ có thể tóm tắt một cách 
tổng quát một số sự kiện đặc biệt sau đây:

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2008, 
Trung Tâm Việt Nam thuộc Đại Học Công 

nghệ Texas, cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Tình Báo 
thuộc CIA, đã tổ chức hội thảo mang chủ đề: “Tình 
báo trong chiến tranh Việt Nam ”.

- Tường trình của BBC:
- “... Nhiều chuyên viên đang và từng làm trong 

ngành tình báo của Mỹ và Nga đến nói chuyện về 
kinh nghiệm của họ trong cuộc chiến.

Có bảy buổi thuyết trình với bảy chủ đề lớn như: 
CIA ở Việt Nam, Chương trình Phượng Hoàng, 
Công nghệ và Tình báo, Cuộc chiến bí mật ở Lào, 
Hoạt động tình báo Nga và Việt Nam…

Một trong các diễn giả, Merle Pribbenow, đem 
đến hội thảo bài thuyết trình: “Những điệp viên vô 
danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam.”

Merle Pribbenow, cựu nhân viên CIA và chuyên 
gia tiếng Việt, từng phục vụ ở Sài Gòn từ 1970 đến 
1975. Sau khi rời khỏi CIA năm 1995, ông dành 
thời gian để dịch các sách lịch sử của Việt Nam và 
viết về cuộc chiến. Bộ lịch sử quân đội nhân dân 
Việt Nam được ông dịch sang tiếng Anh, và được 
NXB Đại học Kansas ấn hành năm 2002. 

Trong bài thuyết trình ở hội thảo, Pribbenow 
mô tả ba nhân vật hoạt động cho ba cơ quan tình 
báo khác nhau: CIA, Phòng Tình Báo Chiến Lược 
của Trung Ương Cục Miền Nam, và Tình báo Quân 
đội Liên Xô.

Được sự cho phép của tác giả, BBC xin giới thiệu 
hai phần trong bài thuyết trình, nói về Nguyễn 
Văn Minh (Ba Minh) và Võ Văn Ba (người được 
gọi là điệp viên số một của CIA ở ViệtNam.....)” 
(Ngưng trích)

1-ĐIỆP VIÊN GIỎI NHẤT CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

(Tài liệu được phổ biến bởi BBC)
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Vì chủ đề viết về Điệp Viên ở Tây Ninh, nên 
chúng tôi không đề cập đến đoạn nói về các Điệp 
Viên nằm trong văn phòng Tổng Thống Nguyễn 
Văn Thiệu, mà chỉ viết theo đề tài chính mà thôi.

Trích tiếp:
- PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA MERLE 

PRIBBENOW:
“Quân đội Mỹ sử dụng nhiều tình báo trong 

cuộc chiến ViệtNam (undefined).
Tiếp theo phần một loạt bài về các điệp viên ít 

được biết đến trong cuộc chiến Việt Nam, BBC giới 
thiệu nhân vật Võ Văn Ba, người được gọi là điệp 
viên “giỏi nhất của CIA ở Việt Nam”. 

(Tư liệu dựa trên bài thuyết trình “Những điệp 
viên vô danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt 
Nam" của ông Merle Pribbenow).

Bài này đã đọc tại hội thảo “Tình báo trong 
Chiến tranh Việt Nam”, ở Trung Tâm Việt Nam 
thuộc Đại học Công nghệ Texas (undefined). 

Đọc phần một loạt bài tại đây: 
Orrin DeForest, một nhân viên CIA phục vụ 

sáu năm ở Việt Nam, nhắc đến con người này với 
mật danh “Reaper” trong cuốn sách “Slow Burn: 
The Rise and Bitter Fall of American Intelligence 
in Vietnam.” Một chuyên viên khác của CIA, John 
Sullivan, nói ông ta là “điệp viên giỏi nhất mà 
chúng ta từng có ở Việt Nam.” Còn trong cuốn tiểu 
sử về sếp CIA ở Sài Gòn Ted Shackley, tác giả David 
Corn dẫn ra một sự đánh giá thời hậu chiến của 
CIA rằng điệp viên này là “nguồn tin đáng tin cậy 
nhất về ý định của cộng sản” ở Việt Nam. 

Frank Snepp, một nhà phân tích tình báo có đôi 
lần gặp con người này, gọi ông ta là “điệp viên hàng 
đầu của chúng ta” ở Việt Nam. Văn phòng của CIA 
ở Sài Gòn thì đơn giản gọi ông này là “nguồn tin 
Tây Ninh”. Sau 1975, những người cộng sản mô tả 
nhân vật này là “điệp viên nguy hiểm trung thành 
với CIA” và nói CIA xem ông ta là “điệp viên có giá 
nhất tại Đông Dương” của CIA.

Con người này là ai?
Tên của người này là Võ Văn Ba. Theo các ghi 

chép của phía cộng sản, nhân vật này, sinh năm 

1923, là một đảng viên cộng sản phụ trách tuyển 
mộ đảng viên mới ở khu vực Tòa thánh Cao Đài và 
thành phố Tây Ninh. 

Có những ghi nhận khác nhau về cách làm thế 
nào và nhờ ai mà điệp viên này được tuyển mộ 
cho CIA. Orrin DeForest nói chú của ông Ba, ban 
đầu theo Việt Minh nhưng sau trở thành sĩ quan 
phục vụ trong ngành An Ninh Quân Đội của Miền 
Nam, đã thu dụng người cháu. David Corn và John 
Sullivan viết rằng chú của Ba, người mà họ chỉ nói 
là một sĩ quan Miền Nam, đã tuyển Ba làm chỉ 
điểm cho Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. 

Trước khi CIA vào cuộc, có vẻ Ba làm việc một 
thời gian cho quân đội Mỹ. Theo John Sullivan, 
một người trong CIA nói Ba từng làm cho tình báo 
quân đội Mỹ. 

Không lâu sau khi đến tỉnh Tây Ninh năm 1969, 
sĩ quan CIA đầu tiên phụ trách Ba đã nhanh chóng 
chuyển điệp vụ mà lâu nay tiến hành khá nghiệp dư 
trở thành một hoạt động tình báo chuyên nghiệp, 
đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của CIA.

Hoạt động:
Từ nay ông Ba được yêu cầu báo cáo về những 

mục tiêu chiến lược, các kế hoạch hành động mang 
tính chất toàn quốc, chứ không còn là những mục 
tiêu chiến thuật cấp thấp. Ông Ba ở trong vị trí 
lợi thế để lấy được những thông tin chiến lược vì 
trong suốt giai đoạn này, trụ sở chính của Trung 
Ương Cục Miền Nam đặt rất gần chỗ ông, có lúc 
bên trong tỉnh Tây Ninh, có lúc ở tỉnh Bình Long kế 
cận. Các báo cáo của người này được chuyển qua 
các kênh thông tin của CIA, và chỉ một số ít người 
biết về sự hiện hữu của Ba. 

Quân Mỹ sử dụng thông tin tình báo để tiến 
hành các cuộc tấn công.

Để bảo đảm bí mật, chỉ một sĩ quan Cảnh Sát 
Đặc Biệt miền Nam và một nhân viên người Việt ở 
văn phòng CIA ở Tây Ninh được phép gặp mặt Ba 
ở Tây Ninh. Chỉ thỉnh thoảng Ba mới gặp nhân viên 
CIA người Mỹ và cũng chỉ gặp ở địa điểm mật tại 
Sài Gòn.

Thông tin mà ông Ba cung cấp thường xuyên 
được sử dụng trong các đánh giá của tình báo Mỹ 
về kế hoạch của phe cộng sản. Ngoài ra, mặc dù Ba 
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chuyên môn theo dõi các khía cạnh chính trị chứ 
không phải quân sự, nhưng thỉnh thoảng ông cũng 
báo trước các cuộc tấn công ở khu vực Tây Ninh. 

Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi về sự trung 
thành của ông Ba đối với CIA. Mấy lần kiểm tra 
ông bằng máy thử nói dối đều có kết quả không 
làm CIA hài lòng. Năm 1971, hai năm sau khi CIA 
tuyển mộ Ba, họ phát hiện rằng Ba vẫn ngầm liên 
lạc và báo cáo cho tình báo quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa. CIA ngay lập tức liên lạc và yêu cầu 
quân đội Miền Nam ngừng mọi giao thiệp với Ba. 
Một số sĩ quan CIA cũng đặt câu hỏi làm sao Ba lại 
không bị Việt Cộng phát hiện mặc dù các điệp viên 
cộng sản đã xâm nhập vào toàn bộ các tổ chức 
tình báo của miền Nam, những nơi biết về sự hiện 
hữu của con người này. Nhưng rốt cuộc, sự chính 
xác trong các báo cáo của Ba làm tan biến mọi hồ 
nghi, và giới tình báo miền Nam và Mỹ xem Ba là 
tài sản quý giá của họ. 

Những người cộng sản cũng ngày một nhận ra 
là họ có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Những thiệt 
hại ở khu vực Tây Ninh năm 1969, những dấu hiệu 
là đối phương biết trước ý định tấn công, khiến 
những người cộng sản nghi ngờ trong nội bộ của 
họ có điệp viên. Một nữ cán bộ được cử điều tra 
tại Tây Ninh, nơi Ba có nhiệm vụ tuyển mộ và tổ 
chức chi bộ đảng. Nhưng nữ điều tra viên này lại bị 
an ninh miền Nam bắt được khi bà đi vào địa giới 
do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, và bà bị giam 
cho đến hết cuộc chiến. Không có tư liệu cho biết 
liệu có phải ông Ba đã báo cho an ninh miền Nam 
bắt người này hay không. 

Cuộc truy tìm nội gián trở nên gấp rút tới mức, 
theo một loạt các bài báo đăng trên báo chí Việt 
Nam năm 2004, một trong những điệp viên cao 
cấp của cộng sản trong chính quyền miền Nam, 
Nguyễn Văn Tá (tức Ba Quốc), được giao nhiệm 
vụ săn lùng nội gián vào năm 1972. Ông Ba Quốc 
đoán rằng hồ sơ mà ông muốn có thể nằm trong 
một tủ khóa ở Nha điệp báo (ban K) thuộc Phủ Đặc 
Ủy Trung Ương Tình Báo. Ông vào được nơi này và 
định mở khóa, nhưng lại có người vào bất thình 
lình, khiến ông đành bỏ dở. Hai năm sau, các hoạt 
động của chính ông Ba Quốc bị phát hiện và ông 
phải trốn vào căn cứ cách mạng ở đồng bằng sông 

Cửu Long. 
Đoạn kết:
Hồ sơ mật về ông Võ Văn Ba được giữ an toàn 

cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ hôm 30-4-1975. 
Khi quân đội cộng sản chiếm văn phòng Phủ Đặc 
Ủy trung ương tình báo ở Sài Gòn., Viễn Chi, Cục 
Trưởng Cục Tình Báo của Bộ Công An Bắc Việt, 
được nói là đã tìm thấy hồ sơ về Ba trong ngăn 
khóa của Nguyễn Khắc Bình, Tổng Giám đốc Cảnh 
Sát quốc gia. 

Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, ông Ba tiếp 
tục có những báo cáo giá trị cho CIA. Thế nhưng 
đến tháng Một năm 1975, khi Bộ Chính Trị Đảng 
Cộng Sản Bắc Việt ra Nghị Quyết tổng tấn công 
để “dứt điểm” Miền Nam Việt Nam, Võ Văn Ba 
đã không báo động trước cho CIA về Nghị Quyết 
nầy. Đây không phải lỗi của Ba mà là do Cộng sản 
nghi là có người phản bội trong hàng ngũ của họ, 
thành ra giới lãnh đạo Trung Ương Cục Miền Nam 
đã quyết định không phổ biến Nghị Quyết mới cho 
cấp dưới. 

Vào giữa tháng Tư 1975, ông Ba cho CIA một 
loạt báo cáo cuối cùng mô tả chung chung kế hoạch 
tấn công Sài Gòn của Bắc Việt. Những báo cáo này 
được xem trọng đến mức chúng được đưa vào bản 
phúc trình hàng năm của đại sứ Mỹ Martin trước 
một ủy ban của Quốc hội Mỹ về việc sơ tán khỏi 
Sài Gòn. Nhưng vào lúc Ba chuyển những báo cáo 
này thì số phận của miền Nam đã được định đoạt. 
Thực tế, số phận của chính ông Ba cũng được định 
đoạt, mặc dù lúc này ông chưa biết.

Điệp viên Võ Văn Ba bị bắt đúng ngày 1-5-
1975.

 Khi Sài Gòn sắp sụp đổ, CIA đề nghị đưa Ba và 
gia đình sang Mỹ. Nhưng ông này lại từ chối, nói 
là muốn ở Việt Nam thay vì khởi nghiệp từ đầu ở 
xứ người trong lúc tuổi đã cao. CIA hứa họ sẽ làm 
mọi cách để ngăn không cho hồ sơ về ông Ba rơi 
vào tay đối phương. Tuy vậy, lúc đó quân đội cộng 
sản đã bắt được và tra hỏi một người mà có lẽ biết 
hoạt động của ông Ba rõ hơn ai hết. 

Theo các ghi chép hậu chiến của Việt Nam, ông 
Nguyễn Văn Phong (hay Nguyễn Sĩ Phong) là một 
người di cư miền Bắc 33 tuổi làm việc cho văn 
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phòng CIA ở Tây Ninh. Ông Phong là người liên lạc 
của Ba ở CIA kể từ 1969, ngay sau khi CIA tuyển 
mộ Ba. Sau nhiều năm làm việc trực tiếp với Ba, 
sau này ông Phong rời khỏi Tây Ninh và làm ở văn 
phòng CIA ở Ban Mê Thuột. 

Ngày 10-3-1975, lực lượng cộng sản nhanh 
chóng chiếm được Ban Mê Thuột. Ông Phong và 
gia đình chạy đến nhà của Paul Struharik, đại diện 
của USAID và là nhân viên người Mỹ duy nhất còn 
ở lại trong tỉnh. Nhưng ngôi nhà lập tức bị bao vây 
và mọi người trong đó bị bắt. Ông Phong thú nhận 
ông đã làm việc cho CIA và khai ra tên của Võ Văn 
Ba. Ngày 30-4-1975, quân cộng sản chiếm thành 
phố Tây Ninh và bắt được Phan Tấn Ngưu, sĩ quan 
miền Nam phụ trách trường hợp ông Ba. Bản thân 
ông Ba bị bắt ngày 01-5-1975.

Phía Việt Nam nói ông Ba tự sát ngày 8-6-1975 
trong lúc đang bị giam trong trại của Bộ Công An. 
Sự thật về cái chết của Võ Văn Ba – có phải đó là 
tự sát hay là một điều gì khác - có lẽ sẽ không bao 
giờ được biết. 

Đoạn kết khác: 
Còn có thêm một đoạn kết khác cho câu chuyện 

về điệp viên Tây Ninh. Vào năm 1980, trong cao 
trào thuyền nhân, Paul Struharik, đại diện của 
USAID ở Buôn Mê Thuột và là người có nhà bị bao 
vây hồi tháng Ba 1975, nhận được lá thư gửi về địa 

chỉ nhà ông ở Mỹ. Lá thư được gửi từ Malaysia, và 
người viết là Nguyễn Văn Phong. 

Phong nói ông đã trốn được khỏi trại giam Bắc 
Việt bằng cách nhảy khỏi xe trong lúc chuyển tù. 
Ông nói sau khi trốn thoát, ông tìm thấy vợ con và 
cả nhà sắp ra đi trên con thuyền với những người 
tị nạn vừa đến được bờ biển Malaysia. Theo Phong 
viết thì vì thuyền của ông vẫn còn đi biển được, 
phía Malaysia muốn đẩy họ đi tiếp, nhưng Phong 
nói ông thuyết phục được người ta gửi lá thư này 
về Mỹ. Phong nhờ Struharik giúp đỡ. 

Câu chuyện của ông Phong nghe khó tin vì ̀làm 
sao một người tù quan trọng như ông có thể trốn 
thoát, lại mang theo được cả vợ con. Tuy vậy người 
Mỹ biết rằng trong đời này cũng thỉnh thoảng gặp 
trường hợp phép lạ, thành ra họ vẫn gửi tin nhắn 
yêu cầu nhân viên chức trách để ý khi thuyền của 
ông Phong đến được trại tị nạn. 

Khoảng hơn một tuần sau, một người Việt Nam 
lênh đênh trên biển Đông được một chiếc tàu đi 
ngang cứu được. Người này nói ông ta có mặt trên 
con thuyền của ông Phong. Ông nói con thuyền đó 
đã chìm trên đường tới Indonesia, và mọi người 
trên thuyền, kể cả ông Phong và gia đình, đã chết.

(Xin xem toàn bộ chi tiết về Điệp Viên Võ Văn 
Ba (Điệp viên Tây Ninh) ở Chương VIII Phụ Lục)

Sau hiệp định Geneve 1954, Cộng Sản đã cài 
cán bộ ở lại miền Nam và những năm sau đó, 

Cục Nghiên Cứu Hà Nội đã tìm mọi cách cho các cán 
bộ tình báo của chúng xâm nhập vào miền Nam qua 
ngã Lào và Cam Bốt, hoặc vượt vỹ tuyến 17.

Năm 1958, Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung 
được thành lập do sáng kiến của Ông Ngô Đình 
Cẩn, Cố Vấn Chính Phủ tại Miền Trung và Đoàn CT 
này được Ông Cố Vấn Miền Trung giao cho Ông 
Dương Văn Hiếu, Trưởng Ty Công An Cảnh Sát 
Thừa Thiên chỉ huy. Nhân viên phục vụ trong Đoàn 
gồm một số nhân viên Ngành Công An và một số 
cán bộ ngoại vi được tuyển chọn (không ăn lương 

Chính Phủ) như Ông Nguyễn Tư Thái, tức Thái Đen, 
Ông Phan Khanh… 

Trong tiến trình xâm nhập vào tổ chức Cộng 
Sản, Ty Công An Cảnh Sát Thừa Thiên đã theo dõi 
và bắt được một cán bộ tình báo Bắc Việt và đã 
chuyển giao nội vụ cho Đoàn Công Tác Miền Trung 
khai thác. Do kết quả điều tra thẩm vấn, Đoàn CT 
đã bắt được Đại Tá Lê Câu, phụ trách Quân Báo. 
Tiếp tục công tác khai thác, điều tra, Đoàn CT đã 
phát hiện và bắt giữ thêm một số đầu mối quan 
trọng. Những đầu mối nầy chính là những Cán Bộ 
Phái Khiển Tình Báo VC đang hoạt động tại Thủ 
Đô Sài Gòn như Kỹ Sư Nguyễn Sĩ Cảnh, Trưởng Ty 

2-KHÁM PHÁ VÀ BẮT GIỮ CỤM TRƯỞNG QUÂN BÁO
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3-PHÁ VỠ CỤM TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC A-22

Đào Kinh thuộc Bộ Công Chánh VNCH, Bà Lâm Thị 
Phấn là chị ruột của Đại Tá Lâm Văn Phát, Vũ Ngọc 
Nhạ là phò tá của Linh Mục Hoàng Quỳnh, Giáo Xứ 
Bình Hưng, Quận 7 Sài Gòn, Trần Đình, nhân viên 
quản lý của Đoàn Cải Lương Thanh Minh Thanh 

Nga v.v… Cũng trong giai đoạn nầy, Ngành Công An 
Cảnh Sát đã tuyển dụng một số cán bộ phái khiển 
tình báo làm việc cho Ngành và đã mang lại nhiều 
kết quả tốt đẹp.

- Nội dung sự việc:

Trong Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia có một 
đơn vị chuyên đảm trách nhiệm vụ An Ninh 

Tình Báo, đó là Ngành Đặc Biệt. Phương tiện chánh 
yếu để thu lượm tin tức từ bạn cho tới kẻ thù của 
Ngành Đặc Biệt là sử dụng mạng lưới mật báo từ 
khắp mọi địa bàn, mọi tổ chức, từ trong Nam ra tới 
ngoài Bắc, cái nôi của cộng sản Việt Nam.

Vào trung tuần tháng 6 năm 1968, theo báo cáo 
của TBV Z.23, sau nhiều lần đến sửa chữa nhà cho 
tên Thúy tại một con hẻm đường Bạch Đằng, Gia 
Định, đương sự đã được tên này tin tưởng, thu 
dụng và tiết lộ nhiều tin tức liên quan đến các hoạt 
động của Việt Cộng tại miền Nam Việt Nam, đặc 
biệt đề cao sự giúp đỡ của hai nước đàn anh Liên 
Sô và Trung Cộng cho Cộng Sản Bắc Việt và hết sức 
ca ngợi những chiến tích của bọn cộng sản xâm 
lược tại miền Nam. Y còn khoác lác khoe khoang là 
hiện nay “cách mạng” đã có mặt hầu hết mọi nơi 
trong các phủ, bộ chánh yếu của Việt Nam Cộng 
Hòa. Do đó, mọi tin tức dù bí mật đến đâu bọn 
chúng cũng đều nắm vững và cấp thời báo cáo về 
cấp trên để có biện pháp đối phó.

- Kết quả điều tra:
Nhận thấy báo cáo của TBV có giá trị nên Ngành 

Đặc Biệt đã bí mật mở cuộc điều tra. Qua báo cáo 
sự việc, nhận thấy đây có thể là một đầu mối khả 
tín vì qua những lần thử thách trước đây, TBV 
thường cung cấp nhiều tin tức rất có giá trị nên 
S2B đã cho mở cuộc điều tra về lai lịch của tên 
THÚY cùng tất cả những dữ kiện liên hệ tới nhân 
thân, bạn bè, nghề nghiệp, của hắn v.v…

Kết quả điều tra sơ khởi ghi nhận tên thật của 
y là Lê Hữu Thúy, sinh năm 1928 tại Thanh Hóa, 
Bắc Việt.

Năm 1945, y tham gia Việt Minh chống chính 
quyền và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản và điều 
sang công tác tình báo để hoạt động bí mật. Khởi 
đầu y theo Cha Bửu Dưỡng, dòng Đa Minh, hoạt 
động trong Chi Hội Hòa Bình ở Dòng Chúa Cứu Thế 
và quen biết với Huỳnh Văn Trọng từ đó.

Năm 1954, y được bố trí vào Nam theo phong 
trào di cư. Khởi đầu y viết báo cho Trần Văn Ân, 
cố vấn của Bình Xuyên, chống chính quyền Ngô 
Đình Diệm.

Về sau y chuyển qua Công giáo, gia nhập Phong 
Trào Cách Mạng Quốc Gia ủng hộ chính phủ Ngô 
Đình Diệm, gia nhập Đảng Cần Lao Nhân Vị, rồi An 
Ninh Quân Đội với cấp bậc Chuẩn úy.

Năm 1960, y bị Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền 
Trung bắt giữ do sự chỉ điểm của một hồi chánh 
viên và bị giam giữ tại Tòa Khâm Sứ Huế.

Năm 1963, sau đảo chánh, y được Tướng Dương 
Văn Minh phóng thích, về viết báo Trinh Thám của 
dân biểu Hoàng Hồ, một cơ sở cộng sản nằm vùng 
trong làng báo tại Sàigòn lúc bấy giờ.

Năm 1966, phối hợp với Vũ Ngọc Nhạ để xây 
dựng lá bài Huỳnh Văn Trọng.

Năm 1967, xin vào làm việc tại Bộ Thông Tin 
Chiêu Hồi với chức vụ Công Cán Ủy Viên đặc trách 
Hồi Chánh.

Tưởng cũng cần nói thêm, vào thời Đệ I Cộng 
Hòa, Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung phối hợp 
cùng Ty Công An Thừa Thiên đã bắt trọn đám gián 

(thuộc Phòng Tình Báo Chiến Lược Trung Ương Cục Miền Nam trực thuộc Cục Nghiên Cứu Bắc Việt):
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điệp của bọn Cộng Sản Bắc Việt bí mật bố trí vào 
Nam hoạt động qua phong trào di cư gồm các tên 
Đại Tá Lê Câu, đầu sỏ, cùng các tên Lê Hữu Thúy, 
Vũ Ngọc Nhạ, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe.

Sau đó bọn này bị giam lỏng tại Huế. Riêng tên 
Đại Tá Lê Câu bị đưa ra thụ hình tại Côn Đảo.

Rồi cuộc đảo chánh 1-11-1963 xảy ra.Theo lệnh 
của Dương Văn Minh, Hội Đồng Cách Mạng đã thả 
tất cả số này, ngoại trừ tên Đại tá Lê Câu. Ngược 
lại, những người quốc gia có công trong việc truy 
bắt bọn cộng sản, không chỉ riêng vụ này, đều bị 
bắt vô tù, kể cả ông Tổng Giám Đốc Cảnh Sát và 
Công An thời đó là Đại Tá Nguyễn Văn Y.

Kết quả ghi nhận đủ để cho S2B đánh giá có 
thể tên Lê Hữu Thúy đang tái hoạt động cho cộng 
sản. Nhưng để xác định về tổ chức, thành phần 
nhân sự của nhóm này còn cần có nhiều thời gian 
điều tra, theo dõi tiếp. Một toán giám thị đặc biệt 
gồm toàn những cán bộ ưu tú của S2B đã được 
bố trí giám sát chặt chẽ mọi hành tung thường 
nhật của tên này 24/24 giờ. Đồng thời lợi dụng ưu 
thế xâm nhập của TBV Z23 đã được tên Thúy tin 
tưởng, S2B đã hướng dẫn TBV bí mật lắp đặt một 
hệ thống nghe lén để ghi âm tất cả nội dung các 
cuộc tiếp xúc của mục tiêu với những phần tử liên 
hệ trong tổ chức và tất nhiên một nhà an toàn đã 
được thiết lập gần đó để theo dõi mọi diễn biến.

Sau một thời gian điều tra, S2B đã phát hiện 
được một mục tiêu rất đáng quan tâm. Vào ngày… 
tháng… năm 1968, mục tiêu đến tiếp xúc với tên 
Thúy vào lúc 8 giờ tối, hai bên đã bàn thảo nhiều 
về tình hình chính trị thế giới, trong đó có nói đến 
sự thắng thế của Khối Cộng Sản Quốc Tế, thế mạnh 
của Cộng Sản Việt Nam trong Khối thứ 3, những 
chiến thắng dồn dập của VC tại miền Nam và đặc 
biệt nhất là ưu thế của CSBV trong bàn hội nghị 
sắp diễn ra tại Paris vào đầu năm 1969.

Rõ rệt đây là những sinh hoạt nội bộ của cấp cơ 
sở và tên ra mặt này chắc chắn là cấp chỉ huy của 
Lê Hữu Thúy. Vậy y là ai, đang làm gì và ở đâu?

Toán giám thị đã bám sát y và phát hiện y đang 
trú ngụ tại Hàng Xanh, Thị Nghè. Sưu tra tờ khai 
gia đình được biết y mang tên Vũ Ngọc Nhạ và qua 
tàng thư văn khố của BTL/CSQG y có những quá 
trình hoạt động như sau:

- Vũ Ngọc Nhạ còn có tên là Vũ Xuân Nhã, bí 
danh Hai Long, sanh ngày 30 tháng 3 năm 1928 tại 
Thái Bình, Bắc Việt.

- Năm 1946, tham gia hoạt động cộng sản phụ 
trách Công giáo vận, nhờ lợi thế y có quen biết với 
Giám mục Lê Hữu Từ và Cha Hoàng Quỳnh.

- Năm 1953, được chuyển về cơ quan Tình Báo 
đặc trách Công giáo.

- Năm 1954, được bố trí xâm nhập miền Nam 
theo phong trào di cư ngụ tại giáo xứ Bình An với 
Cha Hoàng Quỳnh. Về sau, y di chuyển về sống tại 
Thị Nghè, Sàigòn, nhưng vẫn thường xuyên lui tới 
giáo xứ Bình An để giữ mối quan hệ với Cha Hoàng 
Quỳnh và sống bằng nghề viết báo, dạy học.

- Năm 1957, y bị Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền 
Trung câu lưu do sự chỉ điểm của một hồi chánh 
viên, và bị giam giữ tại Huế cùng lúc với các tên 
Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe và 
đồng bọn. Nhờ sự che chở của LM Hoàng Quỳnh, 
các tên này chỉ bị giam giữ tại Tòa Khâm Sứ Huế 
và không bị truy tố. Và từ đó bọn chúng lại có cơ 
hội tái cơ cấu tổ chức này dưới danh nghĩa Công 
giáo, soạn thảo nhiều kế hoạch “chống Cộng” và 
những nguy cơ đe dọa chế độ được ông Cố vấn 
Miền Trung Ngô Đình Cẩn đặc biệt quan tâm và 
đề bạt lên cho ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm.

- Năm 1963, sau khi Dương Văn Minh làm cuộc 
đảo chánh, y và đồng bọn được phóng thích, trở 
về Sàigòn tiếp tục hoạt động dưới sự che chở của 
LM Hoàng Quỳnh ở giáo xứ Bình An và LM Nhuận 
ở Tân Định.

Núp dưới con chiên ngoan đạo, hiểu biết sâu 
rộng về hiện tình đất nước, Vũ Ngọc Nhạ đưa ra 
nhiều kế hoạch “đánh phá” cộng sản rất được các 
linh mục này chú ý. Như kế hoạch sử dụng những 
người của kháng chiến, những hồi chánh viên có 
khả năng và kinh nghiệm cộng sản. Mục đích là để 
bọn chúng có dịp cài người của chúng leo cao vào 
chánh quyền của ta.

Hầu hết các kế hoạch của y đều được các Cha 
ủng hộ mạnh mẽ và lần lượt được đề bạt lên cho 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. (Nhờ vậy, sau 30-
4-1975, y mới có dịp huênh hoang tự xưng mình là 
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Cố Vấn của Tổng Thống VNCH).
Căn cứ vào kết quả điều tra sơ khởi có thể kết 

luận hai tên Lê Hữu Thúy và Vũ Ngọc Nhạ đã tái 
hoạt động. Dù chưa xác định được chúng hiện 
nằm trong tổ chức nào và gồm những ai nhưng có 
thể giải đoán theo kinh nghiệm, và dựa vào quá 
trình hoạt động của bọn chúng thì đây là một tổ 
chức tình báo chiến lược. Công tác xâm nhập ngày 
càng trở nên hấp dẫn và lý thú.

Ít lâu sau đó, toán theo dõi phát hiện Vũ Ngọc 
Nhạ xuất hiện từ nhà ở Hàng Xanh, Gia Định, dùng 
xe Mobylette (mà bọn cán bộ tình báo hay sử dụng 
theo những khám phá trước đây) di chuyển về 
hướng Đại Lộ Thống Nhất chạy thẳng về Dinh Độc 
Lập đến cổng sau gởi xe và đi vào bên trong. Độ 
nửa giờ sau y trở ra lấy xe và đi trở về nhà.

Y đã gặp ai trong đó ? Tổ chức này quả có phần 
lợi hại và là mục tiêu hết sức hấp dẫn của Khối 
Đặc Biệt. Phải chăng chính tên Vũ Ngọc Nhạ này 
là người mà Lê Hữu Thúy đã tiết lộ với TBV Z23 tổ 
chức của y đã cài được người vào tận Dinh Tổng 
Thống. Trong chiều hướng đó, Khối Đặc Biệt nhất 
định phải vén màn bí mật này càng sớm càng tốt.

Chỉ một thời gian sau đó, toán theo dõi ưu tú của 
S2B đã phát hiện được một sự kiện quan trọng.

Ngày… tháng… năm 1969, mục tiêu xuất hiện 
từ nhà di chuyển về hướng Sàigòn. Khi đến góc 
Đại lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi, y ngừng lại gởi xe và 
vào nhà hàng Brodard kêu nước uống và ngồi chờ. 
Độ 10 phút sau, một người đàn ông trạc chừng 60 
tuổi ăn mặc khá sang trọng xuất hiện đến bắt tay 
rồi ngồi xuống cạnh bên, tay cầm theo một bao thư 
lớn màu vàng khá nặng dường như có một quyển 
sách bên trong. Sau khoảng nửa giờ thì người đàn 
ông đến sau đứng dậy giã từ và để lại bao thư trên 
bàn cho tên Nhạ.

Toán giám thị liền bám sát tên này. Đương sự 
đến chiếc xe Citroen loại 2 chỗ ngồi màu xám 
mang bảng số EB…. đậu bên đường mở máy và di 
chuyển về phía đường Tự Do, đến Nhà Thờ Đức 
Bà thì rẽ về đường Nguyễn Du, sau đó quẹo vào 
đường Huyền Trân Công Chúa, phía sau Dinh Độc 
Lập và chạy thẳng vào bên trong.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu này chắc 

chắn phải có sự liên hệ mật thiết với Vũ Ngọc Nhạ. 
Dồn hết mọi nỗ lực, S2B phải khám phá cho bằng 
được nơi cư ngụ của mục tiêu quan trọng này.

Đến khoảng 8 giờ 30, mục tiêu từ Dinh Độc Lập 
lái xe trở ra, hướng về đường Tự Do đến building 
số… thì dừng lại, tắt máy xe lên lầu đến phòng số… 
thì mở cửa vào trong. Đến khoảng 10 giờ thì tắt 
đèn. Rõ ràng đây là nơi cư ngụ của mục tiêu.

Sưu tra tờ khai gia đình ghi nhận chủ nhà có tên 
là Nguyễn Văn Tư. Kết quả sưu tra tên này vô danh 
trong hồ sơ văn khố.

Qua cách phục sức luôn luôn ăn mặc chỉnh 
tề, lúc nào cũng thắt cà-vạt, thỉnh thoảng lại mặc 
veston đi làm, chứng tỏ mục tiêu không phải là 
một nhân vật tầm thường, ít ra cũng thuộc hàng 
Chánh Sở hay Giám Đốc gì đó.

Khối Đặc Biệt đã bí mật chụp ảnh tên này và qua 
ảnh phóng đại, Thiếu Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối 
Đặc Biệt, xác nhận đây chính là tên Huỳnh Văn Trọng, 
cố vấn ngoại giao của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
mà có lần Thiếu Tá Mâu đã được gặp nhân dịp vào 
Dinh Độc Lập yết kiến Tổng Thống Thiệu.

Qua điều tra, Khối Đặc Biệt được biết khoảng 
1945 – 1946, lúc ở Hà Nội, Huỳnh Văn Trọng theo 
Cha Bửu Dưỡng hoạt động trong Chi hội Hòa Bình 
thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, nhờ đó có quen biết 
với Lê Hữu Thúy.

Năm 1955, Huỳnh Văn Trọng được cử làm Đổng 
Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ do Huỳnh Văn Nhiệm, một 
người của Dân Xã Đảng Hòa Hảo làm Tổng Trưởng.

Dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, y bị bỏ 
rơi nên bất mãn về Miền Tây dạy học và viết báo. 
Về sau y trở về Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ 
Đồng, Sàigòn, ẩn thân và đã gặp lại Lê Hữu Thúy 
và Vũ Ngọc Nhạ.

Năm 1967, y được bố trí xâm nhập vào Dinh 
Độc Lập và được Tổng Thống Thiệu chọn làm Cố 
Vấn Ngoại Giao và sau đó được đề cử hướng dẫn 
phái đoàn ngoại giao VNCH sang Mỹ để tìm hiểu 
thực chất chính sách của Tổng Thống Hoa Kỳ đối 
với VNCH. Lợi dụng cơ hội này, y đã khích động 
nhóm phản chiến Hoa Kỳ tích cực chống chiến 
tranh Việt Nam.

Với một quá khứ mù mờ như vậy, tại sao Huỳnh 
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Văn Trọng lại lọt được vào Dinh Độc Lập và làm 
đến chức Cố Vấn cho Tổng Thống? Lẽ ra đối với 
một chức vụ quan trọng như vậy, y phải được điều 
tra thật cẩn thận trước khi được tin dùng. Đằng 
này, rất tiếc đã không có, nhưng cũng không quá 
muộn vì dù sao đương sự cũng đang được lọt vào 
“đôi mắt xanh” của Ngành CSĐB rồi.

- Biện Pháp đối phó: Kế hoạch xâm nhập Đống 
Đa hình thành.

Nỗ lực tiếp tục điều tra, theo dõi 3 mục tiêu đầu 
sỏ này, S2B ngày càng thu thập thêm nhiều bằng 
cớ quan trọng khác, xác nhận cả ba đang cùng nằm 
trong cùng một tổ chức “Tình Báo Chiến Lược” đã 
ăn sâu gốc rễ vào Dinh Độc Lập. Chúng có cả hộp 
thư an toàn, hệ thống giao liên vào mật khu, và cả 
lịch trình tiếp xúc được ấn định trước.

Nhưng công tác còn cần được nuôi dưỡng thêm 
một thời gian nữa, vì dù sao đây mới chỉ là giai 
đoạn sơ khởi của mục tiêu xâm nhập được đề ra. 
Cái chính phải phát hiện cho kỳ được là bọn đầu 
não của chúng: Phòng Tình Báo Chiến Lược thuộc 
Trung Ương Cục Miền Nam (tức Cục R) trực thuộc 
Cục Nghiên Cứu Bắc Việt. Do đó, công tác mang 
ngụy danh Đống Đa được hình thành.

Công tác xâm nhập được hoạch định như sau:
Mục tiêu xâm nhập: Cụm Tình Báo Chiến Lược 

A22 thuộc Phòng Tình Báo Chiến Lược Trung Ương 
Cục Miền Nam trực thuộc Cục Nghiên Cứu Bắc 
Việt.

- Ngụy danh công tác: ĐỐNG ĐA
- Ngày khai triển: Tháng 8 năm 1968.
- Chỉ huy tổng quát: Thiếu Tá Nguyễn Mâu, 

Trưởng Khối Đặc Biệt
- Chỉ huy trực tiếp: Đại Úy Phạm Đức, Trưởng 

cơ quan S2B
- Phụ Tá Điều Hành: Trưởng Ban 3 thuộc S2B
- Cán Bộ Điều Khiển: Chiến hữu Lê Văn Ngọc
- Tình Báo Viên xâm nhập: Z23
Cùng sự yểm trợ tích cực và dồi dào về phương 

diện kỹ thuật và tài chánh của Cố Vấn Hoa Kỳ Jim 
Potraz.

Để thực hiện kế hoạch này, Khối Đặc Biệt lần 
lượt làm những bước sau đây:

Thứ nhất: Thẩm tra lại sự trung thực của TBV 
Z23 qua máy kiểm tra nói dối. Kết quả xác nhận 
những báo cáo của TBV Z23 từ trước đến nay đều 
ở mức độ khả tín cao.

Thứ hai: Báo trình kết quả điều tra sơ khởi lên 
Thủ Tướng Chính Phủ để có biện pháp đối phó. 

Sau đó, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã đích 
thân đến Tổng Nha CSQG (lúc đó chưa đổi thành 
Bộ Tư Lệnh) trực tiếp gặp TBV Z23 để hỏi chi tiết 
nội vụ.

Trong tinh thần tiếp xúc cởi mở, trước sự chứng 
kiến của Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tổng Giám 
Đốc CSQG lúc bấy giờ, và Thiếu Tá Nguyễn Mâu, 
Trưởng Khối Đặc Biệt, TBV Z23 đã kể lại tất cả nội 
vụ. Thủ Tướng Khiêm lắng nghe mọi chi tiết báo 
cáo của TBV. Sau cùng Thủ Tướng Chính Phủ đã 
đưa ra đề nghị khích lệ tùy TBV lựa chọn:

(1) Sau khi phá vỡ công tác có kết quả, TBV sẽ 
được tuyển chọn chánh thức vào làm nhân viên 
CSQG Ngành Đặc Biệt với ngạch Phó Thẩm Sát 
Viên Tập Sự (tương đương với Trung Sĩ sau này) 
cùng một số tiền thưởng xứng đáng.

(2) TBV sẽ được đi du lịch nước Mỹ 10 ngày, 
mọi chi phí chính phủ sẽ đài thọ.

Hai điều kiện Thủ Tướng đưa ra thật hấp dẫn, 
nhưng TBV đã chậm rãi thưa với Thủ Tướng: “Kính 
thưa Bác, cháu vốn dĩ ít học, không biết chút gì 
về ngoại ngữ nên không dám đi Mỹ một mình. 
Sau này, nếu cháu làm việc có kết quả, xin bác cho 
cháu được thật sự vào làm việc trong ngành Cảnh 
Sát để cháu có cơ hội phục vụ đất nước. Như vậy 
là cháu mãn nguyện lắm rồi. Không dám mơ ước 
gì hơn nữa”.

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, Thủ Tướng nói: “Bác 
hứa với cháu là nếu cháu làm việc có kết quả, Bác 
sẽ cho cháu được nhập ngạch thẳng vào ngành 
CSQG như cháu mong muốn. Chuẩn Tướng Hai và 
Thiếu Tá Mâu sẽ đích thân làm việc này giúp cháu. 
Cháu cứ yên tâm và làm việc cho tốt đi. ”

(Tưởng cũng cần nói rõ là một nhân viên cảnh 
sát khi được tuyển dụng vào ngành CSQG cấp bậc 
khởi đầu là Cảnh Sát Viên phù động đồng hóa công 
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nhật. Với ngạch này, ít nhất 5 năm sau, nếu chịu 
khó làm việc tạo được thành tích đáng kể mới hy 
vọng được nhập ngạch thực thụ với cấp bậc Phó 
Thẩm Sát Viên Tập Sự. Z23 đã được Thủ Tướng 
hứa cho nhập ngạch ngay sau khi công tác phá vỡ 
có kết quả, quả thực là một tưởng thưởng khá đặc 
biệt, ít ai được.)

Sau buổi tiếp xúc gặp TBV Z23, Thủ Tướng đã 
quyết định trình nội vụ lên Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu. Đây là một sự kiện lịch sử có một không hai 
trong quá trình hoạt động tình báo của Khối Đặc 
Biệt. Thuyết trình viên cho Tổng Thống là Thiếu Tá 
Nguyễn Mâu, Trưởng Khối Đặc Biệt. Tổng Thống 
hết sức chú ý lắng nghe từng chi tiết một, sắc diện 
biến đổi từng lúc, tùy theo nội dung sự việc mà 
Thiếu Tá Nguyễn Mâu trình bày. Sự xúc động nổi 
lên rõ rệt trên nét mặt đầy âu lo của Tổng Thống, 
một kẻ địch nguy hiểm đang ở cạnh mình bấy lâu 
nay mà mình không hay biết.

Trải qua gần 3 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, 
Thiếu Tá Trưởng Khối đã đi đến kết luận: “Đây 
quả là một tổ chức tình báo chiến lược cộng sản 
khá nguy hiểm đã xâm nhập sâu vào cơ cấu chính 
quyền ta qua sự điều khiển trực tiếp của Cục 
Nghiên Cứu Bắc Việt. Tổ chức này hiện nằm trong 
tay ta nhưng Khối Đặc Biệt còn cần thêm một thời 
gian nữa để thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cớ 
cũng như toàn bộ nhân sự của chúng để đánh phá 
một cách toàn diện và triệt để. Đây quả thật là một 
thử thách hết sức cam go cho cả Khối Đặc Biệt và 
Tổng Thống, vì chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ gây 
nghi ngờ cho những tên điệp báo cáo già này và sẽ 
đưa đến sự đổ vỡ toàn bộ cho công tác” .

Tổng Thống đã hết sức đắn đo suy nghĩ, các cán 
bộ Cảnh Sát Đặc Biệt của Thiếu Tá Mâu có đủ khả 
năng cáng đáng công tác lớn lao và nguy hiểm này 
hay không? Kế hoạch xâm nhập kéo dài có bảo đảm 
được an toàn cá nhân cho Tổng Thống không? Nỗi 
lo âu đang trĩu nặng trong lòng Tổng Thống. Ông 
muốn biết làm sao Khối Đặc Biệt đánh phá tổ điệp 
báo nguy hiểm này?

Thấu hiểu nỗi âu lo của Tổng Thống qua những 
giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, Thiếu Tá Mâu 
tuyên hứa với Tổng Thống sẽ làm hết sức mình để 
hoàn tất công tác trong một thời gian ngắn nhất. 

Nhưng việc trước tiên mà Khối Đặc Biệt mong mỏi 
là Tổng Thống nên tiếp tục duy trì mọi liên lạc với 
hai tên Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng một cách 
bình thường. Tổng Thống không nên hạn chế việc 
ra vào Dinh Độc Lập của hai tên này, nhất là tên 
Huỳnh Văn Trọng. Hãy để cho y vẫn tiếp tục vai trò 
cố vấn của mình bằng cách trao cho y những kế 
hoạch tài liệu không có giá trị để y mật trình báo 
cáo về cho bọn cộng sản Bắc Việt đầu sỏ để chúng 
bỏ công nghiên cứu, khai thác.

Kết quả vở bi hài kịch này đã được trình diễn 
khá xuất sắc. Huỳnh Văn Trọng không hề mảy may 
nghi ngờ gì về vai trò cố vấn “bù nhìn” của mình. 
Tài liệu vẫn được y chuyển về mật khu tới tấp.

Vũ Ngọc Nhạ có biệt danh Thầy Bốn vì y là tu 
xuất. Thỉnh thoảng mỗi lần đi câu hay đi săn về, 
Tổng Thống không quên gởi biếu cho y một con 
cá (thực ra mua ngoài chợ) hay một miếng thịt nai 
(mua ở Long Thành) khiến y lúc nào cũng vênh 
vênh tự đắc. Y có biết đâu, sau lưng của y, lúc nào 
cũng có một toán theo dõi mọi hoạt động của y. 
Nhất nhất mọi hoạt động của y đều được bí mật 
thu hình. Nhờ vậy, sau khi đánh phá, cho y xem 
mọi sinh hoạt hàng ngày của mình qua màn ảnh 
TV, y gần như chết lặng không chối được nửa lời.

Trục Trặc Kỹ Thuật:
Trong khi công tác xâm nhập đang diễn tiến 

tốt đẹp thì một trục trặc kỹ thuật nhỏ đã xảy ra, 
khiến mọi người đều hết sức lo âu nhất là Thiếu 
Tá Trưởng Khối Đặc Biệt, người đứng ra chịu trách 
nhiệm trước Tổng Thống.

Hẳn chúng ta còn nhớ, trước đây khi cài TBV 
Z23 xâm nhập mục tiêu Lê Hữu Thúy, S2B đã bí 
mật gắn một máy thu âm tại nhà tên này để ghi 
lại mọi tiếp xúc trao đổi của bọn chúng. Đồng thời 
S2B còn có một căn nhà gần bên để làm nhà an 
toàn và cử nhân viên thường xuyên túc trực tại đây 
để trực tiếp theo dõi phát hiện mọi sinh hoạt của 
bọn chúng. Tổ trưởng Tổ giám sát này là Thượng sĩ 
Tô Văn Giàu, một nhân viên giàu kinh nghiệm của 
S2B. Một ngày nọ, đến phiên đổi ca, Tô Văn Giàu 
không xuất hiện. Ngày thứ nhất rồi đến ngày thứ 
hai, thứ ba, Giàu vẫn bặt vô âm tín. S2B đã cho 
người đến nhà đương sự để tìm hiểu sự thật. Nhà 
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Tô Văn Giàu vẫn khóa, y thường sống ở đấy một 
mình, vậy việc gì đã xảy ra?

Rồi một toán cảnh sát sắc phục thuộc Bộ Chỉ 
Huy CSQG Quận Nhì được mời đến, được sự cho 
phép của tòa án đã phá cửa nhà Giàu. Sau khi lục 
soát kỹ lưỡng, toán điều tra chẳng tìm ra được 
manh mối gì.

Mở cuộc điều tra, S2B được biết trước đây, 
ngoài giờ làm việc ở Sở, lúc rảnh rỗi Giàu sống bằng 
nghề buôn bán vàng và hột xoàn tại nhà. Trong số 
khách hàng của y có một người đàn bà ở Biên Hòa 
thường xuống Sàigòn liên lạc. Một ngày nọ, người 
đàn bà bỗng nhiên mất tích. Gia đình bà này túa ra 
đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Một hôm, 
con gái của bà ta nằm mơ thấy bà về báo mộng 
cho biết đã bị tên Giàu có nhà ở trên đường Trần 
Hưng Đạo, bên cạnh Nha CSQG Đô Thành giết chết 
và chôn xác bà ngay trong nhà của y. Thế là được 
sự cho phép của tòa án, Phòng Tư Pháp Quận 2 đã 
tới nhà y để mở cuộc khám xét. Lần đầu thất bại, 
toán điều tra không tìm thấy chứng cớ gì. Cảnh sát 
tạm xếp hồ sơ, nhưng bà ta lại về báo mộng lần 
nữa chỉ rõ địa điểm nơi xác bà bị chôn ẩn dưới đáy 
tủ. Cảnh Sát lại xin lệnh khám xét lần thứ hai. Lần 
này, sau khi đào bới dưới đáy tủ, nơi bà ta về báo 
mộng, toán điều tra đã tìm được thi thể của bà.

Riêng về tên Tô Văn Giàu, sau khi vì ham của, 
gây án mạng đã bỏ trốn về Miền Tây tìm cách vượt 
biên qua Miên sinh sống. Khi đến Châu Đốc, y có 
thể vì quá hối hận đã ra đầu thú Cảnh Sát sở tại và 
sau đó được chuyển về Sài Gòn để điều tra.

Vụ án này đã gây dư luận khá xôn xao. Toàn thể 
báo chí tại Sàigòn lúc đó đều vào cuộc, đăng tải với 
nhiều tin tức thật giật gân, nóng bỏng. Khối Đặc 
Biệt cũng không kém phần âu lo và hồi hộp theo 
dõi tình tiết nội vụ.

Một ngày nọ, có một tờ báo khá nổi tiếng thời 
bấy giờ đã tiết lộ tin tức về tiểu sử và hoạt động 
hiện tại của Tô Văn Giàu. Tờ báo tiết lộ, nghe đâu 
Tô Văn Giàu đang phụ trách canh giữ một nhà an 
toàn ở Gia Định để theo dõi một cán bộ cộng sản 
đang nằm vùng tại đây. Công tác Đống Đa thực sự 
đang bị “trục trặc kỹ thuật” và có nguy cơ bị bại lộ. 
Nhưng may mắn thay, tên Tô Văn Giàu trong khi bị 
tạm giam tại Ty CSQG Quận 2 để điều tra, có lẽ đã 

quá hối hận về tội ác của mình đã làm, nên giữa 
đêm y đã treo cổ tự tử. Nhờ vậy mà cuộc điều tra 
chấm dứt. Sau cái chết của y, báo chí Sài gòn cũng 
tạm thời chấm dứt việc đưa tin. Khối Đặc Biệt thở 
phào nhẹ nhõm, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, Thiếu 
Tá Nguyễn Mâu quyết định đánh phá tổ chức này 
vào một ngày thuận lợi nhất.

- Phá Vỡ:
Vào ngày N đã định, khoảng trung tuần tháng 

7 năm 1969, Toán giám thị phát hiện tên Vũ Ngọc 
Nhạ từ nhà ở Hàng Xanh, Gia Định, di chuyển về 
hướng Sàigòn, chạy thẳng về Ngã Sáu Chợ Lớn, 
đến góc đường Nguyễn Tri Phương và Minh Mạng 
thì dừng lại, dẫn xe lên đường chờ đợi. Độ 10 phút 
sau, một nữ giao liên mà S2B đã từng phát hiện 
trước đây xuất hiện, tay y thị có xách một cái túi 
nhỏ đi ngang qua mặt tên Nhạ.

Sau khi nhận nhau, tên Nhạ lẳng lặng đi theo 
sau. Đi được một đoạn ngắn nhìn kỹ trước sau 
không thấy có gì khả nghi, cả hai bắt đầu trao đổi 
tài liệu. Vũ Ngọc Nhạ nhận cái túi nhỏ từ tên nữ 
giao liên, đồng thời trao lại cho y thị một gói nhỏ 
bằng bao thuốc lá và chia tay. Tên nữ giao liên đi 
thẳng về phía chợ An Đông, còn Vũ Ngọc Nhạ quay 
trở lại lấy xe và chạy thẳng về nhà.

Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt hoặc một cá 
nhân nào, toán giám thị thứ hai bám sát nữ giao 
liên và khi đến một đoạn đường vắng vẻ nhất, bí 
mật “mời” y thị lên xe chạy thẳng về cơ quan S2B 
với đầy đủ tang chứng. Cái hộp nhỏ mà Vũ Ngọc 
Nhạ vừa trao cho y thị bên trong đựng 3 ống thuốc 
chứa đầy vi phim sao chụp tài liệu “Kế Hoạch Kinh 
Tế Hậu Chiến” của Giáo sư Vũ Quốc Thúc. Tài liệu 
này đã được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu giao 
cho Huỳnh Văn Trọng một tháng trước đó theo đề 
nghị của Khối Đặc Biệt.

Xúc tiến kế hoạch đánh phá, ngay trong ngày 
hôm đó, tại Dinh Độc Lập, Tổng Thống Thiệu đã 
mở một tiệc nhỏ để khoản đãi ông Cố Vấn Huỳnh 
Văn Trọng với lời cảm ơn sau cùng trước khi chấm 
dứt nhiệm vụ của y.

Và ngay tối hôm đó, Khối Đặc Biệt đã mở cuộc 
hành quân chớp nhoáng bắt giữ gần như toàn bộ 
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đầu sỏ Tổ Gián Điệp lợi hại này gồm các tên:
- Vũ Ngọc Nhạ, bí danh Hai Long, Cụm phó A22 

kiêm tổ trưởng Tổ Điệp Báo này.
- Lê Hữu Thúy, tự Thắng, cán bộ Tổ Điệp Báo 

A22.
- Huỳnh Văn Trọng, cán bộ tổ A22.
- Vũ Hữu Ruật, cán bộ tổ.
- Nguyễn Xuân Hòe, cán bộ tổ.
- Nguyễn Xuân Trừng, cán bộ tổ.
Và tiếp theo những ngày sau đó, cuộc hành 

quân đã tiến lên Đà Lạt, ra tận Thừa Thiên, câu lưu 
toàn bộ tổ chức của chúng, tổng cộng trên 40 tên. 
Riêng tên Tư Lê, chức vụ Cụm Trưởng Cục A22 này, 
lúc đó đang ở trong mật khu nên thoát nạn.

Dân biểu Hoàng Hồ (chủ nhiệm báo Trinh Thám) 
biết bị động nên chui vào nhà ông Đại sứ Ba Lan 
trong vòng thành Pétrus Ký cũ ẩn náu và sau đó 
trốn biệt tích.

Tại S2B, tên Vũ Ngọc Nhạ khai chiếc xách nhỏ 
mà y nhận của nữ giao liên lúc ban chiều có chứa 
một chỉ thị mật của căn cứ gởi cho đương sự khẩn 
báo phải cảnh giác tối đa về tổ chức có thể đang bị 
địch phát hiện. (Có thể bọn này đã đánh hơi được 
qua tin tức mà báo chí Sàigòn đã đăng tải trong vụ 
án Tô Văn Giàu). Bức thư này được viết bằng một 
loại mực chỉ có thể mã hóa bằng một loại hóa chất 
đặc biệt do Liên Sô cung cấp. Chữ chỉ hiện lên và 
tự biến mất sau 15 phút thành ra Khối Đặc Biệt 
không có cơ hội đọc được bức thư này.

Ngoài ra tại nhà tên Vũ Hữu Ruật ở đường Trần 
Quang Khải, Đa Kao Sàigòn, S2B đã tịch thu được 
một số vi phim đã dấu sẵn trong các ống thuốc tây, 
nội dung chụp lại các tài liệu mà Huỳnh Văn Trọng 
và Lê Hữu Thúy đánh cắp được từ Phủ Tổng Thống 
và Bộ Chiêu Hồi, trong đó có cả các tài liệu (giả) vô 
giá trị mà Khối Đặc Biệt từng trao cho Tổng Thống 
Thiệu để giao lại cho Huỳnh Văn Trọng.

Trước những chứng cớ rành rành như vậy, cả 
ba tên đầu sỏ đều cúi đầu nhận tội. Riêng Vũ Ngọc 
Nhạ tỏ ra cởi mở hơn, y tâm sự, y không bao giờ 
nghĩ rằng tổ chức của y có thể bị phát hiện vì Tổng 
Thống Thiệu đối xử với y như một người thân 
trong gia đình. Y có ngờ đâu, đó chẳng qua cũng 

chỉ là kế hoạch của Khối Đặc Biệt đề ra nhằm ru 
ngủ y mà thôi. Sau này, nằm trong tù, chắc y có dịp 
nghiền ngẫm và thấm thía lắm. Y khoe khoang là 
đã nhiều lần được Tổng Thống Thiệu ngỏ ý mời y 
làm cố vấn nhưng y đều từ chối vì biết rằng nếu y 
công khai chường mặt thì sớm muộn gì y cũng bị 
Ngành An Ninh lỗi lạc của chúng ta lột mặt nạ. Do 
đó, y đã tìm cách giới thiệu Huỳnh Văn Trọng cho 
Tổng Thống, còn y chỉ đứng trong bóng tối điều 
khiển sẽ có lợi hơn.

Thành thật mà nói, trong giai đoạn đầu, tổ chức 
gián điệp này cài người khá thành công. Nhưng 
may mắn nhờ ta phát hiện sớm nên bọn chúng 
chưa làm được việc gì quan trọng. Hầu hết những 
tài liệu chúng thu thập được chẳng qua chỉ là một 
mớ giấy lộn mà ta đã chọn để đưa cho chúng làm 
tin hầu sau này phá vỡ, bắt trọn ổ mà thôi.

Cuộc đấu trí đầy hứng thú đã chấm dứt. Kết 
quả là hơn 40 tên cán bộ và cơ sở của tổ điệp báo 
A22 hoàn toàn bị vô hiệu hóa, trong đó cả các tên 
đầu sỏ như Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Vũ 
Hữu Ruật và Lê Hữu Thúy, lãnh 4 bản án chung 
thân lưu đày ra Côn Đảo.

- Tưởng Thưởng:
Các viên chức và cán bộ hữu công trong công 

tác đều được tưởng thưởng. Trong Quyết Định 
số … ngày … tháng … năm 1970, Thủ Tướng Trần 
Thiện Khiêm đã đặc cách thăng cấp cho các cấp chỉ 
huy xuất sắc sau đây:

- Thiếu Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối Đặc Biệt, 
đặc cách thăng cấp Trung Tá.

- Đại Úy Phạm Đức, Trưởng S2B, đặc cách Thiếu 
Tá.

- Biên Tập Viên Nguyễn Văn Cung, Chủ sự Phòng 
Thẩm Vấn, đặc cách Quận Trưởng CSQG.

- Thẩm Sát Viên Trần Văn Bi, Chủ sự Phòng 
Nghiên Cứu, đặc cách Biên Tập Viên CSQG.

- Phó Thẩm Sát Viên Lê Văn Ngọc, Cán bộ Điều 
khiển, đặc cách Thẩm Sát Viên CSQG.

- Tình Báo Viên Z23 đặc cách gia nhập ngành 
Cảnh Sát với cấp bậc Phó Thẩm Sát Viên Tập Sự.

- Trưởng Ban 3 / S2B được thưởng Đệ II Đẳng 
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Cảnh Sát Chiến Công Bội Tinh.
- Và trên 10 cán bộ S2B được tưởng thưởng 

Cảnh Sát Chiến Công Bội Tinh Đệ III đẳng. Một số 
nhân viên nhờ có những huy chương này sau đã 
được đặc cách theo học các khóa sĩ quan tại Học 
Viện Cảnh Sát Quốc Gia, Thủ Đức, (nếu có bằng 
Trung Học Đệ I Cấp trở lên).

Đồng thời công tác cũng được đưa ra trước Ủy 
Ban Hỗn Hợp Việt Mỹ để cứu xét tưởng thưởng. 
Kết quả: Tình Báo Viên Z23 và toàn thể nhân viên 
hữu công thuộc S2B ngày đêm tích cực điều tra, 

theo dõi, bám sát các mục tiêu để đem đến kết quả 
phá vỡ toàn bộ tổ chức gián điệp lợi hại này đều 
được tưởng thưởng. Số tiền thưởng là một triệu 
đồng ($1.000.000) đã được Chuẩn Tướng Trần Văn 
Hai đích thân trao cho TBV và các cán bộ hữu công 
trong một buổi lễ chào cờ được tổ chức long trọng 
tại sân cờ Bộ Tư Lệnh CSQG vào một đầu tháng 
năm đó. Báo giới Sàigòn dịp này một lần nữa lại 
rầm rộ đưa tin và hết lời khen ngợi, nhiệt liệt chào 
mừng thành tích vẻ vang này của Khối Đặc Biệt và 
toàn thể anh chị em chiến sĩ CSQG đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp tham gia công tác điệp báo này.

Vào năm 1969, có một dạo Sài Gòn xôn xao 
về vụ án Trần Ngọc Châu, Tổng Thư Ký Hạ 

Viện VNCH, có liên hệ với cộng sản, bị truất phế và 
bị câu lưu. Vậy vụ án này thực sự như thế nào?

Năm 1967, trong công tác xâm nhập ngụy danh 
Quang Trung, Khối Đặc Biệt đã cài được Tình Báo 
Viên Z.18 vào phòng Tình Báo Chiến Lược của 
Trung Ương Cục Miền Nam của cộng sản. TBV 
này đã phát hiện được tên Trần Ngọc Hiền, một 
tổ trưởng Tình Báo Chiến Lược thuộc Cụm A26 
đang xâm nhập hoạt động tại Sàigòn. Qua điều 
tra, được biết, Trần Ngọc Hiền trước năm 1954 
hoạt động trong ngành quân báo VC với quân hàm 
Đại Úy phục vụ cho các đơn vị tiền tuyến thuộc 
Liên Khu 5 gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hỏa, Ninh Thuận, Bình 
Thuận. Hiền đã được cộng sản Bắc Việt bố trí vào 
Nam hoạt động qua ngả Lào từ năm 1965 sau khi 
được biết Trần Ngọc Châu, nguyên Trung Tá Tỉnh 
trưởng Kiến Hòa, em của Trần Ngọc Hiền, nay đã 
đắc cử dân biểu Hạ Viện và ngày càng trở nên sáng 
giá rất có tương lai trong chánh quyền miền Nam. 

Khi vào đến Sàigòn, Trần Ngọc Hiền tìm ngay 
đến Trần Ngọc Châu. Trần Ngọc Hiền thoát ly theo 
cộng sản từ năm 1945 nay bất thần trở lại chắc 
chắn Trần Ngọc Châu biết rõ quá trình của anh 
mình nhưng vì tình gia đình nên đã không tố cáo. 
Nhờ vậy, Trần Ngọc Hiền mới có điều kiện hợp 
pháp để hoạt động cho cộng sản. Từ đó, Trần Ngọc 

Hiền bắt đầu bí mật phát triển cơ sở trong giới trí 
thức tại Sàigòn.

Trước hết, Trần Ngọc Hiền nhắm vào Nguyễn 
Lâu, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Anh ngữ 
“Saigon Daily News”. Nguyễn Lâu là bạn học với 
Hiền từ thuở nhỏ ở Huế. Sau đó, Hiền thoát ly 
theo cộng sản nhưng gia đình tung tin là Hiền sang 
Pháp du học. Hiền tìm đến Lâu như một người 
bạn tốt nghiệp từ Pháp trở về và thường xuyên 
trao đổi tình hình chính trị quốc nội và quốc tế. 
Cả hai đã tỏ ra tương đắc. Dần dà Hiền đã có ảnh 
hưởng trên lập trường của “Saigon Daily News” 
một cách rõ rệt. Hầu hết những bài xã luận của 
tờ báo này đều có lập trường thân cộng, bênh 
vực giải pháp hòa giải hòa hợp của cộng sản, đề 
cao các chiến thắng của Mặt Trận Giải Phóng, ủng 
hộ phong trào tranh đấu của SVHS Sàigòn, và chỉ 
trích mạnh mẽ sự đàn áp của chánh quyền ta. 
Báo thường đăng những tin tức sai lệch về kết 
quả những trận đánh giữa ta và cộng sản. Khối 
Đặc Biệt đã đặc biệt lưu ý đến lập trường của 
tờ báo này cho đến khi công tác xâm nhập của 
ta phát hiện Trần Ngọc Hiền mới vỡ lẽ.Thì ra tờ 
“Saigon Daily News đã có bàn tay của cộng sản 
bên trong.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Lâu nhìn nhận trước đó 
cứ ngỡ Trần Ngọc Hiền đã du học từ Pháp về, nhưng 
sau mới biết Trần Ngọc Hiền là một cán bộ cộng 
sản qua sự thú nhận trực tiếp của y. Nhưng lúc đó 
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mọi sự đã lỡ rồi và đành chấp nhận âm thầm làm 
việc cho bọn chúng cho đến ngày bị phát giác. 

Riêng với Dân Biểu Trần Ngọc Châu, tên Hiền 
đã khảo luận về tình hình nội bộ quốc hội, giáo 
hội Phật Giáo nhằm tìm hiểu khéo léo về đường 
lối hành động, xu hướng chính trị, cá tính, gia đạo 
cũng như cuộc sống riêng tư của các cấp lãnh tụ. 
Và cũng chính do những nhu cầu nầy, Dân biểu 
Trần Ngọc Châu đã kết thân với nữ Dân biểu Kiều 
Mộng Thu thuộc cánh của Giáo Hội Phật Giáo là 
nhân vật thường lui tới thăm viếng, đàm đạo với 
Thượng Tọa Thích Trí Quang và thỉnh thoảng tiếp 
xúc Thượng Tọa Thích Minh Châu, Thích Tâm Châu, 
Thích Đôn Hậu. Bà Kiều Mộng Thu cũng đã tiếp 
xúc với Trần Ngọc Hiền nhưng không biết hắn ta là 
cán bộ phái khiển tình báo cộng sản.

Sau thời gian dài theo dõi và đã nắm vững mọi 
liên hệ hoạt động của Trần Ngọc Hiền, Trung Tá 

Nguyễn Mâu Trưởng Khối Đăc Biệt đã ra lệnh triệt 
hạ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.26. Mở màn là việc 
bắt giữ Trần Ngọc Hiền một cách kín đáo. Công tác 
nầy đã được Thiếu Tá Nguyễn Đình Chơn, Trưởng 
F.ĐB Tỉnh Gia Định hoàn thành một cách êm ả. Tại 
Trung Tâm Thẩm Vấn Ngành ĐB, Trần Ngọc Hiền đã 
hợp tác khai báo. Ba mươi tám cơ sở gồm trí thức, 
thương gia đã bị bắt giữ và truy tố. Riêng Dân Biểu 
Trần Ngọc Châu, mặc dầu rất quyền biến, thông 
minh và đã dùng quyền bất khả xâm phạm của 
một Dân Biểu Quốc Hội để chống đỡ và dựa vào 
Ông John Paul Van, một phối tác Mỹ thuộc phái 
bộ Viện Trợ Hoa Kỳ ( USAID ), người mà Ông Châu 
đã cung cấp một số tin tức để trở thành cộng sự 
viên của CIA, nhưng tất cả nguồn lực đó đã không 
cứu vãn được Ông Châu sau khi Ngành Đặc Biệt đã 
tường trình nội vụ trước Quốc Hội. Cuối cùng, Ông 
Châu bị bãi chức và quyền bất khả tài phán hay bất 
khả xâm phạm bị thu hồi.

Ngày 11/11/1960, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi 
điều động một đơn vị Dù để thực hiện một 

cuộc đảo chánh nhằm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm nhưng bất thành. Sau đó, Đại Tá Thi cùng 
một số Sĩ Quan thân tín tham dự cuộc đảo chánh 
đã lấy máy bay rời khỏi VN và đáp an toàn xuống 
Cam Bốt. Tình hình nầy được Cục Nghiên Cứu Hà 
Nội theo dõi chặt chẽ.

Tại Nam Vang, sau một thời gian ổn định tinh 
thần và nơi ăn chốn ở, Đại Tá Thi đã trở lại cuộc 
sống bình thường và hay lui tới nhà hàng, vũ 
trường vào cuối tuần. Và đây cũng chính là lúc Lê 
Trung Hưng, Cục Trưởng Cục Nghiên Cứu Hà Nội, 
đã ra lệnh cho phái khiển và cơ sở tình báo của 
chúng tại Nam Vang tìm cách tiếp cận với Đại Tá 
Nguyễn Chánh Thi.

Một phụ nữ trẻ đẹp, tên Trâm, trẻ hơn Đại Tá Thi 
15 tuổi, nói được tiếng Pháp, giỏi khiêu vũ đã được 
lệnh đến vũ trường để làm quen với Đại Tá Thi. Sau 
thời gian gặp gỡ, Ông Thi và cô Trâm đã khắng khít 
bên nhau và trở thành cặp tình nhân rất tương đắc. 
Và tiếp sau đó, cô Trâm đã giới thiệu “người anh họ” 
của mình thường được gọi là Sáu Già, tức Bùi Văn 

Sắc với Đại Tá Nguyễn Chánh Thi. Trong những lần 
gặp gỡ ĐT Thi, Sáu Già đã ngụy thức là một doanh 
nhân bất mãn với chế độ Ngô Đình Diệm nên từ Sài 
Gòn đã trốn qua Cam Bốt làm ăn. Do đó, chẳng bao 
lâu sau, Sáu Già đã được Ông Thi tin tưởng và họ đã 
trở thành đôi bạn tâm giao, và cuối cùng cả ba đã 
dọn về ở chung một nhà.

Sau ngày đảo chánh 1 tháng 1 năm 1963, ĐT 
Nguyễn Chánh Thi xin hồi hương và được tiếp đón 
như một người hùng dân tộc và được thăng quan 
tiến chức trong trách nhiệm Tư Lệnh Vùng I chiến 
thuật. Trung Tá Phạm Văn Liễu, cánh tay mặt của 
Ông Thi trong cuộc đảo chánh ngày 11/11/1960, 
cũng trở về và được cử làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát 
Quốc Gia. Do vậy, Cục Nghiên Cứu Hà Nội đã ra lệnh 
Bùi Văn Sắc, tức Sáu Già bằng mọi cách phải liên lạc 
với Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi. Từ chỉ thị nầy, 
Sáu Già viết thư cho Ông Thi với lời lẽ khẩn khoản, 
kể lể tình nghĩa sâu đậm, những nhớ thương và tỏ ý 
muốn xin được về Sài Gòn để cùng sống chung với 
Ông Thi như thuở nào tại Cam Bốt. Do lệnh của Đại 
Tá Phạm Văn Liễu, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát, các thủ 
tục giấy tờ nhập cảnh cho Bùi Văn Sắc và cô Trâm 
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được tiến hành và chẳng bao lâu sau phái khiển và 
cơ sở cụm tình báo chiến lược A.54 đã được an vị 
tại tư dinh Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi, số 11 
đường Gia Long, Sài Gòn và sau đó họ đã lui tới tư 
dinh Tư Lệnh Vùng I Chiến Thuật.

Một nguồn tin đặc biệt cảnh giác Ngành Đặc 
Biệt về nguy cơ của những điệp viên cộng sản xâm 
nhập từ Cam Bốt và tiếp theo đó là nguồn tin tình 
báo kỹ thuật do truy tập điện tín cho biết nhiều 
báo cáo được gửi đi từ Sài Gòn liên quan đến Vùng 
I Chiến Thuật. Từ những sự kiện đặc biệt đáng lưu 
ý nầy, những người nhập cảnh từ Cam Bốt và có 
liên hệ mật thiết với Bộ Tham Mưu Vùng I Chiến 
Thuật là những mục tiêu được Ngành Đặc Biệt 
điều tra sâu rộng và ráo riết theo dõi. 

Mãi đến đầu năm 1970, sau khi đã thu thập đầy 
đủ mọi dữ kiện và xác định được cấu trúc của Cụm 
Tình Báo Chiến Lược A.54 và biết được Sáu Già, tức 
Bùi Văn Sắc và cô Trâm là ai, Trưởng Khối Đặc Biệt 

Nguyễn Mâu mới ra lệnh triệt hạ cụm tình báo nầy.
Khám xét tư dinh của Trung Tướng Thi, nơi cư 

trú của bọn Sáu Già, Ngành Đặc Biệt đã tìm thấy và 
tịch thu máy truyền tin, mật mã, và nhiều tài liệu 
quan trọng.

Khi bị bắt, tại Trung Tâm Thẩm Vấn Ngành Đặc 
Biệt, Sáu Già đã khai rằng hắn đã khai thác triệt để 
Ông Thi về mọi yêu cầu tình báo của Cục Nghiên 
Cứu Hà Nội. Qua mạn đàm với Ông Thi, Sáu Già đã 
hỏi, ghi nhận và phúc trình Cục Nghiên Cứu về: - 
tình hình an ninh, chính trị, quân sự tại Vùng I Chiến 
Thuật - trận liệt của các đơn vị Dù gồm cấp chỉ huy, 
quân số, vũ khí, trang bị đặc biệt và tiềm năng chiến 
đấu - trận liệt của các đơn vị khác cùng các chi tiết 
trên - tổ chức Bộ Tổng Tham Mưu - các chính đảng 
hoạt động ở miền Nam, đặc biệt là nội bộ và hậu 
trường của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Đại 
Việt, Cần Lao Nhân Vị - tinh thần và xu hướng chính 
trị của từng văn nghệ sĩ, báo chí v.v…

Giữa năm 1971, Cục Nghiên Cứu Hà Nội đã 
có một tàu tình báo kỹ thuật cùng loại với 

tàu của Bắc Hàn hoạt động trong vùng phía bắc 
biển Nhật Bản. Một phái khiển tình báo chiến lược 
sẽ từ miền Nam đến điểm hẹn để hướng dẫn, quản 
lý và điều động mọi công tác tình báo kỹ thuật mà 
phương tiện là chiếc tàu trang bị điện tử nói trên 
sẽ được đưa từ Bắc vào Nam.

Do một nguồn tin đồng minh, Ngành ĐB được 
biết tên của viên phái khiển tình báo là Phạm Đức 
đang sống trong vùng Gia Định. Do đó, việc bắt giữ 
tên nầy không mấy khó khăn. Trong khi chấp cung, 
hắn cho biết hắn sẽ gặp một người đàn bà đến từ 
Quảng Ngãi tại một công viên ở Chợ Lớn theo màu 
quần áo và hình dạng đã định, và sau cuộc gặp gỡ 
nầy, hắn sẽ làm việc trên một chiếc tàu có trang bị 
điện tử. Với lời khai của hắn, vấn đề đã được đặt 
ra là nếu để hắn đến và ngồi ở chỗ hẹn, hắn có thể 
đổi ý liều lĩnh chạy thoát để bị bắn chết hay ít ra 
gây báo động ầm ĩ ? Người đàn bà đến từ Quảng 
Ngãi sẽ mang đến cho hắn chỉ thị, mệnh lệnh và 
dự án hành động nào? Người đàn bà nầy sẽ không 

đến nếu nhìn từ xa không thấy hắn ngồi đợi ? 
Trước bài toán không dễ có đáp số trên, Ngành ĐB 
đã chọn trong các Sĩ Quan của Ngành một người 
giống Phạm Đức nhất và thêm một chút hóa trang, 
cũng như quyết định chung quanh điểm hẹn tuyệt 
nhiên không cần nhân viên nào hỗ trợ vì sợ con 
mồi thêm sợ hãi mà tránh không vào rọ.

Đúng ngày giờ đã định, một người đàn bà đi 
vào công viên. Phạm Đức giả đang ngồi đợi trong 
bộ quần áo đúng như màu đã qui định. Bà ta trao 
cho Phạm Đức giả một giỏ xách. Phạm Đức giả một 
tay nhận giỏ xách, một tay nắm chặt cổ tay của bà 
ta. Một chiếc xe Jeep đã nhanh chóng trờ tới và bà 
ta được đưa lên xe một cách mau lẹ êm thắm.

Tại trụ sở Ngành ĐB, bà ta khai tên Nguyễn 
Thị Đẹp và khai được thuê đi Sài Gòn, đến Chợ 
Lớn để trao chiếc giỏ xách cho người đàn ông 
ngồi chờ, mặc quần xanh áo nâu. Bà ta cứ tưởng 
rằng đó là chuyện làm ăn chợ đen. Mặc dầu bà ta 
không biết gì để khai báo thêm, nhưng Ngành ĐB 
nhận định rằng lời khai của bà là sự thật vì Ngành 
ĐB thừa hiểu rằng tình báo cộng sản chỉ cần cử 

6-KHÁM PHÁ VÀ BẮT GIỮ CỤM TÌNH BÁO KỸ THUẬT
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người trực tiếp gặp Phạm Đức và xác nhận Phạm 
Đức đã đến địa điểm hẹn, bình an vô sự, là chúng 
yên tâm và tiến hành kế hoạch sau đó. Do đó, việc 
cho bà Đẹp trở lại Quảng Ngãi là công tác hàng 
đầu mà Ngành ĐB phải thực hiện. Một phi cơ Air 
Việt Nam bí mật đưa bà Đẹp trở về Quảng Ngãi và 
đổi lại người con gái duy nhất của bà bị tạm giữ 
và bị đưa lên máy bay về Sài Gòn. Bà Đẹp được 
cán bộ phụ trách công tác của Ngành ĐB hướng 
dẫn rõ ràng về lời tường thuật phải nói nếu VC 
hỏi về chuyến đi Sài Gòn của bà. Con gái của bà 
là con tin và sẽ được mang trả lại cho bà trễ nhất 
là 10 ngày. Vì cô con gái nầy đang làm cho một 
tiệm kem ở thị xã Quảng Ngãi nên bà Đẹp được 
dặn dò là nói cho tiệm kem biết là cô ấy đi thăm 
bà ngoại bị bịnh. Về đến Sài Gòn, cô gái nầy được 
Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, Biệt Đội Trưởng 
Thiên Nga tiếp nhận và đưa đến một khách sạn 
đã được thuê sẵn ở đường Hai Bà Trưng, tầng 3. 
Tại đây, một Sĩ Quan Thiên Nga được giao trách 
nhiệm suốt đêm ngày làm bạn với cô ta và cô ta 
chỉ có đọc tiểu thuyết, xem truyền hình và đợi 

chờ ngày về…
Sau khi biết người đàn bà đã an toàn trở lại 

Quảng Ngãi, Cục Nghiên Cứu Hà Nội thỏa mãn 
điều kiện an toàn cho dự án công tác của họ nên 
tàu tình báo điện tử đã rời khỏi biển Quảng Ngãi 
đến Cầu Đá Nha Trang và trụ bám ở đây để truy 
tập mọi điện văn của Bộ Tư Lệnh Dã Chiến Hoa Kỳ 
đóng ở bờ biển Nha Trang. 

Theo kế hoạch của Trưởng Ngành ĐB, một đoàn 
đặc nhiệm được gởi đến Nha Trang và sau đó đã 
nhanh chóng đổ ập xuống Cầu Đá bắt trọn ổ hải tặc 
điện tử. Toàn bộ thủy thủ đoàn và chuyên viên bị bắt 
cùng với chiếc tàu tình báo kỹ thuật đáng giá hàng 
triệu Mỹ Kim. Tất cả bọn họ đều mang căn cước giả 
với chánh quán và sinh quán tại làng Trí Thủy, Tỉnh 
Ninh Thuận, vốn là chánh quán và sinh quán của 
Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. Điều nầy cho 
thấy Cục Nghiên Cứu Hà Nội đã tính toán rất khôn 
ngoan, vì họ dự trù nếu bị xét hỏi, những ngư phủ 
cùng quê với Tổng Thống chắc được cảnh sát hay 
hải quan nể nang hơn, ít bị tra soát hơn.

Đoàn Ngọc Bửu sinh năm 1930 tại Lái Thiêu, 
Bình Dương, được Bác Sĩ Ja… chủ đồn điền 

thuê làm nhân công cạo mủ cao su, rồi dần dà 
được lên chức cai trông nom một nhóm người. 
Trong thời gian phục vụ cho chủ, hắn được chủ 
tin cậy vì đã đem đến nhiều nguồn lợi cho chủ và 
được chủ biết ơn vì đã có công dàn xếp với VC để 
gia đình ông chủ được yên ổn làm ăn, không bị 
quấy rầy. Đoàn Ngọc Bửu bí mật gia nhập ngành 
Công An VC từ năm 1950 và được tập kết ra Bắc 
năm 1954.

Tại Hà Nội, hắn được Bộ Công An tuyển chọn, 
huấn luyện và cho phục vụ trong đội cận vệ mô tô 
của Hồ Chí Minh. Đột nhiên giữa năm 1968, hắn 
được thuyên chuyển ra khỏi phủ chủ tịch HCM 
và trở về Bộ Công An. Sau khi được tham dự một 
lớp huấn luyện bí mật, đơn tuyến về tình báo, 
mật mã, phương thức sử dụng máy phát tin vô 
tuyến cùng nếp sống của một gia đình phú quí, 
tiểu tư sản ở miền Nam. Cuối cùng, trước khi lên 

đường đi Cam Bốt, hắn được cho biết rằng hắn 
sẽ được đưa về Bình Dương và mai phục trong 
nhà Bác Sĩ Ja… với nhiệm vụ thu thập tình hình 
và tài liệu về Phủ Tổng Thống của chính quyền Sài 
Gòn. Từ Cam Bốt, hắn được đưa đến địa điểm 
hẹn ở Tây Ninh và sau đó được liên lạc viên đặc 
biệt đưa về Bình Dương. Sau khi liên lạc viên từ 
giã vì hết nhiệm vụ, hắn đã thẳng đường đến nhà 
chủ cũ. Trong giây phút ban đầu gặp gỡ hắn, Bác 
Sĩ Ja… ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng sau đó cả 
hai đã trở nên thân mật. Hắn xin tá túc tại nhà BS 
Ja… nhưng không nói rõ để làm gì và BS Ja… cũng 
không hỏi han gì hơn.

Sau khi đã “an vị”, hắn bắt đầu liên lạc với cấp 
chỉ huy của hắn và đào một hầm ngách từ dưới 
giếng nước trong nhà để đặt điện đài liên lạc. 
Nhiệm vụ chính của Đoàn Ngọc Bửu là sưu tập tin 
tức, tài liệu từ Phủ Tổng Thống VNCH qua trung 
gian Bác Sĩ Ja… hay từ đối tượng chính là cậu Je…, 
con trai của Bác Sĩ Ja…, người đã kết hôn với cô 

7- VÔ HIỆU HÓA ĐIỆN ĐÀI VÔ TUYẾN Ở BÌNH DƯƠNG



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975146

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

Jacqueline, em gái út của đệ nhất phu nhân. 
Đoàn Ngọc Bửu cùng Bác Sĩ Ja… đã bị bắt giữ 

cùng chứng vật là máy truyền tin, mật mã và tài 
liệu ngay sau khi toán hoạt vụ của Ngành ĐB đột 
nhập vào “ Ngôi Biệt Thự Cổ ”( bí danh mục tiêu 

công tác mà Ngành ĐB đã sử dụng khi mở hồ sơ, 
tiến hành công tác, điều tra, sưu tra và đặt các 
nút giám thị để theo dõi mục tiêu này ), sau khi cơ 
quan chuyên trách về tình báo kỹ thuật cho biết có 
tín hiệu phát ra từ nhà Bác Sĩ Ja…

Lợi dụng các xáo trộn chính trị và tôn giáo 
xảy ra tại miền Nam trong 2 năm 1964-

1965, Đội Đặc Công VC còn được gọi là Biệt Động 
Đội đã tìm mọi cách phá hoại, khủng bố. Các mục 
tiêu mà chúng nhắm đến là các cơ sở, cơ quan 
Hoa Kỳ như Tòa Đại Sứ Mỹ trên đường Hàm Nghi 
(cuối năm 1964), cư xá Brink trên đường Hai 
Bà Trưng (đầu năm 1965), cơ quan USOM trên 
đường Lê Văn Duyệt (đầu năm 1965), cư xá Mỹ 
trong hẻm đường Cống Quỳnh (đầu năm 1965) 
và trụ sở của Khối Đặc Biệt/Tổng Nha CSQG (đầu 
năm 1965).

Khai thác một đội viên đặc công do Nha CSQG 
Đô Thành bắt giữ và chuyển cho Khối Đặc Biệt, 
Phòng Thẩm Vấn/KĐB nắm được qui luật hoạt 
động xâm nhập của bọn đặc công VC vào Thủ Đô 
Sài Gòn là: Dùng xe gắn máy hiệu “ SACH” để di 
chuyển từ mật khu vào, cứ 2 người trên một chiếc 
xe và đổ xăng tại một trạm xăng ở ngoại ô trước 
khi vào Thủ Đô; dùng nữ giao liên đi bằng xe đò 
để chuyển thư từ liên lạc hoặc chuyển vũ khí, chất 

nổ mỗi lúc một ít đựng trong bao tải và ngụy trang 
bằng rau, củ…

Một chiếc xe Renault tịch thu của cơ sở kinh tài 
của VC đã được Khối Đặc Biệt sử dụng để chận xét 
các xe gắn máy, xe đò tại trạm xăng mục tiêu để 
cho tên đặc công hợp tác nhận diện từng người, 
từ trong chiếc xe Renault nhìn ra. Kết qủa sau một 
tuần lễ, toán công tác đã bắt giữ 15 tên VC gồm nữ 
giao liên và đội viên đặc công.

Do cung từ khai thác các tên VC bị bắt trong 
kế hoạch trên, toán công tác đặc biệt đã bắt giữ 
tên Bảy B, Đội Trưởng Đội Đặc Công F.100 và tịch 
thu 4 khẩu tiểu liên AK47, 4 kilogrames chất nổ 
TNT, nhiều cuộn giây cháy chậm cùng một số ngòi 
nổ được bỏ trong một bao bố lớn và bên trong 
là một bao nylon chống thấm nước tại con kinh 
ở Dakao. Đội Đặc Công F.100 do tên Bảy B điều 
khiển chính là đơn vị đã thực hiện các vụ phá 
hoại trên. Công tác triệt tiêu Cụm Đặc Công này 
đã được thực hiện trong thời kỳ Trung Tá Lê Tấn 
Bửu làm Trưởng Khối Đặc Biệt.

8-TRIỆT HẠ ĐƠN VỊ ĐẶC CÔNG F.100

9-“MISSION IMPOSSIBLE”

Cộng Sản Miền Bắc, sau những thất bại ê 
chề và bi thảm trong cuộc Tổng Công Kích 

Tết Mậu Thân năm 1968, đã quyết tâm gỡ sĩ diện 
bằng một đòn ngoạn mục mà họ nghĩ có thể gây 
sự xúc động lẫn hoảng hốt trên toàn thế giới khi 
họ thực hiện được một cuộc đột kích nhằm đánh 
gục Bộ Tư Lệnh Viện Trợ Quân Sự Mỹ Tại Việt Nam 
thường được gọi là MACV HEADQUARTERS.

Để thực hiện ý đồ này, Cộng Sản đã tung vàng 
và tiền ra như nước cho một sĩ quan đặc công 
của chúng vượt qua mọi thủ tục điều tra để được 

tuyển dụng làm tài xế cho MACV và đưa vũ khí và 
chất nổ vào bản doanh MACV để chờ ngày giờ N 
hành động với kế hoạch bên ngoài pháo kích vào 
và bên trong xung kích tấn công.

Ngành ĐB nắm được ý đồ của Quân Khu 4 và 
Cục Đặc Công VC do kế hoạch cài được một mật 
báo viên vào tổ chức đặc công trên nên đã âm 
thầm bám sát theo dõi và ra tay hành động vào 
một đêm trong tháng 5 năm 1968 khi xét thấy tình 
hình nguy hiểm cho MACV đã cận kề.

Quận trưởng Cảnh sát Đỗ Kiến Mười, Trưởng Lưới 
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Tình Báo kiêm Cán Bộ Điều Khiển và Biên Tập Viên 
Cảnh Sát Phan Ái Quấc, Phó Trưởng Lưới TB, Phụ Tá 
CBĐK được giao trách vụ hoàn tất việc truy nã các 
thành phần liên hệ đến tổ chức. Việc câu lưu Nguyễn 
Văn Hùng, sĩ quan đặc công và là tài xế cho bản doanh 
MACV do chính trưởng Ngành ĐB điều động.

Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Đối tác 
Mỹ tại Trung Tâm Hỗn Hợp Tình Báo Đồng Minh, bí 
số CT4 được yêu cầu:

1- Một sĩ quan cao cấp Mỹ sẽ dùng xe do Nguyễn 
Văn Hùng lái. Sĩ quan này phải giỏi nhu đạo và thiện 
xạ súng ngắn và có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu 
trong mọi trường hợp vì tên sĩ quan đặc công và 
đồng bọn có khả năng phản ứng và can thiệp.

2- Khi xe di chuyển trong khuôn viên Bộ Tư Lệnh 
MACV và phi trường Tân Sơn Nhất, các giới chức 

an ninh Mỹ chịu trách nhiệm mọi mặt, bảo mật khi 
có biến cố xảy ra đột ngột.

3- Nếu chẳng may bí mật bị tiết lộ, mục tiêu 
có thể phản ứng liều lĩnh và hung bạo. Ngoại trừ 
trường hợp bên ta bị lâm nguy về tính mạng, tránh 
nổ súng và nhất thiết không để mục tiêu tự sát vì 
hắn được xem là nguồn tin quí giá để khai thác, 
khám phá toàn bộ tổ chức.

Sau cùng, xe MACV do tài xế đặc công VC lái và 
được một sĩ quan cao cấp Mỹ sử dụng và hướng dẫn 
chạy thẳng vào Trung Tâm Thẩm Vấn Ngành Đặc Biệt.

Tại đây, hắn được “tiếp đón và dàn chào” cẩn 
thận. Cả mạng lưới gồm 8 đặc công và 13 cơ sở bị 
bắt với chất nổ do Nga chế tạo và các loại vũ khí 
tấn công khác.

Nhật báo Chính Luận là tờ báo có rất nhiều 
độc giả và Ban Biên Tập có lập trường chống 

cộng rõ rệt nên tòa soạn của nhật báo này là mục 
tiêu đã được VC chấm định để phá hoại. Một tổ 
đặc công gồm một tổ trưởng và hai tổ viên được 
VC giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đặt chất nổ 
tòa soạn Chính Luận trong năm 1968.

Kết quả, tên tổ trưởng đặc công đã bị CSĐB 
Quận 3 Sài Gòn bắn hạ tại tòa soạn ngay khi tên 
này đem chất nổ đến đặt. Đồng bọn yểm trợ bên 
ngoài được toán CSĐB Quận 3 cho thoát thân.

(Xin đọc “Phá Vỡ Âm Mưu Đặt Chất Nổ Tòa 
Soạn Báo Chính Luận” ở Chương VIII Phụ Lục)

Khoảng năm 1971, một đơn vị đặc công VC 
định dùng sân trường tiểu học Bàn Cờ (khu 

cư xá Đô Thành) để đặt bích kích pháo bắn vào 
Dinh Độc Lập. Bọn đặc công dùng một xe lambretta 
ba bánh, ngụy trang chở rau cải, vận chuyển một 
khẩu bích kích pháo 82 ly và đạn dược, từ mật khu 
Củ Chi vào thẳng sân trường tiểu học Bàn Cờ. Lúc 
này khoảng 8 giờ tối, sân trường vắng người. Bọn 
chúng đang sửa soạn đem vũ khí xuống thì bị phát 
giác. Cuộc chạm súng giữa Lực Lượng CSQG được 
sự tiếp ứng của đơn vị BĐQ và đặc công CS đã diễn 
ra sau đó. Kết quả: tên tổ trưởng đặc công VC bị 
hạ sát. Tên Tám Cứ, Đại Đội Trưởng ĐC thuộc tiểu 
đoàn ĐC N13 và hai tổ viên bị bắt giữ và nhiều vũ 
khí, chất nổ bị tich thu.

(Xin xem diễn tiến nội vụ ở Chương VIII phụ 
Lục)

11-KHÁM PHÁ VÀ NGĂN CHẶN ĐẶC CÔNG VC PHÁO KÍCH DINH ĐỘC LẬP

10-PHÁ VỠ ÂM MƯU ĐẶT CHẤT NỔ TÒA SOẠN BÁO CHÍNH LUẬN

Khoảng năm 1971, một đơn vị đặc công VC 
định dùng sân trường tiểu học Bàn Cờ (khu 

cư xá Đô Thành) để đặt bích kích pháo bắn vào 
Dinh Độc Lập. Bọn đặc công dùng một xe lambretta 
ba bánh, ngụy trang chở rau cải, vận chuyển một 

khẩu bích kích pháo 82 ly và đạn dược, từ mật khu 
Củ Chi vào thẳng sân trường tiểu học Bàn Cờ. Lúc 
này khoảng 8 giờ tối, sân trường vắng người. Bọn 
chúng đang sửa soạn đem vũ khí xuống thì bị phát 
giác. Cuộc chạm súng giữa Lực Lượng CSQG được 
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Ngày 28 tháng 6 năm 1971, vào khoảng 10 
giờ sáng tại trường Đại Học Luật Khoa SG, 

một thanh niên lạ mặt bước vào trường và tiến đến 
văn phòng Ban Đại Diện sinh viên, cho biết muốn 
gặp sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật, Chủ tịch Ban Đại 
Diện Sinh Viên. SV Nhật bước đến gặp hắn, trả lời 
"tôi là Lê Khắc Sinh Nhật đây". Tên này lập tức rút 
khẩu súng ngắn ra và bắn luôn mấy phát vào đầu 
anh Lê Khắc Sinh Nhật. Anh Nhật ngã qụy tại chỗ. Cả 
sân trường nhốn nháo. Tên sát nhân nhanh chóng 
chạy thoát ra ngoài. Tình cờ hôm đó, Cảnh sát tư 
pháp Q3 có cắt cử 1 nhân viên thường phục kín đáo 
quan sát bãi đậu xe gắn máy ngoài sân trường, vì 
đã xảy ra vài trường hợp mất cắp xe. Khi nghe tiếng 
súng nổ trong trường, nhân viên này đã tiến đến 
xem xét tình hình. Thấy tên thủ phạm chạy ra, nhân 
viên này hô to "đứng lại"! Tên sát nhân quay súng 
bắn nhân viên cảnh sát, anh này vội vã quỳ xuống 
bắn trả. Hình như thủ phạm bị trúng 1 viên đạn vào 
chân phải, khập khễnh bước đến ngồi lên xe Suzuki 
màu đỏ đang chờ sẵn bên ngoài và được đồng bọn 
chở đi đào thoát. Nhân viên cảnh sát tư pháp gọi 
báo về BCH/CSQG/Q3.

Cuộc điều tra được tiến hành ngay lập tức.
Cùng ngày hôm đó, ngành CSĐB Q1 Sài Gòn đang 

theo dõi một mục tiêu trong một công tác tình báo. 
Sáng hôm đó, nhân viên theo dõi phát hiện mục tiêu 
A từ nhà riêng trong hẻm nhỏ đường Cống Quỳnh, 
Q1/SG. Mục tiêu A bước ra, kín đáo quan sát trước 
sau, rồi bước về hướng rạp hát Thăng Long. Đến 
rạp hát, hắn dừng lại, vừa giả vờ xem mấy tấm bảng 
quảng cáo trước rạp vừa quan sát chung quanh lần 
nữa. Lát sau có một tên khác là mục tiêu B đi xe 
Suzuki màu đỏ, ghé lại chở mục tiêu A đi về hướng 
Q3/SG. Trên đường Trần Quý Cáp, qua ngã tư 
Pasteur, tên B ngừng xe để tên A bước xuống, ghé 

vào một sạp báo mua đồ. Khi A trở ra, cả hai tiếp tục 
đi trên đường Trần Quý Cáp. Đến công trường Dân 
Chủ (giao thông một chiều), mục tiêu B lái xe ngược 
chiều. Sợ bị phát hiện, lộ công tác, toán theo dõi 
vẫn đi xe xuôi chiều và bị mất mục tiêu.

Toán theo dõi quay trở lại trước hẻm nhà mục 
tiêu A ở đường Cống Quỳnh. Đến chiều vẫn không 
thấy y quay về, nhưng lại thấy em gái hắn ra khỏi 
hẻm, tay xách cặp "gà men", đi vội vã. Chờ đến 
tối, toán theo dõi vẫn không thấy mục tiêu A xuất 
hiện, bèn trở về cơ quan làm báo cáo hàng ngày. 
Sáng hôm sau, toán theo dõi bố trí trước hẻm như 
thường lệ. Không thấy mục tiêu xuất hiện, nhưng 
cũng thấy cô em gái xách gà men ra đi như chiều 
hôm qua. Đến trưa, sự việc vẫn diễn ra y như vậy. 
Trưởng toán theo dõi quyết định tách ra, để nhân 
viên tiếp tục túc trực tại trước hẻm, nhóm khác 
theo dõi cô em gái. Thì ra cô ta xách gà men vào 
bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, nhân viên theo dõi 
nhận ra mục tiêu A đang nằm điều trị trong phòng 
cấp cứu. Xem hồ sơ bệnh viện thì y khai đang đi 
công chuyện trong khu vực quận Hốc Môn vô tình 
bị đạn lạc trúng đùi phải, vào bệnh viện để được 
gắp đạn ra. Toán theo dõi lập tức báo về cơ quan.

Tổng hợp bản tin theo dõi và sự kiện sinh viên 
Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát hôm qua, ngành 
CSĐB/Q1 đã phối hợp với ngành CSĐB/Q3 cùng 
suy đoán: mục tiêu A có lẽ chính là thủ phạm. Tất 
cả đều trùng hợp từ nhân dạng, chiếc xe Suzuki 
màu đỏ và thời gian xảy ra sự việc…Cuối cùng sưu 
tra viên đạn lấy ra từ đùi phải mục tiêu A cho thấy 
viên đạn này được bắn từ khẩu súng của nhân viên 
cảnh sát tư pháp Q3.

Ngành CSĐB/Q1 và Q3 kết luận: mục tiêu A chắc 
chắn là thủ phạm đã bắn SV Lê Khắc Sinh Nhật. 
Lệnh câu lưu được ban hành. Nhưng tất cả đều 

((Chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Luật Khoa năm 1971)

sự tiếp ứng của đơn vị BĐQ và đặc công CS đã diễn 
ra sau đó. Kết quả: tên tổ trưởng đặc công VC bị 
hạ sát. Tên Tám Cứ, Đại Đội Trưởng ĐC thuộc tiểu 
đoàn ĐC N13 và hai tổ viên bị bắt giữ và nhiều vũ 

khí, chất nổ bị tich thu.
(Xin xem diễn tiến nội vụ ở Chương VIII phụ 

Lục)

12- KHÁM PHÁ VÀ BẮT GIỮ TỔ ÁM SÁT SV LÊ KHẮC SINH NHẬT
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được giữ kín cho đến khi y được xuất viện.
Lực lượng CSQG đã câu lưu mục tiêu A ngay 

sau khi hắn được bác sĩ cho xuất viện. Trước đó 
CSQG cũng đã lục soát nhà và câu lưu mục tiêu B 
vì y bị phát hiện là người đã liên lạc với mục tiêu 
A qua thời gian theo dõi trước đây. Tên A đã phải 
thú nhận tội lỗi trước những bằng chứng rõ ràng, 
không thể chối cãi. Hắn đã khai lý do là SV Lê Khắc 
Sinh Nhật, người đang có uy tín và được lòng SV 
Luật Khoa SG, trước đó đã đánh bại liên danh thân 
cộng của Trịnh Đình Ban (bí danh Bảy Điểm) trong 
cuộc bầu cử Ban Đại Diện SV Luật Khoa SG. Vì thế, 
cấp trên của Thành đoàn Cộng Sản trong mật khu 
đã ra lệnh cho tổ vũ trang tuyên truyền của thành 
đoàn phải hạ sát SV Nhật nhằm gây lại thanh thế. 
Sau khi gây tội ác, hắn đã chạy vội ra ngoài, có mục 
tiêu B đợi sẵn, nhưng không ngờ bị nhân viên an 

ninh bắn trúng đùi phải. Tên B đã chở hắn ra công 
viên Vạn Xuân, góc Pasteur & Phan Đình Phùng, 
bỏ hắn xuống ngồi đó và đón xích lô máy vào bệnh 
viện Chợ Rẫy để mổ lấy đạn ra. Còn tên B quay lại 
sạp báo, giao trả khẩu súng K54. Cuộc điều tra cho 
thấy mục tiêu B là tổ trưởng công tác, hoạch định 
kế hoạch ám sát, còn sạp báo trên đường Trần Quý 
Cáp là cơ sở cất dấu vũ khí.

Tiếp tục khai thác, cơ quan CSĐB đã câu lưu 
thêm một số đồng bọn trong tổ chức vũ trang tuyên 
truyền thuộc thành đoàn TNCS, đồng thời lục soát 
sạp báo, tịch thu thêm 1 số vũ khí, chất nổ.

Do tính chất vô cùng nghiêm trọng của vụ án, 
tên VC ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật, Chủ 
tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn, đã 
bị toà án Quân sự kết án tử hình.

Năm 1971, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa 
chuẩn bị cuộc bầu cử Tổng Thống. Thời 

gian này, BCH CSQG Thủ Đô đã nhận được nhiều tin 
mật báo cho biết bọn CS sẽ tổ chức khủng bố, phá 
hoại tại Thủ Đô Sài Gòn nhằm gây sợ hãi trong lòng 
người dân, không dám đi bầu cử. Để ngăn chận 
âm mưu này của bọn CS, ngành ĐB/ BCH CSQG 
Thủ Đô đã chỉ thị các đơn vị trực thuộc phải duyệt 
lại các đầu mối, công tác tình báo, nhất là những 
công tác có dính líu đến các tổ chức vũ trang nội 
thành của CS. Nếu công tác nào không cần thiết 
phải nuôi dưỡng thì lập kế hoạch phá vỡ ngay.

Lúc đó ngành CSĐB Quận 3 Sài Gòn đang có 
một công tác theo dõi và xâm nhập vào một tổ 
chức vũ trang thuộc ban quân sự thành ủy SG-
GĐ của CS. Mục tiêu chính là một nữ cán bộ sống 
hợp pháp trong nội thành, bí danh 9 Kiên, nhà ở 
Gò Vấp. Theo tình báo viên cho biết, 9 Kiên vừa 
nhận được lệnh về mật khu ở Bến Tre để học tập 
và nhận chỉ thị. Do đó cơ quan CSĐB hàng ngày đã 
cho bố trí đón y thị tại bến xe Xa Cảng Miền Tây với 
sự trợ giúp kín đáo của tình báo viên. Chỉ vài ngày 
sau, 9 Kiên xuất hiện, rời xe đò. Nhân viên theo 

dõi bám theo và thấy y thị không về thẳng nhà ở 
Gò Vấp mà vào nghỉ đêm tại một nhà khác ở khu 
Phú Lâm, quận 6 Sài Gòn, có lẽ để nghe ngóng tình 
hình trước khi về nhà.

Ngay trong đêm, ngành CSĐB/ Q3 đã phối hợp 
với CSĐB/ Q6 tổ chức hành quân Cảnh Sát, bắt 
giữ 9 Kiên tại căn nhà ở Phú Lâm, thẩm vấn y 
thị lập tức và liên tục suốt đêm. Thoạt đầu, y thị 
còn ngoan cố chối cãi, nhưng trước những bằng 
chứng theo dõi trước đó, 9 Kiên đã phải nhận tội 
và khai báo hiện đang cất dấu một số vũ khí tại 
nhà riêng ở Gò Vấp. Còn nhà ở Phú Lâm chỉ là 
nhà bà con, không dính líu gì với tổ chức. Phối 
hợp với CSĐB Gia Định khám nhà y thị ở Gò Vấp, 
dưới giường nằm 2 ngăn, CSĐB/Q3 đã khám phá 
nhiều súng K54, lựu đạn và chất nổ C4, TNT… Sau 
đó ngành ĐB đã kín đáo bố trí “bẫy chuột” tại 
căn nhà này và về cơ quan tiếp tục thẩm vấn y 
thị. Được đối xử đàng hoàng và hứa hẹn sẽ được 
khoan hồng, 9 Kiên đã đồng ý cộng tác với cơ 
quan CSĐB/Q3. Y thị cho biết sẽ có 1 khớp hẹn 
với 1 nữ cán bộ quan trọng cấp ủy, bí danh là 6 
Hòa trong tổ chức từ mật khu ra. Nơi hẹn là khu 

13-KHÁM PHÁ ÂM MƯU KHỦNG BỐ CỦA CS TRƯỚC CUỘC
BẦU CỬ TỔNG THỐNG VNCH 1971
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chợ nằm ven đường gần ngã tư Hàng Xanh, Gia 
Định. Thời gian từ 9:30 đến 10 giờ sáng, lúc chợ 
đông người. Ám hiệu bất an toàn và hủy bỏ khớp 
hẹn là lột nón lá khỏi đầu và quơ qua lại. Sau khi 
hỏi kỹ về nhân dạng của 6 Hòa, CSĐB đã bố trí bắt 
giữ được y thị tại khớp hẹn ngã tư Hàng Xanh.

Dựa vào lời khai của 9 Kiên và tin tức do tình 
báo viên cung cấp, 6 Hòa phải nhận tội. Y thị khai 
được tổ chức cử về Sài Gòn để lập kế hoạch và chỉ 
đạo thực hiện 1 số vụ khủng bố, ám sát, phá hoại… 

trước ngày bầu cử nhằm gây tâm lý hoang mang sợ 
hãi trong quần chúng ở Sài Gòn. Y thị cũng khai báo 
thêm một số cơ sở trong tổ chức hiện ở nội thành.

Cùng lúc đó tại “bẫy chuột” ở nhà 9 Kiên, nhân 
viên CSĐB đã bắt giữ 2 thanh niên từ mật khu ra, 
đến liên lạc để nhận vũ khí đi khủng bố.

Việc phá vỡ công tác này cùng với nỗ lực của các 
đơn vị khác thuộc BCH/CSQG Thủ Đô đã đóng góp 
vào việc giữ an ninh trật tự trong thời gian bầu cử 
Tổng Thống VNCH năm 1971 tại Thủ Đô Sài Gòn.

Đặc Khu Ủy Quảng Đà và Thành Ủy VC Đà 
Nẵng là những mục tiêu xâm nhập của 

Ngành Đặc Biệt BCH Thị Xã Đà Nẵng.
Vào những tháng hạ bán niên năm 1972, qua tin 

tức do các tình báo viên xâm nhập mục tiêu trên 
cung cấp, Ngành ĐB BCH/CSQG Thị Xã Đà Nẵng đã 
ghi nhận được nhiều tin tức về ý đồ của cộng sản 
qua việc vạch sẵn các kế hoạch hành động và cho 
cơ sở binh vận, đặc công lén lút xâm nhập nội thành 
Đà Nẵng để hiệp lực cùng các cơ sở bên trong thực 
hiện các công tác khủng bố, phá hoại, dấy loạn…
trong giai đoạn tranh tối tranh sáng, trong và sau 
khi hiệp định ngưng bắn có hiệu lực. Cũng theo 
tin tức tình báo viên xâm nhập cung cấp, Bí Thư 
Thành Ủy Đà Nẵng đã có sẵn trong tay bản dự thảo 
Hiệp Định Paris và toàn bộ kế hoạch của cấp đầu 
não VC đã vạch ra.

Nhằm đối phó tình hình với những đột biến sẽ 

xảy ra hầu vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động của 
cộng sản, được sự chấp thuận của Trưởng Khối 
Đặc Biệt, Đại Tá Huỳnh Thới Tây và Trưởng E.ĐB, 
Đại Úy Hồ Anh Triết, ngành ĐB Thị Xã Đà Nẵng đã 
phá vỡ công tác xâm nhập trên.

Lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 10 năm 1972, 5 cuộc 
hành quân cảnh sát đã được tiến hành đồng loạt 
tại 5 địa điểm ở Thành Phố Đà Nẵng. Kết quả của 
các cuộc hành trên đã bắt giữ 62 hạ tầng cơ sở VC, 
trong đó có 12 tên khủng bố trẻ tuổi vừa được 
huấn luyện về đặc công, tịch thu hơn 100 cân anh 
chất nổ và nhiều tài liệu quan trọng. Thành quả 
công tác đã được ký giả Don Oberdofer tường 
thuật dưới tựa đề “VC Planned to Exploit Cease-
Fire” đăng trên Washington Post Foreign Services 
ngày 5 tháng 11 năm 1972.

(Xin xem nội dung chi tiết bài báo trên đã được 
chuyển ngữ ở Chương VIII Phụ Lục)

14-VC PLANNED TO EXPLOIT CEASE-FIRE

15-TRIỆT HẠ BAN AN NINH ĐIỆP BÁO CS QUẬN 7-8 SÀIGÒN

(By Don Oberdorfer – Washington Post Foreign Services, November 6, 1972)

Đầu năm 1975, Cộng Sản Bắc Việt đã mở 
nhiều đợt tấn công các tỉnh miền Trung 

và Cao Nguyên Trung Phần nhưng tình hình an 
ninh ở Thủ Đô Sài Gòn vẫn yên tĩnh. Các cơ quan 
tình báo như Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, 
Khối Đặc Biệt BTL/CSQG vẫn chưa ghi nhận tin 
tức nào có chỉ dấu là Cộng Sản sẽ mở những đợt 

phá hoại bằng đặc công ở nội thành Sài Gòn hoặc 
xách động quần chúng nổi dậy. Tuy nhiên, Chuẩn 
Tướng Huỳnh Thới Tây, Trưởng Khối Ngành ĐB vẫn 
e ngại rằng những hoạt động nhằm làm rối loạn 
tình hình, gây tư tưởng bất an cho dân chúng do 
cộng sản gây nên là điều có thể xảy ra khi tình hình 
quân sự ngày càng xấu đi ở các mặt trận.



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

151

17-VỤ NỮ NGHỆ SĨ KIM CƯƠNG VÀ MẶT TRẬN VĂN HÓA VẬN CỦA CỘNG SẢN

16-VỤ TỜ BÁO PHÁP NGỮ “LE VIETNAM NOUVEAUX” CỦA PHẠM VĂN NHƠN

Trước nhận định đó, Trưởng Khối ĐB đã ra lệnh 
phá vỡ các kế hoạch công tác xâm nhập “Đặc Công, 
An Ninh VC”, trong đó có công tác của Đoàn Đặc 
Nhiệm S.24 mà mục tiêu là Ban An Ninh Điệp Báo 
& Bí Thư Quân Ủy 7 & 8 Sài Gòn với chỉ thị ban 
hành “bắt sống bọn chúng để khai thác tin tức”.

Bằng kế hoạch nào, Đoàn Đặc Nhiệm đã thực 

hiện công tác trên và đã bắt sống tên đại đội 
trưởng, tên chính trị viên và tên bảo vệ cùng 
tịch thu 3 AK hãm thanh, 1K54 hãm thanh, 1K54 
thường, 9 lựu đạn và nhiều băng đạn AK ?

(Xin xem diễn tiến toàn bộ kế hoạch trong bài 
Phá Vỡ Công Tác Quang Trung ở Chương VIII Phụ 
Lục)

Vào thập niên 1960, 1970, số độc giả am 
tường tiếng Anh và tiếng Pháp tại Sài gòn 

rất ít, nhưng đây lại là những độc giả thuộc thành 
phần trí thức, có lập trường quốc gia dân tộc rất 
quá khích hay bài xích ngoại bang, nhất là Pháp 
và Mỹ.

Không bỏ qua hiện tượng này, CSBV đã nghiên 
cứu để tìm cách xâm nhập các tờ báo nói trên. Tờ 
“Saigon Daily News” thì đã có Trần Ngọc Hiền. Còn 
tờ “Le VN Nouveaux” thì sao? Sau một thời gian 
nghiên cứu, Cục Nghiên Cứu của cộng sản đã đưa 
một cán bộ tình báo thích hợp rất giỏi Pháp ngữ len 
lỏi xin vào làm việc tại tòa soạn báo này. Khởi đầu 
hắn ta được nhận vào làm Thư ký toà soạn. Dần 
dà sau đó, nhờ siêng năng cần mẫn, nên y được 
cất nhắc lên làm Tổng Thư Ký thay ông Phạm Văn 
Nhơn trông coi tờ báo. Với môi trường thích hợp 

này, Hoàng Đình Quyên, tên cán bộ tình báo đó, 
đã nắm giữ gần như toàn bộ tờ “Le VN Nouveaux”. 
Bài vở tờ báo thường là nhận trực tiếp từ Hà Nội, 
nhất là mục Xã Luận.

Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra và qua tin 
tức tình báo thu thập được, Khối Đặc Biệt đã nắm 
được quá trình hoạt động của tên Quyên. Kết quả 
điều tra xác nhận, y thường xuyên tiếp xúc với tên 
Nguyễn Ngọc Đô, tự Sáu Đô, một Cụm Trưởng tình 
báo chiến lược đang bí mật hoạt động tại Sàigòn 
và đang bị an ninh theo dõi.

Sau khi công tác phá vỡ kết thúc, ông Phạm Văn 
Nhơn mới vỡ lẽ, thì ra mình đã nuôi dưỡng một 
tên cán bộ cộng sản trong nhà từ lâu mà không 
biết. Dù kết quả như thế nào, tờ báo vẫn bị đình 
bản niêm phong. Âu cũng là một bài học quí giá 
cho ông Nhơn.

Trước năm 1975, chắc không ai trong chúng 
ta dám nghĩ rằng, nữ nghệ sĩ Kim Cương 

lại có thể là một cơ sở của cộng sản. Nhưng riêng 
Khối Đặc Biệt lúc đó đã có hồ sơ về người nữ nghệ 
sĩ này.

Năm 1966, Đoàn kịch nói Kim Cương tung ra 
vở kịch Lá Sầu Riêng của tác giả Hoàng Dũng, nội 
dung đả kích chế độ quan liêu, phong kiến với đầy 
rẫy những bất công trong xã hội Việt Nam dưới 
thời phong kiến. Xem qua vở kịch, ai cũng thấy bất 
mãn đến tột cùng. Nhưng nhìn sâu vào nội dung, 
dưới con mắt của người làm tình báo đã phát hiện 
ra một điều gì đó bất thường vì nó rất gần gũi với 

chủ trương văn hóa văn nghệ mà cộng sản vừa 
tung ra trước đó ít lâu. Vấn đề được đặt ra là, vậy 
tác giả Hoàng Dũng là ai mà xưa nay không ai nghe 
nói đến?

Cuộc điều tra sơ khởi sau đó đã xác nhận, Hoàng 
Dũng chính là bút hiệu của Kim Cương. Vậy tại sao 
Kim Cương không dùng chính tên mình đang được 
mọi người biết đến như một kịch sĩ có tài mà lại 
lấy một bút hiệu khác chẳng ai biết đến. Chắc chắn 
phải có một cái gì bí mật bên trong sự kiện này?

Lúc bấy giờ, Khối Đặc Biệt đang có một công tác 
tình báo mà mục tiêu là Ban Tuyên Huấn Thành Ủy 
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cộng sản. Công tác mới khởi sự nhưng có rất nhiều 
triển vọng ăn sâu và leo cao vì tình báo viên đã 
nhiều lần nhận được chỉ thị của bọn chúng, phải 
phát huy triệt để đường lối, chủ trương sáng tác 
của chúng đã đề ra.

Phá vỡ công tác này, Khối Đặc Biệt đã bắt giữ tên 
Lưu Nghi, một cán bộ tuyên huấn của chúng đang 
nằm vùng trong Bộ Tổng Tham Mưu. Qua điều tra, 
được biết, tên Lưu Nghi đã từng nhận xét, đường 
lối sáng tác của Kim Cương tức Hoàng Dũng, có 
nhiều điểm tương đồng với chủ trương của cộng 
sản. Do đó, y đã nhiều lần bí mật tiếp xúc với Kim 
Cương để khích lệ và động viên. Năm 1969, sau 
khi Hồ Chí Minh chết, để tưởng niệm, Lưu Nghi đã 
viết một đoản văn có tựa đề “Chói Sáng Như Mặt 
Trời”. Lưu Nghi đã gởi cho Kim Cương và nhiều 
người khác bản văn này; riêng Kim Cương đã nhiệt 
liệt ca ngợi.

Tiếp tục thẩm vấn tên Lưu Nghi, Khối Đặc Biệt đã 
bắt giữ tên Hai Tân, một cán bộ cao cấp của Thành 
Ủy cộng sản đặc trách về tuyên huấn, đang bí mật 
xâm nhập Sàigòn trực tiếp điều khiển một cơ sở 
ấn loát khá qui mô tại đường Phát Diệm, Quận 2 
- Sàigòn. Khám xét nhà in này, Khối Đặc Biệt đã bắt 
giữ toàn bộ 5 tên đang có mặt tại nhà in, trong số 

đó có hai cán bộ Thành Ủy đang chỉ huy in ấn tờ báo 
“Cờ Giải Phóng” ngay tại nhà in này.

Khám xét nhà tên Hai Tân, Khối Đặc Biệt đã tịch 
thu được cuốn phim quay lại đám tang của Hồ Chí 
Minh tại Hà Nội, và tịch thu được nhiều tài liệu 
quan trọng, trong đó có cả một danh sách những 
nhà văn, nhà báo và nghệ sĩ mà chúng thường 
xuyên tiếp xúc và chuẩn bị kết nạp vào đảng cộng 
sản trong đó có Kim Cương và Trịnh Công Sơn. 
Ngoài ra, KĐB còn tịch thu một số tiền mặt VNCH 
và khoảng 6.000 đô la Mỹ.

Qua sự triệt phá công tác này, chúng ta thấy 
cộng sản rất chú trọng đến công tác tuyên huấn. 
Vào năm 1969 mà chúng dám thành lập ngay tại 
Sàigòn một nhà in với qui mô lớn để phát hành tờ 
báo “Cờ Giải Phóng” để luân lưu trong dân chúng, 
đồng thời chúng còn đặc biệt phát triển cơ sở trong 
giới văn nghệ sĩ và truyền thông báo chí của ta.

Từ công tác này, Khối Đặc Biệt đã phát hiện đầy 
rẫy các cán bộ cộng sản nằm vùng hiện hoạt động 
trong các tờ báo Việt ngữ của ta nên đã câu lưu 
một số khá lớn, đến nỗi CSQG đã mang tiếng là 
đàn áp báo chí. Tuy nhiên, trường hợp Kim Cương 
và Trịnh Công Sơn, KĐB vẫn bí mật theo dõi, điều 
tra và Sử dụng họ như những cảm tình viên.

Hoạt động của Ban A17:

Nhận thấy Thành Đoàn Cộng Sản dồn nỗ lực 
chính yếu để chiếm cứ Đại Học Xá Minh 

Mạng, Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, 
Ban Đại Diện các Phân Khoa lớn: Luật Khoa ( 29,715 
sinh viên 1973-1974 ), Văn Khoa ( 20,405 Sinh Viên 
1973-1974 ) và Khoa Học ( 10,738 Sinh Viên 1973-
1974 ). Do đó, để đối phó với Thành Đoàn Cộng 
Sản, Ban A17 đã thành lập các tổ công tác hoạt vụ 
bề thế hơn tại các trọng điểm kể trên. Tất cả đều 
dưới danh nghĩa là sinh viên thuần túy.

Tại Luật Khoa, Văn khoa và Khoa học đã diễn 

ra trận chiến gay go giữa Ban A17 và Thành Đoàn 
Cộng Sản để dành lấy Ban Đại Diện Sinh Viên. Để 
tăng cường cho các cán bộ Ban A17, bên Cảnh Sát 
Đặc Biệt đã điều về cho mỗi phân khoa một số 
Thiếu Úy Cảnh Sát vừa mới tốt nghiệp Học Viện 
CSQG. Các Thiếu Úy này còn trẻ, đã tốt nghiệp 
trung học, cho nên họ đều ghi danh để trở thành 
sinh viên tại các Phân Khoa Đại Học. Đây là sự phối 
hợp cần thiết và hữu hiệu.

Thực ra, nếu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình 
không kiêm nhiệm cả hai cơ quan to lớn (Phủ Đặc 
Ủy Trung Ương Tình Báo và Bộ Tư Lệnh CSQG) thì 
việc phối hợp hoạt động nêu trên không dễ mà có 

18-PHỐI HỢP BAN A-17 (PHỦ ĐẶC ỦY TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO)
TRONG CÔNG TÁC “ỔN ĐỊNH ĐẠI HỌC”

Trích nguyên văn một phần tài liệu BAN A17- BDTS (Tháng 6-2013)
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19-CÔNG TÁC VÔ HIỆU HÓA HẠ TẦNG CƠ SỞ CỘNG SẢN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG HOÀNG

thể thực hiện được.
Ngoài các trọng điểm nêu trên, Ban A17 cũng 

điều cán bộ tới Đại Học Vạn Hạnh, Trung Tâm Quốc 
Gia Nông Nghiệp (tên cũ là Nông Lâm Súc), Dược 
Khoa… vì trước đó ít lâu, 3 trường này từng bị các 
cán bộ Thành Đoàn Cộng Sản khống chế, chúng đã 
biến những trường này thành cứ điểm xuất phát 
nhiều cuộc tranh đấu, xuống đường và tổ chức các 
buổi văn nghệ phản chiến, các cuộc họp báo…

Kết quả:
Sau một thời gian tương đối ngắn, các sinh viên 

khuynh hướng Quốc Gia đã dành lại được quyền 
kiểm soát những tổ chức sinh viên quan trọng, như 
Sinh Viên Lý Bửu Lâm: Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên 
niên khóa 1970-1971, Chủ Tịch Ban Đại Diện Sinh 
Viên Kiến Trúc Đại Học Sài Gòn niên khóa 1970-
1971. SV Bửu Uy: Chủ tịch Tổng Hội SV niên khóa 
1970-1971, Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Văn Khoa Đại 
Học Sài Gòn niên khóa 1971-1972. SV Phạm Minh 
Cảnh: Chủ Tịch Tổng Hội SV Sài Gòn niên khóa 1972- 
1974-1975, Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Khoa Học Đại 
Học Sài Gòn niên khóa 1971-1972. SV Lê Khắc Sinh 
Nhật: Chủ Tịch Ban Đại Diện SV Luật Khoa Đại Học 
Sài Gỏn niên khóa 1970-1971. SV Trương Văn Banh: 
Chủ Tịch Ban Đại Diện Luật Khoa Đại Học Sài Gòn 
niên khóa 1971-1972. SV Nguyễn Hữu Tâm: Chủ 
Tịch Ban Đại Diện SV Văn Khoa Đại Học Sài Gòn niên 
khóa 1972-1973. SV Phan Nhật Tân: Chủ Tịch Ban 
Đại Diện SV Văn Khoa Đại Học Sài Gòn niên khóa 
1974-1975. SV Khiếu Hữu Đồng: Chủ Tịch Ban Đại 
Diện SV Khoa Học Đại Học Sài Gòn niên khóa 1974-
1975. Đại Học Xá Minh Mạng cũng có Ban Đại Diện 
mới. Tất cả đều thuộc thành phần Quốc Gia.

Sau một năm hoạt động, Ban A17 đã phá vỡ 
cả hai hệ thống cán bộ chìm, nổi của Thành Đoàn 
Cộng Sản. Đã dành lại Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh 

Viên Sài Gòn và các Phân Khoa. Các cán bộ Thành 
Đoàn Cộng Sản cũng không còn khống chế được 
Ban Đại Diện Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh và Đoàn 
Sinh Viên Phật Tử.

Nhờ những thành quả trên mà an ninh, trật tự 
tại các Phân Khoa Đại Học Sài Gòn được vãn hồi. 
Từ nay, Đại học không còn là một mặt trận mà là 
môi trường an bình, thuận lợi cho việc học tập. Và 
cũng từ nay, các Ban Đại Diện Sinh Viên có điều 
kiện phát huy các sinh hoạt học đường. Văn nghệ, 
báo chí, thể thao, du ngoạn, công tác xã hội, thăm 
viếng các chiến sĩ tiền đồn, đi tiên phong trong 
việc chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa năm 
1974, phản kháng mạnh mẽ trước công luận về 
việc Việt Cộng pháo kích bừa bãi vào 2 trường Tiểu 
Học Cai Lậy Tỉnh Định Tường và trường Tiểu Học 
Song Phú, Quận Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, giết 
hại hàng chục học sinh thơ ngây, bé nhỏ…

Đại học yên ổn thì phố xá cũng được tấp nập, 
yên vui.

Đây là thắng lợi chẳng những của Ban A17 mà 
còn của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo và của 
Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt. Thắng lợi tại mặt trận 
Đại Học là thắng lợi lớn, dứt điểm. Tình hình Đại 
Học yên tĩnh cho tới “ngày sập trời” 30.04.1975. 
Chính những cán bộ Thành Đoàn Cộng Sản cũng 
phải công nhận họ đã thất bại trong mặt trận Đại 
Học. Hàng Chức Nguyên viết “từ năm 1972, địch 
đã ra tay khủng bố, càn quét, hòng đè bẹp các 
phong trào đấu tranh. Hầu hết những trụ sở tập 
họp công khai của thanh niên, sinh viên, học sinh 
đều bị chúng phá hủy hoặc chiếm đóng…Tình hình 
im lặng, căng thẳng, không một cuộc đấu tranh 
công khai lớn nhỏ nào nổ ra được” (Hàng Chức 
Nguyên. Trui Rèn Trong Lửa Đỏ. Nxb Trẻ, 2005, 
trang 186)

Hạ tầng cơ sở cộng sản là tay, chân, tai, mắt 
của các các tổ chức VC như Xã ủy, Huyện 

ủy, Tỉnh Ủy… và các tổ chức thuộc hệ. Chúng nhận 

chỉ thị từ các cấp ủy hoặc từ ban, ngành chuyên 
môn để thi hành những công tác binh vận, giao 
liên, tiếp tế, ám sát, rải truyền đơn, đặt chất nổ…
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Một trong những kế sách để đối phó, triệt tiêu 
thành phần trên là kế hoạch Phụng Hoàng được 
Chính Phủ VNCH ban hành trong tháng 7 năm 
1968 mà ngành CSQG được xem là xương sống 
của kế hoạch và nắm giữ vai trò Tổng Thư Ký Ủy 
Ban Phụng Hoàng ở mỗi cấp.

Do tin tức hữu hiệu được cung cấp từ Cảnh Sát 
Đặc Biệt, Phòng 2, Ban 2, An Ninh Quân Đội, Thám 
Sát Đặc Biệt, Chiêu Hồi, Xây Dựng Nông Thôn … và 
tình báo Hoa Kỳ, Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Tỉnh, 
Quận đã tổ chức nhiều cuộc hành quân phối hợp 
với các đơn vị quân đội, Địa Phương Quân, Nghĩa 
Quân, Nhân Dân Tự Vệ và xử dụng Lực Lượng Cảnh 
Sát Dã Chiến, Biệt Kích Đội CSĐB trong công cuộc 
truy bắt, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá 
hoại của hạ tầng cơ sở cộng sản. 

Chương Trình Phụng Hoàng đã phá vỡ nhiều âm 
mưu của cộng sản, trong đó có âm mưu “ lấy nông 
thôn bao vây thành thị” của Trung Ương Cục Miền 
Nam đã đề ra trong Nghị Quyết số 9 năm 1969. 
Chương trình này đã được phát động song hành 
với Chương Trình Bình Định và Xây Dựng Nông 
Thôn và cả hai chương trình đều là sách lược của 
Chính Phủ VNCH nhằm cải thiện đời sống, ổn định 
an ninh cho người dân ở nông thôn, thoát khỏi sự 
đe dọa, khủng bố của cộng sản.

Đến cuối năm 1970, theo Hệ Thống Lượng Giá 
Ấp (Hamlet Evaluation System), trên 80% các Ấp 
đã nằm trong loại A, B, C ( là 3 loại an ninh tốt nhứt 
nằm trong sự kiểm soát của Chính Phủ VNCH). Nền 
an ninh do Chương Trình Phụng Hoàng và Chương 
Trình Bình Định Xây Dựng Nông Thôn đem lại đã 
làm gia tăng số lượng lúa gạo sản xuất ở Miền Nam 
trong năm 1970-1971 lên đến 5.7 triệu tấn, con số 

sản xuất cao nhất trong thời chiến tranh, chứng tỏ 
sự trù phú của người dân Miền Nam.

Theo tài liệu ghi nhận được từ Đại Sứ 
ELLSWORTH BUNKER và WILLIAM COLBY (mang 
cấp Đại Sứ trong khi phụ trách chương trình CORDS 
(Civil Operations and Revolutionary Development 
Support) là chương trình Tâm Lý Chiến và Dân Sự 
Vụ Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết:

- Trong 5 năm thực hiện từ năm 1968, Chương 
Trình Phụng Hoàng đã gây thiệt hại cho 80 ngàn 
cán bộ cộng sản, trong đó có hơn 26 ngàn bị giết, 
số còn lại là hồi chánh hoặc bị bắt giữ. 

- Chỉ trong hai năm 1969-1970, cộng sản bị thiệt 
hại hơn 14 ngàn cán bộ bị giết, 15 ngàn cán bộ bị 
bắt giữ.

Do kết quả đã đạt được từ Chương Trình Phụng 
Hoàng, tại Thủ Đô Sài Gòn và các Thành Phố, Thị 
Xã, Thị Trấn kể từ sau năm 1968 đến năm 1975, hệ 
thống hạ tầng cơ sở CS hầu như bị tê liệt. Do vậy, 
các vụ khủng bố ám sát, đặt chất nổ phá hoại, gây 
tiếng vang không còn xảy ra vì trên toàn quốc, cứ 
mỗi tuần đã có trên 500 hạ tầng cở sở VC bị bắt 
hoặc phải bỏ vùng hoạt động. Thành quả này đã 
tạo sự ổn định hậu phương và được báo chí Việt 
Mỹ không ngớt lời khen ngợi và cho đây là một 
hoạt động thành công.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch của chính 
quyền Cộng Sản VN trong năm 1976 đã thú nhận:

“ Các nỗ lực hoạt động của Phụng Hoàng đã xóa 
sổ nhiều cơ sở cộng sản tại miền Nam VN, khiến 
nhiều đội quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam phải rút lui vào các mật khu để bảo tồn 
quân số .”

Công tác xâm nhập các tổ chức cấp ủy của 
cộng sản để thu thập các tin tức tình báo và 

phát hiện cán bộ, cơ sở và thành phần nội tuyến 
cho cộng sản là công tác hàng đầu của Ngành Đặc 
Biệt các cấp.

Từ những công tác tình báo xâm nhập, Ngành 
CSQG đã cầm nắm các tin tức về âm mưu, ý đồ hoạt 
động của cộng sản trong lãnh thổ trách nhiệm và 
đã đề ra những kế hoạch đối phó thích nghi trong 
trách nhiệm của mình cũng như chuyển đến các 
cơ quan an ninh liên hệ các tin tức quân sự để họ 

20-CÔNG TÁC VÔ HIỆU HÓA HẠ TẦNG CƠ SỞ CỘNG SẢN TỪ CÁC ĐẦU 
MỐI MẬT BÁO VIÊN, TÌNH BÁO VIÊN XÂM NHẬP CỦA NGÀNH ĐẶC BIỆT
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21-NHỮNG TIN TỨC TÌNH BÁO GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP, 
HY SINH CỦA NHÂN VIÊN CSQG TRONG CUỘC TỔNG CÔNG KÍCH 

TỔNG NỔI DẬY CỦA CỘNG SẢN TRONG TẾT MẬU THÂN NĂM 1968

tùy nghi xử dụng.
Riêng về hạ tầng cơ sở cộng sản được phát hiện 

trong các công tác xâm nhập, Ngành ĐB cho mở hồ 
sơ của từng đối tượng và tiến hành các cuộc điều 
tra về lý lịch, địa chỉ cư ngụ, liên hệ gia đình, đồng 
thời bố trí nhân viên theo dõi các hành tung của 
họ để cập nhật từng hồ sơ.

Vì cần bảo mật đầu mối, mật báo viên, tình báo 
viên xâm nhập cũng như nhằm tạo dựng lòng tin 
của cộng sản đối với các thành phần trên trong tiến 
trình hoạt động, nên các cán bộ, cơ sở VC do các 
nguồn tin phát hiện, phần lớn được nuôi dưỡng, 
dưới sự theo dõi, kiểm soát của CSĐB, cho đến khi 
công tác được lệnh phá vỡ vì nhu cầu đối phó với 
tình hình an ninh, CSĐB mới thực sự bắt giữ một 

phần hay toàn phần các hạ tầng cơ sở cộng sản đã 
được phát hiện trong mỗi công tác.

Công tác xâm nhập là nỗ lực chung của toàn 
Ngành Đặc Biệt nhưng thật khó khăn để ghi lại đầy 
đủ thành quả của mỗi đơn vị trong công tác vô 
hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng sản nên chỉ xin ghi 
lại tóm tắt một số đơn vị sau đây đã đạt được kết 
qủa cao nhất và đã được Bộ Tư Lệnh CSQG ban 
thưởng bằng hiện kim: 200, 400, 600, 800 trăm 
ngàn, gồm BCH/CSQG Tỉnh Định Tường, BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi, BCH/CSQG Tỉnh Tây Ninh, 
BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, BCH/CSQG Tỉnh Quảng 
Nam… Riêng BCH/CSQG Tỉnh Định Tường được 
nhận thêm giải thưởng về thành quả “Bao Vây 
Kinh Tế Địch”.

* Tin tức tình báo giá trị của Ngành CSQG 
về cuộc Tổng Công Kích của Cộng Sản trong 
Tết Mậu Thân năm 1968:

Năm ngày trước khi thỏa hiệp về hưu chiến 
trong 3 ngày Tết có hiệu lực, Trung Tá 

Nguyễn Thiện, Trưởng Khối Đặc Biệt, Nha Tổng 
Giám Đốc CSQG đã nhận được tin tức từ “nguồn 
tin Tây Ninh” sau khi nguồn tin này tham dự buổi 
họp của Trung Ương Cục Miền Nam về, báo cáo 
chi tiết về kế hoạch Cộng Sản đã quyết định lợi 
dụng tinh thần ngưng bắn của Quân Dân VNCH để 
mở một cuộc tấn công, đặc biệt là nhắm vào Thủ 
Đô Sài Gòn và các tỉnh lỵ. Tin tức đặc biệt này đã 
được báo cáo cho Tổng Nha CSQG, Tòa Đại Sứ Hoa 
Kỳ và các cơ quan an ninh liên hệ. Và ngày sau đó, 
Ty CSQG Quận 7 cũng đã nhận được tin tức có giá 
trị A1 # là 2 Tiểu Đoàn VC đang tập trung ở vòng 
đai Quận 7, chuẩn bị lương thực (nấu bánh tét) để 
tiến đánh Sài Gòn…

Qua những tin tức ghi nhận có giá trị trên, Đại 
Tá Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám Đốc CSQG đã 
ra lệnh cấm trại nhân viên 100% và cho đào giao 
thông hào, đắp thêm bao cát ở các vị trí phòng thủ 

trong Tổng Nha CSQG, đồng thời chỉ thị các Ty, Chi 
CSQG ở Đô Thành và trên toàn quốc triệt để thi 
hành các mệnh lệnh:

- Thứ nhất: Gia tăng các biệp pháp phòng thủ 
đơn vị, cắt đặt nhân viên ứng trực và ứng chiến. 

- Thứ hai: Gia tăng các hoạt động trên bộ và 
trên sông rạch, khám xét thật kỹ càng các ngã ra 
vào thành phố, thị xã. 

- Thứ ba: Các cấp đơn vị, chỉ huy phải có mặt 
24/24 tại nhiệm sở. 

- Thứ tư: Lệnh cắm trại 100% được ban hành kể 
từ 18 giờ ngày 29/1/1968.

Một số địa phương, trong những ngày áp Tết, 
cũng đã nhận được nhiều tin tức cộng sản đang 
chuẩn bị để mở các cuộc tấn công, pháo kích vào 
các Tỉnh lỵ, Quận lỵ, Thị Xã. Đặc biệt tại Quảng 
Ngãi, Trưởng Phòng CSĐB Hồ Anh Triết, Ty CSQG 
Tỉnh Quảng Ngãi, đã kịp thời trình báo Tỉnh Trưởng 
kiêm Tiểu Khu Trưởng, Tư Lệnh Sư Đoàn 2 tin tức 
về cuộc tấn công của cộng sản vào Thị Xã Quảng 
Ngãi và một số địa điểm trọng yếu trong Tỉnh sẽ 
xảy ra đúng 5 giờ sáng Mùng 1 Tết theo báo cáo 
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của mật báo viên sau khi tham dự họp và trở về 
từ căn cứ của VC. Chính nhờ tin tức này của CSĐB, 
Tỉnh Quảng Ngãi đã bảo vệ được Tỉnh Lỵ, Thị Xã… 
trong đêm Mùng 1 Tết, lúc 5 giờ, khi VC bắt đầu 
pháo kích, tấn công vào Thị Xã Quảng Ngãi, vì các 
đơn vị quân sự, hành chánh đã có sẵn kế hoạch 
phòng thủ, chống trả trong tình trạng quân số ứng 
chiến tại đơn vị hầu như 100%.

 * Những đóng góp và hy sinh của nhân 
viên Cảnh Sát Quốc Gia trong Tết Mậu 
Thân 1968:

- Trong Đợt 1:
Đêm 30 rạng 31-1-1968 ( nhằm ngày mồng 1 

rạng mồng 2 năm Mậu Thân ) khoảng 12 giờ khuya 
có nhiều tiếng súng nổ liên hồi ở nhiều nơi trong 
khu vực Quận 1, Quận 2 và Gia Định. Thoạt đầu, ai 
ai cũng tưởng đó là tiếng pháo. Các xe tuần cảnh 
của Ty CSQG Quận 1, Ty CSQG Quận 2, Ty CSQG 
Gia Định đã lần lượt báo cáo về đài Trung Ương 
và Phòng Hành Quân Nha CSQG Đô Thành những 
tin tức nóng bỏng như Tòa Đại Sứ Mỹ ở Đại Lộ 
Thống Nhất, Cổng Dinh Độc Lập ở đường Nguyễn 
Du, Cổng Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Công Trường Lam 
Sơn, Đài Phát Thanh Sài Gòn, Cổng số 5 Bộ Tổng 
Tham Mưu đã bị đặc công VC tấn công.

Trước các báo cáo dồn dập của xe tuần tiểu Chi 
CSQG Tao Đàn, Quận Trưởng Cảnh Sát Trần Minh 
Công, Trưởng Ty Cảnh Sát Quận Nhì đã tức tốc báo 
cáo cho Trung Tá Nguyễn Văn Luận, Giám Đốc Nha 
CSQG Đô Thành và gọi báo trình Đại Tá Nguyễn 
Ngọc Loan, Tổng Giám Đốc CSQG như Ông đã căn 
dặn và sau đó đã lên xe phóng tới Dinh Độc Lập, 
trực tiếp chỉ huy trận chiến.

Tại cổng gác Nguyễn Du của Dinh Độc Lập, toán 
tuần tiểu của Chi Cảnh Sát Tao Đàn, nhân viên tăng 
viện của Chi Cảnh Sát Lê Văn Ken, Toán Đặc Nhiệm 
của Ty CSQG Quận Nhì, binh sĩ phòng vệ Dinh Độc 
Lập đã phối hợp tấn công từ 3 phía và đẩy lùi toán 
đặc công VC. Một số VC thoát thân về hướng nhà 
thờ Đức Bà tiếp tay với toán đặc công đang tấn công 
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Số còn lại gồm 7 tên chạy dạt vào 
một cao ốc phía đường Thủ Khoa Huân, phía trước 
cổng Nguyễn Du. Tại địa điểm này, Lực Lượng CSQG 

Quận Nhì dưới quyền chỉ huy của Trưởng Ty Cảnh 
Sát Trần Minh Công, đã dùng súng M-79 và tiểu liên 
tấn công vào tầng dưới, dồn VC lên lầu trên. Cảnh 
sát từ lầu dưới xông lên, VC từ trên thẩy lựu đạn 
xuống. Súng và lựu đạn thi nhau nổ. Hai đợt xung 
phong lên lầu đã làm 3 Cảnh Sát Viên bị thương nên 
Trưởng Ty Cảnh Sát Trần Minh Công đã hạ lệnh tạm 
thời rút ra khỏi tầng dưới để tránh bị sát hại vì lựu 
đạn của VC từ trên lầu ném xuống.

Được trình báo tình hình, Tổng Giám Đốc CSQG 
Nguyễn Ngọc Loan đã đến thị sát và chỉ thị tái tấn 
công lên cao ốc. Sau khi đã di tản đồng bào xa 
cao ốc, Lực Lượng CSQG đã bắn lựu đạn cay lên 
lầu 4 và cùng lúc xung phong lên cận chiến. Việc 
thanh toán bán tiểu đội đặc công VC đã kết thúc 
vào chiều mồng 2 Tết. Kết quả, phía Cảnh Sát 1 hy 
sinh và 4 bị thương. Phía đặc công VC: 4 chết và 3 
bị bắt sống.

Trước đó, Tổng Giám Đốc CSQG Nguyễn Ngọc 
Loan đã chỉ huy Lực Lượng CSQG phối hợp với Quân 
Đội để tái chiếm đài phát thanh Sài Gòn trong lúc 
đài này đã bị tắt tiếng trong một thời gian ngắn. 
Nhờ vậy, không hề có một bài hát hay lời tuyên 
truyền nào của cộng sản Bắc Việt kịp phát đi từ làn 
sóng của đài phát thanh Sài Gòn.

Sáng ngày mồng Hai Tết, tức ngày 31-1-1968, 
Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan đích thân chỉ huy trận 
chiến khốc liệt tại khu vực chùa Ấn Quang, Chợ 
Lớn. Tại địa điểm này, Đại Tá Loan đã hành quyết 
tên Đại Úy VC Nguyễn Văn Lém, tự Bảy Lốp, là tên 
đã chỉ huy một đơn vị đặc công cùng với xe tăng 
của Tiểu Đoàn 2 Cơ Giới VC tấn công trại Phù Đổng 
của binh chủng Thiết Giáp ở Gò Vấp và chính Bảy 
Lốp đã giết Trung Tá Nguyễn Tuấn và toàn thể gia 
đình chỉ vì Trung Tá Tuấn từ chối không chỉ dẫn 
cách sử dụng các xe tăng còn lại trong trại cho tên 
Bảy Lốp. Ngoài ra, chính tên Bảy Lốp cũng đã giết 
trên 30 thường dân trong khu vực này.

Tại nhiều địa điểm khác trong Thủ Đô Sài Gòn, 
CSQG đã giúp đỡ dân chúng di tản ra khỏi các cao 
ốc và phối hợp với các quân binh chủng chiếm lại 
từng nhà, từng khu vực bị cộng quân chiếm giữ.

- Trong đợt 2: 
Sau khi thất bại qua đợt tấn công đầu vào dịp 

Tết, VC vẫn không từ bỏ kế hoạch “Tổng công kích, 
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Tổng nổi dậy” của chúng vì chúng đánh giá sai lầm 
tình hình và vẫn nghĩ rằng dân chúng miền Nam sẽ 
nổi dậy tiếp tay bọn chúng. 

Đợt tấn công 2 khởi đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 
1968. Trong đợt này, VC lựa chọn những địa thế 
khó xoay trở cho ta, nhất là những khu đông dân 
cư. Tại Quận Nhì, chúng đồng loạt xâm nhập và 
bắn phá tại các khu Chợ Cầu Muối, Cầu Kho, Khu 
Đề Thám - Bùi Viện, là những khu nghèo đông dân 
cư, nhà cửa chen chúc và đường hẻm chằng chịt 
khiến cho việc lưu thông hàng ngày và công tác 
cứu hỏa bị giới hạn và khó khăn.

Khi các toán đặc công xâm nhập vào các khu vực 
trên, Lực lượng CSQG Quận Nhì dưới quyền điều 
động và trực tiếp chỉ huy của Trưởng Ty Cảnh Sát 
Trần Minh Công và theo lệnh của Tổng Giám Đốc 
CSQG Nguyễn Ngọc Loan, đã mở các cuộc tấn công 
để thanh toán từng mục tiêu trong hoàn cảnh rất 
khó khăn vì dân chúng hoảng loạn chạy ra khỏi khu 
vực VC xâm nhập, trong khi các toán đặc công VC 
đang ẩn nấp trong nhà của dân.

Trong nỗ lực triệt hạ cho bằng được các toán 
đặc công VC nhưng tránh gây thiệt cho dân chúng, 
Lực lượng Cảnh Sát Quận Nhì đã làm chủ tình hình 
tại các Trận Chợ Cầu Muối, Trận Cầu Rạch Bần, Trận 
Đường Đề Thám sau vài ngày giao tranh và thanh 
toán được các toán đặc công VC. Kết quả, địch 6 
tên bị giết, 3 đầu hàng. Về phía CSQG, có 4 nhân 
viên bị thương và 2 hy sinh vì công vụ.

(Xin xem “Mậu Thân Tại Quận Nhì” của Quận 
Trưởng Cảnh Sát Trần Minh Công, nguyên Trưởng 
Ty CSQG Quận Nhì, để biết diễn tiến tình hình tại 
các trận chiến cam go và việc xử dụng lựu đạn 
“simulator” để thanh toán mục tiêu trong trận 
đường Đề Thám ở Chương VIII- Phụ Lục)

Tại Quận 5, VC đã đột nhập vào hãng xà bông 
Trương Văn Bền, khu vực chợ Thiếc. Chúng đã 
vào nhà dân và đặt súng bắn sẻ từ trên lầu cao 
xuống. Hai Trung Đội Xung Kích của Ty Cảnh Sát 
Quận 5 theo lịnh của Thiếu Tá Hiền và được đặt 
dưới quyền chỉ huy của Biên Tập Viên Cảnh Sát 
Lê Văn Lòng, đã cho rải quân dọc theo đường 
Phó Cơ Điều và phóng M.79 lên các vị trí mà VC 
đang ẩn nấp, đồng thời đã nổ súng bắn xẹp bánh 
xe Traction đen đang chạy vào chợ Thiếc nhưng 

không chịu dừng lại theo lệnh của nhân viên Cảnh 
Sát. Tên tài xế bị lạc đạn, chết tại chỗ. Lục soát xe, 
nhân viên Cảnh Sát tịch thu được nhiều súng K.54 
và rất nhiều mìn. Trong tình thế hoảng sợ, VC đã 
bỏ chạy, lẩn vào các hẻm hóc xung quanh chợ tẩu 
thoát và bỏ lại rải rác 10 khẩu súng trường AK.47 
trên đường thoát thân.

Ngoài ra, tại một số địa điểm khác như các dãy 
phố Phùng Hưng, Nguyễn Trãi, Đồng Khánh, Lý 
Thành Nguyên … VC xâm nhập và bắn sẻ suốt ngày 
đêm, nhưng sau đó đã bị TĐ/35 BĐQ nhanh chóng 
thanh toán.

Cùng lúc phải triệt hạ các toán đặc công VC xâm 
nhập nhiều nơi trong thành phố, Lực lượng CSQG 
cũng đã tổ chức nhiều cuộc hành quân cảnh sát 
hỗn hợp để khám xét hai bên bờ các con sông, 
kinh rạch thuộc địa hạt của các Ty CSQG Quận 
2,4,5,7,8 và 9.

Một trong các cuộc hành quân trên, khi tiến 
hàng ngang vừa trên bờ vừa dưới sông, ngang 
qua hãng sắt Eiffel trên Bến Chương Dương Quận 
2, Đội Cảnh Sát Hải Cảng do Biên Tập Viên Cảnh 
Sát Võ Đăng Ngọc chỉ huy, đã phát hiện được một 
chiếc ghe dài 6 thước, ngang 2 thước, có mui, 
nhưng không có người và trên mặt ghe là những 
trái bí đỏ. Lục soát chiếc ghe này, lực lượng hành 
quân đã tìm thấy và tịch thu nhiều loại vũ khí mà 
VC chưa kịp chuyển vào Đô Thành để cung cấp cho 
các toán đặc công.

Tóm kết, trong 2 đợt tấn công của CS vào 
Thủ Đô Sài Gòn, các đơn vị thuộc Nha Cảnh Sát 
Đô Thành đã phối hợp với quân đội VNCH chiến 
đấu anh dũng, chống trả và tiêu diệt cộng quân 
để dành lại từng con phố, nóc nhà mà chúng đã 
đột nhập tạm chiến. Tuy nhiên, Lực Lượng CSQG 
không khỏi đau buồn trước sự mất mát một số 
cán bộ, nhân viên đã hy sinh trong các trận chiến 
tại Thủ Đô và những viên chức chỉ huy đã bị tử 
thương tại trường Phước Đức, là nơi đặt bản 
doanh BCH Hành Quân. Những viên chức sau đây 
bị thiệt mạng tại địa điểm này là do trực thăng Mỹ 
đã phóng 2 hỏa tiển sai lầm mục tiêu: Trung Tá 
Nguyễn Văn Luận, Giám Đốc Nha CSQG Đô Thành; 
Trung Tá Lê Ngọc Trụ, Trưởng Ty Cảnh Sát Quận 5; 
Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Xinh, Chánh Văn Phòng Nha 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975158

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

CSQG Đô Thành; Thiếu Tá Phó Quốc Chụ, Giám 
Đốc Nha Thương Cảng Sài Gòn. Ngoài ra, Đại Tá 
Đàm Văn Quý tạm thay thế Tổng Giám Đốc Cảnh 
Sát Nguyễn Ngọc Loan bị thương, cũng đã hy sinh 

trong khi đi thị sát mặt trận trên đại lộ Trần Quốc 
Toản, gần đường Minh Phụng. Riêng Trung Tá Trần 
Văn Phấn, Trưởng Khối Nhân Huấn Tổng Nha Cảnh 
Sát đã bị thương nặng ở trường Phước Đức.

Để chuẩn bị các công tác đối phó với cộng 
sản trước, trong và sau khi Hiệp Định París 

có hiệu lực, Bộ Tư Lệnh CSQG đã triệu tập Chỉ Huy 
Trưởng và Phụ Tá Đặc Biệt BCH/CSQG Thủ Đô, các 
Chỉ Huy Trưởng và Phụ Tá Đặc Biệt Quận Thủ Đô, 
các Chỉ Huy Trưởng CSQG và Phụ Tá Đặc Biệt Khu, 
các Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh, Thị Xã và Phụ Tá 
Đặc Biệt Tỉnh, Thị Xã…về Sài Gòn để tham dự một 
buổi họp đặc biệt được tổ chức BTL/CSQG. Đây 
là buổi họp quan trọng nhất về phía Lực Lượng 
CSQG, trước khi Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn 
Thiệu chấp nhận ký Hiệp Định Ba Lê trong tình thế 
bị bắt buộc và do bởi những hứa hẹn của Chính 
Phủ Hoa Kỳ.

Suốt 1 ngày hội họp dưới sự chủ tọa của Thiếu 
Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh CSQG vào buổi 
sáng và phần hiểu thị của Tổng Thống Nguyển Văn 
Thiệu vào buổi chiều cùng ngày, các đơn vị được 
lệnh phải trở về địa phương ngay sau khi buổi họp 
kết thúc với bản Kế Hoạch trong tay “3 Bước 18 
Công Tác” của BTL CSQG, là kế hoạch nhằm đối 
phó với Cộng Sản trước, trong và sau khi Hiệp Định 
Paris được ký kết.

Ngoài những biện pháp đối phó về lãnh vực an 
ninh, những công tác đặc biệt sau đây đã được 
Lực Lượng CSQG trên toàn quốc triệt để thi hành:

1- Xây dựng các cảm tình viên, mật báo viên 
trong những vùng có thể bị cộng sản lấn chiếm 

trong chủ trương lấn đất, dành dân của chúng.
2- Tìm mọi cách xâm nhập tiếp cận với các phái 

đoàn cộng sản trong Ủy Ban Liên Hiệp Quân Sự 
Bốn Bên ở mỗi cấp. Trong nỗ lực này, Biệt Đội 
Thiên Nga Khối ĐB/BTL/CSQG đã trở thành nhà 
thầu cung cấp thực phẩm cho hai phái đoàn Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mật Trận Giải Phóng 
Miền Nam tại trại Davis Tân Sơn Nhất, Sài Gòn cho 
đến ngày 28/04/1975 nhưng VC không hề phát 
hiện được.

3- Trung Tá Cảnh Sát Phạm Văn Ca, Trưởng Cơ 
Quan Phản Tình Báo Khối Đặc Biệt/BTL/CSQG dưới 
ngụy thức là một Trung Tá Quân Lực VNCH đã tháp 
tùng Phái Đoàn VNCH trong Ủy Ban Quân Sự Bốn 
Bên đến họp tại Hà Nội.

4- Cắt cử các Sĩ Quan Ngành ĐB với hệ thống 
truyền tin được thiết lập bên cạnh các phái đoàn 
Ủy Hội Quốc Tế, đặc biệt là Ba Lan, Hung Gia Lợi để 
theo dõi hành tung của các phái đoàn thiên cộng 
này, đồng thời ghi nhận và báo cáo các vi phạm 
hiệp định ngưng bắn của Cộng sản.

5- Cho Sĩ Quan CSĐB tháp tùng các phái đoàn 
đến tại các địa điểm trao trả tù binh để ghi nhận 
danh sách tù binh được trao trả và đề nghị biện 
pháp đối phó thích nghi trong trường hợp có đột 
biến xảy ra tại địa điểm trao trả hoặc trên đường 
di chuyển…

22-KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ VỚI CỘNG SẢN TRƯỚC, TRONG
VÀ SAU HIỆP ĐỊNH PARIS NGÀY 28/1/1973

Nhân Viên Ngoại Vi Z90 và MBV Y59 được 
Ngành ĐB Tỉnh Tây Ninh tuyển mộ và sử 

dụng từ năm 1970.

Do được huấn luyện của Cán Bộ Điều Khiển, 
cơ quan tuyển mộ và nhờ sự hợp tác trung thành 
của MBV trong việc cung cấp tin tức, Ngành ĐB Tây 
Ninh đã bố trí nhân viên CSĐB giả dạng là “những 

23-PHÁ VỠ TỔ CHỨC BINH VẬN A54 CỦA TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM
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24-KHÁM PHÁ VÀ BẮT GIỮ CÁC TỔ CHỨC BUÔN LẬU HEROIN VÀ THUỐC PHIỆN

bác nông dân” tại Ấp Trường Lưu, Xã Trường Hòa, 
Quận Phú Khương trong tháng 4 năm 1974 để tóm 
bắt các tên sau đây trong tổ chức Binh Vận của 
Trung Ương Cục Miền Nam, có mật số là A54:

- Nguyễn Văn Dần, chủ nhà hàng Thanh Bạch 
trên đường Lê Lợi, Sài Gòn.

- Thiếu Tá Sáu Đông, Cán bộ phái khiển Cục 
Nghiên Cứu Hà Nội.

- Lê Thị Hoa, cán bộ giao liên và hai cuộn phim.
Sau 2 ngày tạm giữ tại F Đặc Biệt Tây Ninh, đồng 

bọn đã được giải giao về cơ quan D6 (Trung Tâm 
Thẩm Vấn Trung Ương) Khối Đặc Biệt/BTL CSQG.

Sau 1 tháng giam giữ để điều tra, khai thác tại 
Khối ĐB và được sự phối hợp của Cục An Ninh Quân 
Đội, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Phòng 2 Bộ 
Tổng Tham Mưu, Quân Cảnh Tư Pháp, Khối ĐB và 
các cơ quan an ninh đã bắt giữ:

- Tổng số hoạt động nội tuyến, có hầu hết trong 

các đơn vị của Quân Đội, Hành Chánh, Cảnh Sát 
Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn v.v... trên khắp 4 
vùng chiến thuật, ước lượng khoảng 200 người, mà 
nhiều nhất trong địa bàn tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre).

 - Tịch thu được 3 nhà hàng, một ở Chợ Lớn và 
2 ở Sàigòn, không kể nhà hàng Thanh Bạch của tên 
Nguyễn Văn Dần.

 - Đặc biệt có 3 tướng lãnh: Trung Tướng Nguyễn 
Hữu Có, Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh và Chuẩn 
Tướng Nguyễn Hữu Hạnh.

Đại Tá Huỳnh Thới Tây, Trưởng Khối Đặc Biệt 
(được vinh thăng Chuẩn Tướng Cảnh Sát ngày 3 
tháng 2 năm 1975) cho biết, ngoài 3 vị Tướng nêu 
trên, tất cả số bị bắt đều được xét xử kín bởi Tòa 
án Quân Sự và được đưa ra trại tù binh ở Côn Sơn 
cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

(Xin xem “Phá Vỡ Công Tác Binh Vận A54” của 
nguyên Trưởng F ĐB Tỉnh Tây Ninh, Phan Tấn 
Ngưu, ở Chương VIII- Phụ Lục)

Trong tổ chức của Lực Lượng CSQG, Khối 
Cảnh Sát Tư Pháp BTL/CSQG, Sở Tư Pháp 

BCH/CSQG Thủ Đô, các Sở Tư Pháp BCH/CSQG 
Khu, các Phòng Tư Pháp BCH/CSQG Tỉnh, Thị Xã, 
các Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận đều có cùng 
chung trách nhiệm là bài trừ các tệ đoan xã hội 
như cờ bạc, đĩ điếm, hút sách, buôn lậu ma túy… 
nhằm lành mạnh hóa xã hội. Đây là công việc hàng 
ngày của phần vụ tư pháp ở mỗi cấp nhưng kết 
quả tùy theo mỗi địa bàn hoạt động.

Vì số trang của quyển Lược Sử Ngành CSQG có 
giới hạn nên BLS chỉ xin đơn cử một số vụ khám 
phá và bắt giữ quan trọng các tổ chức buôn lậu 
heroin và thuốc phiện nội địa và quốc tế do Phòng 
Điều Tra Ma Túy thuộc Sở Tình Báo Điều Tra Tư 
Pháp thuộc Khối Tư Pháp BTL/CSQG thực hiện:

- Ngày 25/7/1971, Phòng Điều Tra Ma Túy BTL/
CSQG đã bắt giữ hơn 60 tên buôn bán ma túy cỡ 
lớn và cỡ trung tại Chợ Lớn và tịch thu tang vật 
51 kg heroin và 334 kg thuốc phiện tại Phú Quốc, 
Rạch Giá và các can phạm như Tăng Hải, Lý Triệu 

Hồng và hai tên cướp Hấu, Lếnh trong cuộc săn bắt 
tiếp diễn 3 ngày do Đại Úy Cảnh Sát Lý Ký Hoàng, 
Chủ Sự Phòng Điều Tra Ma Túy chỉ huy. Cùng tham 
gia chiến dịch truy bắt này, có Đại Úy Nguyễn Văn 
Chín, Trung Úy Nguyễn Minh Đức và Ông Fred 
Dick, Tùy Viên DEA Sài Gòn.

- Ngày 18/3/1973, tàu đánh cá Thái Lan Pasgon 
Samut, dài 23 mét bị Hải Quân VNCH chận bắt và 
kéo vào căn cứ Hải Quân Nha Trang theo tin tức 
tình báo của DEA Hoa Kỳ.

Hải Quân VNCH phối hợp với BTL/CSQG, Phòng 
Điều Tra Ma Túy và Tổng Nha Quan Thuế đã bắt 
giữ tài công, 8 thủy thủ và tên đầu sỏ Amnuay 
Jira-Adisai cùng hơn 12.220 cân Anh thuốc phiện 
và 281 cân morphine base dấu dưới hầm cá, trên 
được phủ một ít nước đá bào. Trị giá tang vật trong 
thời điểm này khoảng 17,000.000 USD.

- Ngày 26/6/1974, cũng do nguồn tin từ DEA 
chuyển qua Phòng Điều Tra Ma túy BTL/CSQG, tàu 
đánh cá Thái Lan Luanglap Lungsri bị Hải Quân 
VNCH chận bắt tại phía Nam Côn Đảo, Vũng Tàu. 
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Tang vật gồm 2000 kilo thuốc phiện và 9 thủy thủ 
đoàn được kéo vào Căn Cứ Cát Lở và sau đó bàn 
giao cho Khối Tư Pháp, Phòng Điều Tra Ma Túy.

Ngoài ra, một số vụ khám phá và bắt giữ khác 
cũng không kém phần quan trọng như vụ hơn 1,000 
kilô thuốc phiện bị thu giữ ngày 1/6/1973 trong 
khi được chuyển từ tàu đánh cá Thái Lan (mang số 
đăng bộ giả) xuống ghe nhỏ tại Phú Quốc.

Một trong những chiến công của Phòng Điều 
Tra Tư Pháp, Khối Tư Pháp, BTL Cảnh Sát Quốc Gia 
được nhắc đến trong cuốn “The Politics of Heroin 
in Southeast Asia “ của tác giả Alfred McCoy, phát 
hành năm 1972 và được dịch ra 9 thứ tiếng. Và ba 
mươi sáu năm sau, Báo An Ninh Thế Giới, Tổng 
Cục An Ninh, Bộ Công An Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa VN đã phỏng dịch 7 trang trong quyển sách 
trên với tựa đề “ Ma Túy Trên Những Tuần Giang 
Đỉnh” của tác giả Hồng Lâm.

Tại sao McCoy viết về câu chuyện này trong 
năm 1972 mà trong đó có nhiều đoạn sự thật đã 
bị bóp méo?

Tại sao tờ An Ninh Thế Giới lại hâm nóng câu 
chuyện này sau 36 năm với tựa đề “Những vụ 
buôn lậu ma túy bị khám phá trong những năm 
gần đây đều có số lượng khiếp đảm. Nhưng về 
qui mô, chúng vẫn còn kém xa những gì đã xảy 
ra tại Miền Nam VN trước năm 1975. Lật lại hồ 
sơ, đó là những vụ buôn lậu quốc tế, dòng chảy 
ma túy đã được hộ tống bởi cả máy bay, xe tăng, 
tuần giang đỉnh…” 

(Xin đọc Ma Túy Trên Những Tuần Giang Đỉnh- 
The Politics of Heroin in Southeast Asia của nguyên 
Chủ Sự Phòng Điều Tra Ma Túy, Khối Tư Pháp, BTL/
CSQG ở Chuơng VIII- Phụ Lục, để biết hư thực và 
tình tiết câu chuyện)
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CHƯƠNG V

Cảnh Sát Quốc Gia
và Biến cố 30/4/1975
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Trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho 
Miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng 

của Cộng Sản Bắc Việt và sự tiếp tay quấy phá của 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam làm nhiễu loạn 
tình hình an ninh, chính trị tại Miền Nam, Quân 
Lực VNCH đã hy sinh máu xương, nêu cao tinh 
thần chiến đấu anh dũng, bất khuất và đã nhiều 
lần đập tan cuồng vọng xâm lăng của cộng quân 
Bắc Việt và đã lắm lần làm rã ngũ, rã hàng quân đội 
giải phóng Miền Nam.

Trong trách vụ thi hành luật pháp quốc gia, duy 
trì an ninh trật tự công cộng, bảo vệ tài sản và sinh 
mạng cho đồng bào, chống phá, triệt tiêu các hoạt 
động khủng bố, phá hoại của hạ tầng cơ sở Cộng 
Sản và bài trừ các tệ đoan xã hội, máu xương của 
người CSQG đã đổ xuống trên mọi miền của đất 
nước, vì người chiến sĩ CSQG không những chỉ thi 
hành nhiệm vụ ở đô thành, thị xã, thị trấn mà còn 
phải lặn lội phục vụ ở tận cùng các thôn xã hẻo 
lánh, nơi thường xuyên bị áp lực của cộng quân và 
những hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát, bắt 
cóc của hạ tầng cơ sở Cộng Sản. 

Với các kế họach tình báo xâm nhập và phản 
tình báo, Lực Lượng CSQG/VNCH đã phá vỡ các 
cụm tình báo chiến lược của Cộng Sản, thu thập 
nhiều tin tức tình báo quan trọng, bắt giữ nhiều 
thành phần cộng sản nòng cốt, kịp thời ngăn chặn 
các hoạt động khủng bố, phá hoại của Cộng Sản và 
vô hiệu hóa các âm mưu gây bất ổn tình hình an 
ninh, chính trị của các tổ chức thân cộng hoặc do 
Cộng Sản dàn dựng tại Miền Nam VN.

Bằng kế sách Phượng Hoàng, các chiến dịch 
Bình Minh, Đại Phong… và do sự phát hiện của các 
màng lưới mật báo viên diện địa, hệ thống tình 
báo nhân dân, các đầu mối, mật báo viên và tình 
báo viên xâm nhập, Lực lượng CSQG/VNCH đã vô 
hiệu hóa hầu như từ trong trứng nước các hoạt 
động về binh vận, giao liên, tiếp tế, đặc công… 
của Cộng Sản. Do vậy, Cộng Sản đã bị thất bại não 
nề trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết 
Mậu Thân năm 1968 và mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 
vì chúng đã không vận dụng được sự nổi dậy của 
quần chúng hoặc sự tiếp tay nội ứng của các binh 
sĩ trong các đồn bót của quân lực VNCH đúng như 
chiến thuật 3 mũi giáp công quân sự, binh vận, 

chính trị mà chúng đã đề ra.
Trong một tài liệu được một đơn vị Mỹ tịch thu 

trong cuộc hành quân mệnh danh là “Junction 
City” ở Tây Bắc Tây Ninh, Cục Nghiên Cứu Hà Nội 
đã nhìn nhận “một phần ba cơ sở bị hủy diệt, một 
phần ba bỏ trốn ra khỏi địa bàn, một phần ba co 
rút không hoạt động, thậm chí còn có tư tưởng 
hoạt đầu.”

Từ những hậu qủa thảm bại đó, Cộng sản luôn 
luôn xem nhân viên Ngành CSQG nói chung và 
Ngành Đặc Biệt nói riêng, là những kẻ thù không 
đội trời chung. Do đó, trước năm 1975 Cộng sản 
đã tìm mọi cách để tiêu diệt các thành phần chống 
cộng, diệt cộng của Lực Lượng CSQG. Với oán nặng 
thù sâu và với quyền bính trong tay, Cộng sản đã ra 
tay trả thù tàn bạo CSQG sau khi chiếm được các 
tỉnh Miền Trung trong tháng 3 năm 1975 và toàn 
Miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Qua các tin tức thu thập được và đã được phối 
kiểm, những vụ bắt bớ, sát hại cá nhân, tàn sát 
tập thể do Cộng Sản chủ xướng đã diễn ra vô cùng 
kinh hoàng, dã man tại các Tỉnh Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên…

Tại Quảng Ngãi, hàng trăm nhân viên, cán bộ 
CSQG thuộc Ngành Đặc Biệt, Cảnh Sát Dã Chiến, 
Thám Sát Đặc Biệt, Cuộc Trưởng CSQG, Địa Phương 
Quân, Nghĩa Quân và Viên Chức xã ấp… đã bị VC 
lùng bắt và sát hại tập thể tại Nghĩa Hành. Những 
vụ bắt bớ tàn sát nhân viên CSQG phục vụ tại các 
Cuộc, nhân viên đặc nhiệm tại các vùng… đã xảy 
ra tại các xã Sơn Quang, Sơn Hội thuộc Quận Sơn 
Tịnh và nhiều vụ sát hại khác cũng đã liên tục xảy 
ra tại các quận Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa và Bình 
Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Bình Định, nhiều vụ hành quyết đẫm máu 
nhân viên CSQG đã xảy ra tại phi trường Phù Cát 
và nhiều địa điểm khác.

Tại Phú Yên, Cộng Sản dã man đã sát hại tập 
thể trên 800 cán bộ xã ấp, nhân viên Thám Sát Đặc 
Biệt, nhân viên an ninh tình báo, hàng trăm cán 
bộ, nhân viên CSQG tại Núi Sấm, cách Thị Xã Tuy 
Hòa 12km.

Với bản chất ác độc cố hữu , bàn tay nhuốm 
máu của Cộng sản vẫn không ngừng nghỉ sau 30 
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tháng 4 năm 1975 qua những vụ tàn sát để trả thù 
những anh hùng chống cộng, diệt cộng của Lực 
lượng CSQG tại các tỉnh phía Nam như Trung Tá 
Lâm Thành Gia, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và các Chỉ 
Huy Trưởng CSQG Quận, Chủ Sự Phòng thuộc 
BCH/CSQG Tỉnh Bình Dương, Trung Tá Võ Văn 
Đường, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và một số viên chức 
BCH/CSQG Tỉnh Chương Thiện, Trung Tá Lê Phó, 
Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và một số cán bộ Ngành ĐB 
Tỉnh An Xuyên… 

Tổng kết tạm thời, 218 Viên chức, Cán bộ, Nhân 
viên CSQG đã bị CS hành quyết tại các địa phương 

trong tháng 3 năm 1975 và sau 30/4/1975. Đặc 
biệt, trong tổng số này, BCH/CSQG Tỉnh Quảng 
Ngãi là đơn vị bị tổn hại nhiều nhất với 140 nhân 
viên đã bị Cộng Sản giết chết.

(Xin xem Danh Sách 3- Viên Chức, Cán Bộ và 
Nhân Viên CSQG Bị Cộng Sản Hành Quyết) 

Cũng trong thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 
1975 đen tối , tột cùng đau thương và uất hận, 
nhiều Sĩ Quan cao cấp lãnh đạo Ngành CSQG và 
một số viên chức, cán bộ, nhân viên của Ngành đã 
can trường chọn lựa cho mình cái chết vinh quang 
và hào hùng.

Danh Sách 1: Những “Anh Hùng Tử Nhưng Khí Hùng Bất Tử”:

1-Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, cựu Tổng Giám 
Đốc CSQG, tuẫn tiết tại Bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ 
Binh lúc 6 giờ chiều ngày 30/4/1975.

2-Trung Tá Nguyễn Văn Long, Chánh Sở Tư Pháp 
BCH/CSQG Khu 1, tuẫn tiết duới chân tượng đài 
TQLC trước trụ sở Hạ Viện Sài Gòn sau khi Ông 
Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng CS Bắc Việt 
sáng 30/04/1975.

3-Trung Tá Đặng Sĩ Vĩnh, Quân Nhân Biệt Phái, 
Trưởng Phòng Trung Ương Kỹ Thuật trực thuộc 
Văn Phòng Tư Lệnh CSQG, cùng vợ và 7 con uống 

thuốc độc tự vẫn tại nhà riêng ở Ngã Ba Ông Tạ Sài 
Gòn sáng 30/4/1975, trong đó có con trai trưởng 
là Trung Uý Đặng Trần Vinh, Phòng 7 Bộ Tổng Tham 
Mưu.

4-Trung Tá Nguyễn Văn Đức, nguyên CHT Biệt 
Đoàn Cảnh Sát Lưu Thông BCH/CSQG Thủ Đô, tuẫn 
tiết bằng súng lục tại VP của Thiếu Tướng Đỗ Kế 
Giai, CHT Biệt Động Quân, khi Ông Dương Văn 
Minh tuyên bố đầu hàng CS. 

5- Trung Tá Đỗ Thanh Liêm, BTL/CSQG, tự sát 
tại trại giam ở biên giới Việt Miên. 

Cố CT Trần văn Hai (trái) và xác Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long (phải) sau khi vừa dùng súng tự 
sát dưới chân Tượng Đài TQLC ở Saigon trưa ngày 30/4/1975



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

165

6-Trung Tá Võ Tuyết Hồ, Khối ĐB, BTL/CSQG tự 
sát trong lúc di tản qua khu Rừng Sát khi nghe tin 
Ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

 7- Thiếu Tá Đỗ Minh Hoàng, Chỉ Huy Trưởng 
BCH/CSQG Quận Bình Phước, Tỉnh Long An, tự sát 
tại Cầu Quay Mỹ Tho ngày 30/4/75.

8-Trung Uý Ngô Văn Cho, Phó Trưởng Cuộc Võ 
Tánh, BCH/CSQG Quận Nhì Sài Gòn và 6 người trong 
gia đình đã tự sát bằng súng lục đêm 2/5/1975 tại 
Cư Xá Quận Nhì, Sài Gòn.

9- Trung Uý Nguyễn Văn Cảnh, Phó Trưởng Cuộc 
CSQG Phường Xóm Chiếu, BCH/CSQG Quận 4 Sài 
Gòn, tự sát trong ngày 30/4/1975 tại Văn Phòng 
Cuộc.

10- Trung Uý Du, không rõ họ, Trưởng Cuộc 
CSQG, tự sát cùng gia đình ngày 30/4/1975 tại Sài 
Gòn. 

11- Thiếu Úy Nguyễn Phụng, Khóa 6 Học Viện 
CSQG, Cơ Quan D6 (Trung Tâm Thẩm Vấn) Khối 
Đặc Biệt/BTL/CSQG uống thuốc độc tự tử tại nhà 
riêng ở Cư Xá Thanh Đa Sài Gòn, được gia đình 
phát giác đưa đi bệnh viện cứu sống, nhưng sau 
đó Thiêu Uý Nguyễn Phụng đã quyết tâm tự sát 
lần nữa bằng cách cắt đứt gân máu tay của minh.

12- Thiếu Úy Nguyễn Thiếu Liêm, không rõ 
nhiệm sở, tự sát ngày 30/4/75.

13- Thiếu Uý Nguyễn Văn Lung, BTL/CSQG, kê 
súng bắn vào đầu tự sát ngày 30/4/75 nhưng được 
cứu sống.

14-Thượng Sĩ Võ Văn Cẩm, BCH/CSQG Biên Hòa, 
tự sát tại Nhơn Trạch, Biên Hòa ngày 30/4/75.

15-Thượng Sĩ Bùi Văn Mương, G.ĐB Quận Củ 
Chi, tự sát 30/4/75.

16- Thượng Sĩ Trần Văn Phát, Sĩ Quan Phụ Tá 
G.ĐB Quận Củ Chi, tự sát 30/4/75.

17- CH Dung, không rõ họ, cấp bậc, nhân viên 
CSĐB Tân Thông, tự sát 30/4/75.

18- CH Trần Khả, không rõ cấp bậc, Trưởng Cuộc 
Hoà Thắng, Phú Yên tự sát tại nhà ngày 31/3/75.

19- Trung Sĩ 1 Nguyễn Xuân Ba, BCH/CSQG Tỉnh 
Bình Định, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định.

20- Trung Sĩ 1 Lê Thành Chương, BCh/CSQG 

Tỉnh Bình Định, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định.
21- Trung Sĩ 1 Ngô Xuân Lạc, không rõ nhiệm 

sở, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định.
22- Trung Sĩ Nguyễn Du, không rõ nhiệm sở, tự 

sát ngày 2/4/75 tại Bình Định.
23- Thượng Sĩ Trần Thi, G.ĐB Quận Tư Nghĩa 

Quảng Ngãi, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 
24/3/75.

24- Thượng Sĩ Nguyễn Hồng Lạc, Cựu Trưởng 
Cuộc Tư Quang, Quận Tư Nghĩa, tự sát trong đêm 
Quảng Ngãi di tản 24/3/1975.

25- Trung Sĩ 1 Huỳnh Vĩnh Bá, G.ĐB Quận Sơn 
Tịnh, tự sát bằng súng cùng với gia đình trong đêm 
Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

26- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Quế, G.ĐB Quận Sơn 
Tịnh Quảng Ngãi, bị Cộng Sản bắt và dẫn về nhà để 
lấy tài liệu mật báo viên. Tại tư gia, trong lúc giả vờ 
đi tìm hồ sơ MBV, TS Quế lấy lựu đạn đã được cất 
dấu tại nhà, mở chốt tự sát và gây thương tích cho 
hai tên VC áp giải và vợ con.

27- Trung Sĩ 1 Lâm Tài, F. ĐB Quảng Ngãi, chiến 
đấu và tự sát trong một cái chòi ở Xã Sơn Long, 
Quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi khi bị VC phát hiện tấn 
công, trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

28- Trung Sĩ 1 Lê Minh Xuân, nhân viên G Nghiên 
Cứu F Đặc Biệt Quảng Ngãi, tự sát tại nhà.

29- Trung Sĩ 1 Huỳnh Trần Bá, G.ĐB Quận Đức 
Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi, ném lựu đạn gây cộng quân 
tử thương tại Bình Liên, quận Bình Sơn sáng ngày 
25/3/75 và đã tự sát sau đó. 

30- Trung Sĩ 1 Nguyễn Tiền, Cuộc Bình Hoàng, 
Quận Bình Sơn, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di 
tản 24/3/75.

31- Thiếu Uý Đinh Văn Hường, Trưởng Cuộc Ba 
Xuyên, Quận Ba Tơ, tự sát tại Trại Gia Binh Thiết 
Giáp Xã Tư Chánh, Quận Tư Nghĩa trong đêm 
Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

32-Thượng Sĩ Đoàn Văn Nhược, Phó Trưởng 
Cuộc Nghĩa Hưng, Quận Nghĩa Hành tự sát trong 
đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

33- Trung Sĩ 1 Trần Đức Một, Biệt Phái Toà HC 
Tỉnh Quảng Ngãi, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di 
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tản 24/3/75.
34- Thượng Sĩ Bùi Đức Tôn, F.ĐB Quảng Ngãi, tự 

sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75.
35- Trung Sĩ 1 Huỳnh Quang Thông, Thẩm vấn 

viên F. ĐB Qủang Ngãi, tự sát trong đêm Quảng 
Ngãi di tản 24/3/75.

36- Thượng Sĩ Vũ Phúc Loan, Trại Tạm Giam 
BCH/CSQG Tỉnh, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di 
tản 24/3/75.

37- Nguyễn Văn Tiểng, Đại Đội 106 CSDC, tự sát 
trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

38- Trung Sĩ 1 Trương Vận, G.ĐB Quận Bình Sơn, 
tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75.

39- Trung Sĩ 1 Phạm Văn Tuyển, Trung Đội Phó, 
Đại Đội 106 CSDC Quảng Ngãi, tự sát tại Bình 
Liên, Quận Bình Sơn trong đêm Quảng Ngãi di tản 
24/3/1975.

40- Trung Sĩ 1 Nguyễn Phú, G.ĐB Quận Điện 
Bàn, Tỉnh Quảng Nam, tự sát cuối tháng 3/75.

41- Trung Sĩ 1 Nguyẽn Văn Tố, G.ĐB Quận Cai 
Lậy, Tỉnh Định Tường, tự sát tại Trại Mỹ Phước Tây, 
Cai Lậy.

42- Thiếu Úy Võ Công Hạnh, BCH/CSQG Quảng 
Nam, tự sát tại Trại Phú Túc, Quảng Nam.

43- Trung Uý Mã Phúc Hiệp,Trưởng Cuộc CSQG, 
trốn trại và tự sát tại nhà trong khi bị VC truy bắt.

44- Thiếu Uý Nguyễn Văn Lắm, Khóa 4, Trưởng 
G ĐB Quận Đức Thịnh, Tỉnh Sa Đéc, tự sát 
30/4/1975.

45- Trung Úy Trần Văn Kha, K2 HVCSQG, tự sát 
trên đường số 7 Tuy Hòa trong khi di tản.

46- CSV Trần Hữu Viên, G. Đặc Biệt Quận Phước 
Ninh, BCH/CSQG Tỉnh Tây Ninh, tự sát tại Khách 
Đình, Tòa Thánh Tây Ninh 30/4/1975.

47-Thiếu Úy Hoàng Xuân Lân, Trưởng Cuộc 
Bình Tân, BCH/CSQG Quận Hòa Lạc, Tỉnh Gò Công, 
tự sát lúc 11 giờ sáng 30/4/1975.

Xác Trung Tá Đặng Sĩ Vình phủ Quốc kỳ VNCH 
sau khi tự sát cùng vợ và 7 người con tại nhà sáng 

30/4/1975

Ngoài những trường hợp được nêu dẫn điển 
hình trên đây, nhiều tấm gương trung dũng, khí 
phách khác đã được Lực Lượng CSQG nhắc nhở 
với lòng kính trọng và ngưỡng phục:

Đại Uý Cảnh Sát Lê Văn Lời, Khoá 2 HV/CSQG, 
Chủ Sự Phòng Hành Quân BCH/CSQG Quận 8, 
Thượng Sĩ Phạm Văn Cậy, Trung Sĩ Huỳnh Văn Kiết, 
Trung Sĩ Huỳnh Văn Nhiên… đã anh dũng đền nợ 
nước trong khi cùng nhân viên cuộc CSQG Ký Thu 

Ôn, các đơn vị tăng viện như CSQG Quận 8, BCH/
CSQG Thủ Đô, Lực Lượng CSDC Biệt Đoàn 222 
quyết tâm ngăn chận đơn vị cộng quân đang tiến 
vào Sài Gòn theo hướng đông nam, sáng ngày 29 
tháng 4 năm 1975. 

Cũng trong trận chiến này, Đại Úy Cảnh Sát Hà 
Xuân Thiết, Khóa 3 Học Viện CSQG, đã bị thương 
tích nặng.
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(Xin xem diễn tiến về trận đánh tại Phường 
Bình An trong địa phận Cuộc CSQG Ký Thu Ôn, 
BCH/CSQG Quận 8 Sài Gòn, sáng ngày 29/4/1975, 
trong Phần Phụ Lục (ChươngVIII) do CH Hà Xuân 
Thiết, người đã tham gia trận chiến, thuật lại) 

Thiếu Tá Cảnh Sát Lý Minh Chơn, Khóa 2 Học 
Viện CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Định 
Quán, Tỉnh Long Khánh và nhân viên thuộc quyền 
đã tử thủ đơn vị, quyết tâm chống trả cộng quân 
cho đến qủa lựu đạn cuối cùng trong tình trạng Bộ 
Chỉ Huy CSQG bị cô lập vì đường tiếp viện đã bị VC 
chận cắt kể từ ngày 19 tháng 3 năm 1975 sau khi 
Cao Nguyên bị bỏ ngỏ. 

Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa là đơn 
vị đã ứng chiến 100%. Sáng 28/4/1975, hai đại 
đội khóa sinh dưới quyền điều động của các Đại 
Đội Trưởng đã theo lệnh của Trung Tá Giám Đốc 
Nguyễn Quang Cảm đến án ngữ tại khu vực phía 
Tây và Đông Nam trên Cầu Đen. Tại khu vực này, 
lực lượng của Trung Tâm đã giao chiến với một 
đơn vị thám sát VC, hạ sát 5 tên và tịch thu một số 
vũ khí. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, toàn bộ Trung 
Tâm được lệnh tập trung và di chuyển lên Núi Nhỏ 
để tử thủ theo kế hoạch của Đặc Khu Vũng Tàu. 
Trên đường di chuyển, vì bị VC pháo kích liên tục, 
nên hàng ngũ đã tan rã.

Trong chiến đấu hăng say và rút lui khi cô thế, 
một số chiến sĩ CSQG thuộc Trung Tâm CSQG Rạch 
Dừa đã hy sinh như Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, 
Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng, Thượng Sĩ Nguyễn 
Văn Bình, Trung Sĩ Lại Văn Tư…

Ngoài ra, trong tháng 3 năm 1975, sự kiện rút 
quân khỏi Ban Mê Thuột và tinh thần chiến đấu, 
tuân hành thượng lệnh của các đơn vị CSQG thuộc 
tỉnh Darlac nói chung và Lực Lượng CSDC nói riêng 
tại các Bộ Chỉ Huy Tỉnh cũng như tại các Quận Ban 
Mê Thuột, quận Buôn Hô, Quận Phước An, Quận 
Lạc Thiện cũng cần được nhắc đến: 

Từ ngày 10/3/1975 đến ngày 13 tháng 3 năm 
1975, VC sử dụng 50 xe tăng, pháo binh và quân 
chính qui để tấn công Thị Xã Ban Mê Thuột (còn 
gọi là xã Lạc Giao) và các quận lỵ Ban Mê Thuột, 
Quận Buôn Hô và Quận Lạc Thiện với cường độ ác 
liệt. Nhân viên BCH CSQG Tỉnh, Ban Chỉ Huy Đại 
Đội CSDC, F.ĐB, nhân viên CSQG Quận cùng với các 

Trung Đội CSDC được tăng phái tại các quận đã 
cùng với các Chi Khu chống trả mãnh liệt, nhưng 
CSQG cũng như các lực lượng quân sự đồn trú đã 
hy sinh quá nhiều nhân mạng. Riêng tại hai quận 
Ban Mê Thuột và Buôn Hô, mỗi Trung Đội CSDC chỉ 
còn sống sót một phần ba và các lực lượng thuộc 
CSQG Quận, lực lượng quân đội hai Chi Khu này 
hầu như bị xóa sổ. Toàn bộ nhân viên CSQG, CSĐB 
và cả Trung Đội CSDC tại BCH Quận Lạc Thiện đã bị 
mất tích, có thể đã chạm địch trên đường rút về 
Quận Lạc Dương thuộc tỉnh Tuyên Đức (Đà Lạt) và 
đã hy sinh toàn bộ, không một ai sống sót.

Trước áp lực hầu như khắp cùng của Cộng 
quân, Đại Đội Trưởng Đại Đội 206 CSDC kiêm Phụ 
Tá CHT Đặc Trách Hành Quân của BCH/CSQG Tỉnh 
Darlac, Đại Uý Cảnh Sát Nguyễn Ngọc Tuấn, Khóa 3 
HV/CSQG, đã cùng gần như toàn bộ nhân viên BCH 
Cảnh Sát Tỉnh, toàn bộ nhân viên F/ CSĐB và gần 3 
trung đội CSDC vượt 40 km rừng gìa, từ căn cứ Chư 
Kuk, cách Ban Mê Thuột 62 km về hướng đông, 
vượt thoát về quận Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa 
(Nha Trang), và sau đó đã tìm mọi cách đưa đoàn 
quân di tản về Vũng Tàu với đầy đủ vũ khí vào ngày 
7 tháng 4 năm 1975. Tổng số nhân viên của BCH/
CSQG Tỉnh Darlac còn sống sót là 187 người gồm 
CSSP, CSĐB và CSDC.

Liên quan đến các trận chiến khốc liệt kể trên, 
hàng trăm chiến sĩ CSQG đã anh dũng hy sinh và 
xác thân của họ đã để lại nơi rừng sâu núi thẳm và 
rải rác trên tỉnh lộ 7 đầy máu và nước mắt.

(Xin xem Danh Sách 2 - CSQG Chiến Đấu và Hy 
Sinh Từ Tháng 1 Đến Tháng 4 Năm 1975) 

Riêng các Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Quận và Cuộc 
CSQG ở khắp nơi và ngay tại Đô Thành Sài Gòn vẫn 
duy trì mọi hoạt động thường nhựt, không hề xao 
lãng nhiệm vụ và bỏ địa bàn hoạt động. Điều đặc 
biệt đáng nói là mặc dầu tình hình trở nên bất ổn 
nghiêm trọng trong những tháng ngày cuối cùng 
và đây cũng là cơ hội ngàn vàng cho các cán bộ, 
cơ sở đặc công nội thành Sài Gòn tổ chức những 
vụ ám sát, đặt chất nổ, rải truyền đơn…để gây tư 
tưởng hoang mang, giao động trong dân chúng và 
làm nhiễu loạn tình hình, nhưng cộng sản không 
thể thực hiện được ý đồ vì các tổ chức đặc công 
của chúng đã bị CSQG liên tục phá vỡ trước và 
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trong giai đoạn, lúc tình hình an ninh, chính trị đã 
có những chỉ dấu bất ổn. 

Xin đơn cử một hoạt động sau đây nhằm nói 
lên tinh thần tận tụy phục vụ và sự quyết tâm đối 
phó cộng sản của Lực Lượng CSQG tại Thủ Đô Sài 
Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến:

Những ngày cuối tháng 4-1975, tình hình tại 
Thủ Đô Sài Gòn hết sức nghiêm trọng và rất đáng 
lo ngại. Người dân từ các tỉnh miền Trung chạy 
loạn về thành phố. Các đơn vị quân đội, cảnh sát 
nhiều nơi cũng lần lượt rút về. Trong khi đó, bọn 
CS ra mặt quyết tâm chiếm cho được Sài Gòn, nhất 
định không ngừng bắn, không thương thuyết với 
bất cứ phe phái nào của miền Nam.

Ngành CSĐB Thủ Đô ghi nhận qua tin tức tình 
báo: Bọn CS từ mật khu đang chuẩn bị ráo riết ra 
lệnh các cơ sở nội thành phải hô hào, kích động 
Tổng Nổi Dậy để yểm trợ cho cuộc Tổng Tiến Công 
của bọn chúng.

Tại BCH/CSQG Q.10, ngành ĐB thường xuyên 
theo dõi sát tình hình. Khoảng ngày 26-4- 1975, 
mật báo viên cho biết: tại 1 căn nhà trong hẻm 
đường Nguyễn Tri Phương, cán bộ CS đang tụ tập 
bàn thảo cho công tác Tổng Nổi Dậy. Đây là căn 
nhà của 1 cựu can phạm CS đã bị theo dõi từ lâu. 
Lực lượng CSQG tiến hành bao vây và ập vào căn 
nhà khám xét lập tức. Bị bất ngờ, bọn CS chạy ùa 
ra phía sau nhà, nhưng không lọt lưới bao vây 
của nhân viên an ninh. Tất cả 5 cán bộ CS bị bắt 
giữ. Tại hiện trường, CSĐB đã tịch thu được nhiều 
truyền đơn, cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, 
hình HCM… 

Nội vụ được đưa về Ngành ĐB/ Q.10 thụ lý. 
Suốt cuộc thẩm vấn trong đêm 26 và ngày 27-4-
1975, trước những tang vật, chứng cứ rõ ràng, 
bọn CS đều phải nhận tội. Trong đó đáng lưu ý là 
1 phụ nữ trung niên, khai báo nhỏ giọt, trong khi 
các tên khác đều tỏ vẻ ngán sợ người phụ nữ này. 
Vặn hỏi, bọn chúng cho biết y thị là cán bộ cấp ủy, 
vừa từ mật khu vào thành phố trực tiếp chỉ huy, 
mang theo truyền đơn, cờ xí để phân phát cho các 
cơ sở đi thực hiện ở các xóm đông dân, kích động, 
hô hào Tổng Nổi Dậy. Nhưng không ngờ đang triển 
khai công tác thì bị bại lộ. 

Sang ngày 28-4-1975, tên thẩm phán nằm vùng 

Triệu Quốc Mạnh được Dương Văn Minh bổ nhiệm 
làm Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Thủ Đô, đã ra lệnh 
giải tán cơ quan F5, tức Trung Tâm Thẩm Vấn của 
ngành CSĐB Thủ Đô. Đồng thời cũng ra lệnh cho 
tất cả các ngành ĐB ở các quận Sài Gòn – Gia Định 
phải trả tự do ngay lập tức toàn bộ can phạm 
chính trị đang bị giam giữ, điều tra. Do đó cơ quan 
CSĐB/ Q.10 SG phải thi hành lệnh, lập hồ sơ trả tự 
do cho bọn CS đang bị thẩm vấn. Nhưng không trả 
lại tang vật như truyền đơn, cờ xí, hình HCM… Bọn 
CS, nhất là tên nữ cán bộ cấp ủy, nhất mực không 
tin được trả tự do dễ dàng như vậy, cứ sợ bị đem 
đi thủ tiêu. Ngành CSĐB/Q.10 đã trả tự do cho bọn 
chúng từng tên một, cách nhau 1 khoảng thời gian 
ngắn, tại những địa điểm khác nhau, không cho 
bọn chúng cùng phối hợp hành động ngay sau khi 
được trả tự do.

Sau này, qua báo chí của CS , được biết tên nữ 
cán bộ cấp ủy chính là bí thư quận ủy quận 10. 
Đồng bọn của y thị cũng là 1 số cán bộ tiếp thu 
quận 10 Sài Gòn.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những chiến 
sĩ CSQG may mắn được sống còn hầu hết đã chịu 
chung số phận của Quân Cán Chính VNCH trong 
những trại tù khắc nghiệt của cộng sản từ Nam ra 
Bắc. Những địa danh như Suối Máu, Hàm Tân, Kim 
Sơn, Xuân Phước, Tiên Lãnh, An Điềm, Bình Điền, 
Hoàn Cát, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, 
Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn… là những vùng tử địa 
đã hằn in dấu chân bùn, tay đất, thấm đượm mồ 
hôi, nước mắt và máu xương của hàng trăm ngàn 
chiến sĩ Quốc Gia. Từ những tử địa này và những 
địa ngục trần gian khác, nhiều chiến sĩ CSQG đã 
bị gục ngã vì bị bắt lao động khổ sai, đói rét, bệnh 
tật hoặc bị bức tử. Lực Lượng CSQG đã mất đi vị 
Tư Lệnh Phó, Chuẩn Tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, 
người đã một đời dấn thân, hết lòng phục vụ, xây 
dựng Ngành Công An Cảnh Sát VNCH. Hàng ngàn 
cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG các Khóa 
1,2,3,4,5 đã vĩnh viễn không còn vị Cha gìa quí 
trọng, cựu Viện Trưởng, Đại Tá Cảnh Sát Đàm Trung 
Mộc, Quận Trưởng Thượng Hạng Ngoại Hạng, cây 
cổ thụ của Ngành CSQG, người đã từng giữ chức vụ 
Phụ Tá Tổng Giám Đốc CSQG đặc trách Trưởng Khối 
Huấn Luyện, đã có công lớn lao trong việc xây dựng, 
đào tạo nhân tài cho Ngành CSQG. Anh em CSQG đã 
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mất đi nhiều cấp chỉ huy gương mẫu, nhiều chiến 
hữu cùng Ngành đã từng đồng lao cộng khổ…

Theo thống kê sơ khởi (chưa đầy đủ), tổng số Sĩ 
Quan, Hạ Sĩ Quan và Cảnh Sát Viên đã từ trần trong 
các lao tù CS đến nay được ghi nhận như sau:

 Chuẩn Tướng: 1. Đại Tá: 3. Trung Tá: 15. Thiếu 
Tá: 25. Đại Uý: 52. Trung Uý: 26. Thiếu Uý: 32. 
Thượng Sĩ: 7. Trung Sĩ: 32. Cảnh Sát Viên: 11

(Xin xem Danh Sách 4: Viên Chức, Cán Bộ 
và Nhân Viên CSQG Bỏ Mình Trong Các Lao Tù 
Cộng Sản)

Trong hàng trăm chiến sĩ CSQG đã nằm xuống 
nơi góc núi ven rừng,Thiếu Tá Cảnh Sát Trần Hàng, 
Khóa 14 BTV Rạch Dừa, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh 
Quảng Tín, người đã tự tử trong xà lim VC quyết 
để bảo toàn các bạn đồng tù trong tổ chức, thường 
được các bạn tù nhắc nhở với lòng kính trọng và 
ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì Thiếu Tá Trần Hàng là 
người đứng đầu Nhóm đã tạo dựng niềm tin, un 
đúc tinh thần cho các bạn tù tại trại giam Nam Hà 
qua việc phổ biến tin tức nghe được đài BBC, VOA 
hàng đêm từ chiếc radio được ẩn dấu trong buồng 
giam cho đến khi bị VC khám phá vào tháng 11 
năm 1981.

Thiếu Tá Nguyễn Oanh, Chỉ Huy Trưởng Cảnh 
Sát Tỉnh Bạc Liêu, người tù đối kháng, bất khuất đã 
để lại trong lòng các bạn đồng tù sự cảm phục và 
lòng mến thương sau khi nghe tin Thiếu Tá Oanh 
trốn trại và bị bắn chết trong rừng núi Bắc Việt.

Trung Tá Lê Phó, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ Huy 
Trưởng CSQG Tỉnh An Xuyên, đã can trường nhìn 
thẳng kẻ thù và dõng dạc hô to “Lê Phó này mất đi, 
sẽ có hàng trăm Lê Phó khác đứng lên” khi Cộng 
Sản đem đi xử bắn vào tháng 6 năm 1975.

Trung Tá Võ Văn Đường, Quân Nhân Biệt Phái, 
Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Chương Thiện bị VC 
hành hình ngày 26 tháng 8 năm 1975 và bị tịch thu 
tài sản vì đã ra lệnh đơn vị tử thủ trong lúc VC tấn 
công vào Chương Thiện ngày 30/04/1975.

Chính sách giam giữ tù nhân chính trị của CSVN 
là một chính sách tàn độc, nhằm giết dần mòn tù 
chính trị bằng cách bỏ đói, cưỡng bách lao động, 
không cấp thuốc men đầy đủ trong khi người tù 
bị ốm đau, bị bệnh tật và luôn luôn khủng bố tinh 

thần của người tù dưới nhiều hình thức.
Chính sách ác độc này đã giết hại hàng vạn Quân 

Cán Chính VNCH, trong đó có hàng ngàn chiến Sĩ 
CSQG. Riêng đối với Lực Lượng CSQG, Cộng Sản 
càng tàn nhẫn hơn khi chúng chủ trương giam giữ 
“mút mùa” những thành phần Sĩ Quan mà chúng 
đã phân loại và đánh giá là tối nguy hiểm và “nợ 
máu với nhân dân”, như một số Tướng Lãnh Quân 
Lực VNCH cùng bị giam giữ như Thiếu Tướng Lê 
Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB; Thiếu Tướng 
Đỗ Kế Giai, Tư Lệnh Biệt Động Quân; Thiếu Tướng 
Trần Bá Di, Tư Lệnh Sư Đoàn 9; Chuẩn Tướng Lê 
Văn Thân, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 2,…

Do Thỏa Ước được ký kết giữa Hoa Kỳ và Cộng 
Sản ngày 29 tháng 7 năm 1989 tại Hà Nội giữa 
Đặc Sứ Robert L Funseth và Ông Vũ Khoan, hàng 
trăm ngàn thành phần cựu tù nhân chính trị đã 
lần lượt đến Hoa Kỳ theo thứ tự HO1, HO2 , HO3…
qua chương trình Humanitarian Operation. Riêng 
số cựu tù nhân chính trị gốc CSQG bị giam giữ cho 
đến năm 1992 được thả ra và được định cư tại Hoa 
Kỳ theo chương trình đặc biệt được gọi là Z0.5

Tóm kết, Ngành CSQG Việt Nam Cộng Hòa đã 
trải qua những giai đoạn thăng trầm của đất nước. 
Dù thịnh hay suy, nguời CSQG vẫn là công bộc của 
Chính Phủ và là Bạn của Dân. 

Có thể nói, Ngành Cảnh Sát Công An trước 
1962, Ngành Cảnh Sát Quốc Gia sau 1962 và Lực 
Lượng CSQG/VNCH từ năm 1971, đã hoàn thành 
trọng trách “ Bảo Quốc An Dân “ qua hai nền đệ 1 
và đệ 2 Cộng Hòa. 

Trong khi Lực Lượng CSQG đã và đang trên đà 
phát triển lớn mạnh, có đầy đủ tiềm năng, thực 
lực để ứng phó với địch thù cộng sản trong mọi 
tình huống thì thế trận đã bị đổi thay. Thế trận bị 
thay đổi do quyền lợi của Hoa Kỳ nên VNCH đã 
bị bức tử. Quân Dân Cán Chính VNCH đành nhận 
chịu đắng cay kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Biến cố 30/4/1975 là một đại họa của dân tộc 
Việt, là một tai họa thảm khốc đã phủ chụp lên 
đầu Quân Cán Chính VNCH, là thời cơ để cho kẻ 
thù cộng sản được dịp trả thù tàn bạo Quân Dân 
Miền Nam VN như VC Đỗ Mười, Ủy Viên Ban Bí 
Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản đã sắt máu tuyên 
bố: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền 
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tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, 
ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng 
nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng 
nó thì ta bắt đày đi kinh tế mới vào rừng sâu nước 
độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn.”

Chính sách độc ác này đã từng được Hồ Chí 
Minh chủ xướng và chỉ thị cho đám cán bộ Cộng 
Sản phụ trách các trại giam những thành phần của 
chế độ cũ ở miền Bắc sau năm 1954: “Ta giam giữ 
chúng một năm thì chúng còn tin tưởng. Ta giam 
giữ chúng 2 năm thì chúng bắt đầu nghi ngờ. Ta 
giam giữ chúng 3 năm thì chúng bắt đầu chống 
đối. Nhưng ta đã có cách của đảng ta là sẽ biến 
chúng thành những vật vô hại của xã hội.” 

 Tuy cùng chung số phận, cùng nằm trong chính 
sách ác độc, bất nhân của Cộng Sản mà VC Đỗ Mười 
và những tay đầu nậu CS đã ra lệnh cho tay chân, 
bộ hạ của chúng thi hành, nhưng sự thi hành của 

bọn chúng ở mỗi cấp, ở mỗi địa phương lúc nào 
cũng khốc liệt hơn đối với Ngành CSQG vì cộng sản 
luôn xem CSQG là kẻ thù số một của chúng.

 Sau những tháng năm dài bị đọa đày trong các 
ngục tù cộng sản, nhà tan cửa nát, gia đình bị phân 
li, các cựu tù chính trị gốc CSQG và Quân Cán Chính 
VNCH bị cộng sản giam giữ từ 3 năm trở lên, đã có 
cơ may được định cư tại Hoa Kỳ để làm lại cuộc 
đời và xây dựng tương lai cho con cháu.

 Sau khi ổn định được cuộc sống, các Chiến 
Hữu CSQG đã tìm đến nhau và cùng nhau sinh 
hoạt trong các Hội CSQG được thành lập tại nhiều 
địa phương trong tinh thần tương thân tương ái, 
không bỏ quên những chiến hữu tại quê nhà và 
vẫn nặng lòng với công cuộc đấu tranh cho một 
nước VN tự do, dân chủ, nhân quyền mà trên 90 
triệu đồng bào thân thương đã và đang khao khát, 
mong chờ.

DANH SÁCH 2: CSQG CHIẾN ĐẤU & HY SINH
(Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1975)

1- Đại Úy Võ Lệ, Khóa 3 Học Viện CSQG, Đại Đội 
Trưởng và trên 150 CSDC Tỉnh Phước Long hy sinh 
và bị mất tích trong trận chiến tháng 1 năm 1975.

2- Đại Úy Trần Văn Ninh, Khóa 2 Học Viện CSQG, 
Trưởng Cuộc Lạc Giao, Thị Xã Ban Mê Thuột.

3- Đại Úy Trần Văn Ơn, Khóa 2 Học Viện CSQG, 
Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Lạc Thiện, Tỉnh 
Darlac.

4- Thiếu Úy Lê Minh Đức, Trung Đội Trưởng 
CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac.

5- Thiếu Úy Đỗ Quang Cần, Trung Đội Trưởng 
CSDC Quận Lạc Thiện, Tỉnh Darlac.

6- Thiếu Úy Thạch Hoàng Lộc, Khóa 9 Học Viện 
CSQG.

7- Thiếu Úy Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Cuộc 
CSQG.

8- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Mầu, Trung Đội Phó 
CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac.

9- Trung Sĩ 1 Nguyễn Khoái, nhân viên Trung 
Đội CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac.

10- Trung Sĩ 1 Trần Hùng, nhân viên Ban 2 Ban 
Chỉ Huy Đại Đội 206 CSDC Tỉnh Darlac.

11- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Sỹ, nhân viên BCH/
CSQG Quận Darlac.

12- CSV Trần Văn Hưng, nhân viên Trung Đội 
CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac.

13- Và trên 75 Chiến Sĩ CSDC hy sinh trong các 
trận chiến khốc liệt tại Ban Mê Thuột từ ngày 
10/3/1975 -18/3/1975.

14- Thiếu Úy Quyền, Chỉ Huy Phó Thám Sát Đặc 
Biệt Tỉnh Darlac và 40 Thám Sát Viên tăng phái cho 
Quận Đức Lập, Tỉnh Quảng Đức vào đầu tháng 2 
năm 1975, đã hy sinh trong trận chiến tại quận lỵ 
này.

15- Thiếu Úy Quyền, Chỉ Huy Phó Hành Chánh 
Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Darlac và trên 30 Thám Sát 
Viên đã hy sinh trong lúc chạm địch bên ngoài phi 
trường L19 Tỉnh Darlac sáng 10/3/1975.

16- Thiếu Úy Huỳnh Xuân Ba, Khóa 4/72 Học 
Viện CSQG, Điều Hợp Viên của Toán Theo Dõi Bộ 
Chỉ Huy Tiền Phương CSQG Khu 2, bị VC phục kích 
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DANH SÁCH 3: VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CSQG
BỊ CỘNG SẢN HÀNH QUYẾT

bắn trọng thương trong khi đang vượt qua sông 
để về Tuy Hòa Phú Yên và đã hy sinh sau đó.

17- Thượng Sĩ Trần Hữu Thành, Trưởng G 
Nghiên Cứu F.ĐB Tỉnh Long Khánh, tử thương tại 
nhiệm sở vì đạn pháo kich trong lúc VC tiến chiếm 
Long khánh.

18- Thiếu Úy Hứa Văn Xi, Trưởng Cuộc An Thạch, 
Bình Dương, tử thương do đạn pháo kích của VC 
sáng 30/4/1975.

19- Thiếu Úy Diệp Bình Trinh, BCH/CSQG Tỉnh 
Bình Dương, tử thương trong cùng trường hợp 
trên.

20- Thiếu Úy Lê Văn Lân, Chỉ Huy Phó BCH/
CSQG Quận Lái Thiêu,Tỉnh Bình Dương, tử thương 
trong cùng trường hợp trên.

21- Thiếu Úy Nguyễn Văn Hưng, Ban Kế Hoạch 
Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Rạch Dừa, tử 
thương trong lúc giao chiến với cộng quân sáng 
28/4/1975 tại phía Nam Cầu Đen.

22- Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng, Phòng Quản 
Trị TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh trong cùng trận 
chiến trên.

23- Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, Đại Đội Trưởng 
Khóa Sinh, TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh trong 
cùng trận chiến .

24- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Bình, TTHL/CSQG 
Rạch Dừa, hy sinh trong cùng trận chiến.

23- Trung Sĩ Lai Văn Tư, TTHL/CSQG Rạch Dừa, 
hy sinh trong cùng trận chiến.

24- Thiếu úy Nguyễn Bá Tường, Khóa 5 HV 
CSQG, Trưởng Cuộc Kỳ Xuân, BCH/CSQGQuận Lý 
Tín, Tỉnh Quảng Tín, bị VC sát hại bằng dao găm 
sau cuộc tấn công trụ sở Xã Kỳ Xuân rạng sáng 
ngày 12 tháng 3 năm 1975.

25- Đại Úy Lê Văn Lời, Khóa 2 Học Viện CSQG, 
Chủ Sự Phòng Hành Quân BCH/CSQG Quận 8 Sài 
Gòn, hy sinh trong trận chiến đối đầu với một đơn 
vị cộng quân đang tiến vào Sài Gòn theo hướng 
đông nam rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975.

26- Thượng Sĩ Phạm Văn Cậy, BCH/CSQG Quận 
8 Sài Gòn, hy sinh trong cùng trận chiến .

27- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Kiết, nhân viên truy 
tầm Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận 8, hy sinh trong 
cùng trận chiến.

28- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Nhiên, nhân viên 
Phòng An Ninh Cảnh Lực BCH/CSQG Quận 8, tử 
trận trên pháo đài cùng Đại Úy Lê Văn Lời sáng 
30/4/1975.

29- Đại Úy Lê Hùng Tâm, Trưởng Cuộc Châu 
Thành Kontum, chết trên Tỉnh Lộ 7 trong khi di 
tản.

30- Thiếu Tá Tâm (không rõ họ) , Trung Tâm 
Trưởng Trung Tâm Tạm Giam BCH/CSQG Tỉnh 
Pleiku, mất tích trên Tỉnh Lộ 7 trong khi di tản.

* Tỉnh Quảng Nam- Quảng Tín: (03)
- Bị VC GIẾT:
1- Thiếu Uý Trương Lựu, Sĩ Quan Phụ Tá G.ĐB 

Quận Quế Sơn,Tỉnh Quảng Nam
2- Huỳnh Khiêm, không rõ cấp bậc, BCH/CSQG 

Quận Tiên Phước, Tỉnh Quảng Tín, bị tử hình tại 
trại tù Tiên Lãnh.

 - Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN:
1- Thiếu Úy Đỗ Văn Nho, Trưởng Cuộc CSQG 

BCH/CSQG Quận Hòa Vang

 * Tỉnh Quảng Ngãi: (140)
• BCH/CSQG Tỉnh:
A- Bị VC GIẾT (20):
1-Thiếu Uý Nguyễn Văn Phụ, Trưởng Toán An 

Ninh Tòa Hành Chánh
2-TSĐB Lê Tấn Mỹ
3-TSĐB Trần Châu
4-TSĐB Lê Mai
5-TSĐB Trần Sang
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6-CSDC Phạm Ngọc Hướng
7-CSDC Lê Quang Hoa
8-TS1 Hồ Vầy, nhân viên
9-TS1 Hồ Ngữ, nhân viên
10-CSV Bạch Kiên, nhân viên
11-TS1 Nguyễn Ninh, nhân viên
12-TS1 Nguyễn Đăng Kiệm, nhân viên
13-TS1 Nguyễn Đài, nhân viên
14-TS1 Phan Thượng Châu, nhân viên
15-TS1 Trần Đang, nhân viên
16-TS1 Trình Tuấn Huệ Viên, nhân viên
17-TS1 Lê Trình, thẩm vấn viên G Thẩm Vấn F 

Đặc Biệt
18-TS1 Lê Thương, nhân viên G Thẩm vấn F Đặc 

Biệt
19-TS1 Phạm Hạnh, nhân viên Toán Tuần Cảnh
20- CSDC Nguyễn Quốc Khánh

B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(10):

1- Thiếu Uý Nguyễn Văn Chất, Trưởng G Công 
Tác F Đặc Biệt

2- Thiếu Uý Nguyễn Thị Đối, Trưởng Toán Thiên 
Nga F. Đặc Biệt

3- CSDC Tạ Văn Hiền
4-QNBP Nguyễn Đức Khiêm
5-CSV Phạm Rô, nhân viên
6-Thượng Sĩ Trân Ngọc Trúc, F Đặc Biệt
7-TS1 Tôn Long Nghiêm, nhân viên đặc nhiệm, 

F Đặc Biệt
8-CSDC Nguyễn Văn Sinh
9-TS1 Lê Văn Truyền, nhân viên Ban Căn Cước
10-TS1 Nguyễn Thảo, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh

• BCH/CSQG Quận Tư Nghĩa:
 A-Bị VC GIẾT (25):
1-TS1 Lương Ngọc Doãn, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
2-TS1 Nguyễn Ngọc Ba, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
3-QNBP Trần Đình Liễu, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
4-CSV Trần Văn Toán, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
5-TS1 Nguyễn Toàn, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
6- CSV Tôn Tràng, nhân viên BCH/CSQG Quận
7-CSV Võ Văn Khoa, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
8-CSV Phạm Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
9-CSV Nguyễn Đức Minh, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
10-TS1 Phạm Đình Trọng, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
11-TS1 Trần Công Chánh, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
12-TS1 Lê Toa, Trưởng Cuộc Tư Thịnh
13-TS1 Lê Toản, nhân viên BCH/CSQG Quận
14-CSV Phạm Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
15-CSV Tôn Trà, nhân viên BCH/CSQG Quận
16-CSV Lê Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG Quận
17-CSV Nguyễn Mìn, nhân viên Cuộc Tư Quang
18-CSV Bùi Tá Xông, nhân viên Cuộc Tư Quang
19-TS1 Nguyễn Đậu, nhân viên Cuộc Tư Quang
20-TS1 Võ Tấn Trợ, nhân viên Cuộc Tư Quang
21-TS1 Bùi Công Chánh, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
22-TS1 Trần Hy, nhân viên G Đặc Biệt Quận
23-TS1 Lê Tấn Mỹ, nhân viên BCH/CSQG Quận
24-TS1 Phan Văn Vang, nhân viên Cuộc Tư Duy
25-CSV Trần Liệp, nhân viên Cuộc CSQG Tư An.
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B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(5):

1- TS1 Lưu Trọng Đàm, Trưởng Cuộc Tư Hòa
2- TS1 Tạ Khiêm, Cuộc Phó Tư Hòa
3- TS1 Nguyễn Tấn Huỳnh, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
4- TS1 Nguyễn Trợ, Trưởng Cuộc Tư Lương
5-CSV Nguyễn Đỏ, nhân viên BCH/CSQG Quận
 
• BCH/CSQG Quận Nghĩa Hành:
A- Bị VC GIẾT (24):
1-TS1 Ngô Hoàng, nhân viên G Đặc Biệt Quận
2-TS1 Mai Đức Lựu, nhân viên G Đặc Biệt Quận
3-Thượng Sĩ Đoàn Khắc Điền, nhân viên G Đặc 

Biệt Quận
4-TS1 Lê Huỳnh, nhân viên G Đặc Biệt Quận
5-TS1 Lê Quang Thức, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
6-TS1 Hồ Phước Huỳnh, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
7-TS1 Trần Tùng, nhân viên BCH/CSQG Quận
8-Thượng Sĩ Đoàn Khắc Hạnh, Trưởng Ban An 

Ninh Cảnh Lực
9-CSV Lê Văn Diện, nhân viên BCH/CSQG Quận
10-Thượng Sĩ Nguyễn Câu, BCH/CSQG Quận
11-TS1 Lê Văn Thuyên, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
12-TS1 Vũ Bá Luân, nhân viên BCH/CSQG Quận
13-TS1 Nguyễn Đạt, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
14-TS1 Lê Hồng Tuyền, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
15-TS1 Trần Cầu, nhân viên BCH/CSQG Quận
16-TS1 Huỳnh Tâm, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
17-TS1 Huỳnh Lân, nhân viên BCH/CSQG Quận
18-TS1 Trần Lý, nhân viên BCH/CSQG Quận
19-TS1 Lương Tấn Trợ, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
20-TS1 Đặng Ngọc Sơn, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
21-Thượng Sĩ Tạ Phi Long, Cuộc Phó Nghĩa 

Thành
22-TS1 Trần Anh, Trại Tạm Giam Quận
23-TS1 Nguyễn Đồng Ảnh, nhân viên BCH/

CSQG Quận
24-TS1 Nguyễn Tấn Đức, nhân viên BCH/CSQG 

Quận

B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(5):

1- Trung Uý Nguyễn Ngọc Mai, BCH/CSQG 
Quận

2- Thiếu Uý Nguyễn Công Tịnh, Sĩ Quan Phụ Tá 
G Đặc Biệt Quận

3- Thượng Sĩ Trương Thống, Trưởng Ban Quản 
Trị, BCH/CSQG Quận

4- TS1 Phan Văn Ninh, Ban Công Xa BCH/CSQG 
Quận

5- TS1 Nguyễn Hữu Toan, Cuộc CSQG Nghĩa 
Khương

• BCH/CSQG Quận Mộ Đức:
A- Bị VC GIẾT (8):
1-TS1 Nguyễn Đúng, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
2-TS1 Nguyễn Hơn, nhân viên G Đặc Biệt Quận
3-TS1 Trần Hà, nhân viên G Đặc Biệt Quận
4-TS1 Phan Tòa, nhân viên G Đặc Biệt Quận
5-TS1 Nguyễn Văn Dung, Phó Cuộc Đức Thuận
6-TS1 Lê Duy Thìn, Phó Cuộc Đức Phước
7-TS1 Bùi Đình Diệu, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
8-TS1 Ngô Khắc Thừa, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
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B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(3):

1- Thiếu Uý Trương Tiến Hùng, Trưởng Cuộc
2- Thiếu Uý Lạc Bửu Chí, Trưởng Cuộc Đức Thọ
3- TS1 Trịnh Minh Khánh, nhân viên Cuộc Đức 

Lương

• BCH/CSQG Quận Đức Phổ:
A- BỊ VC GIẾT (9):
1- Trung Uý Nguyễn Đăng Vũ, Chỉ Huy Phó BCH/

CSQG Quận
2- TS1 Đỗ Mười, nhân viên BCH/CSQG Quận
3- TS1 Trần Ban, nhân viên BCH/CSQG Quận
4- TS1 Trần Chưu, nhân viên BCH/CSQG Quận
5-TS1 Nguyễn Cải, nhân viên BCH/CSQG Quận
6- Thiếu Uý Nguyễn Tư, Trưởng Cuộc Phổ Đại
7- CSV Võ Ba, nhân viên Cuộc Phổ Đại
8- Thượng Sĩ Hoàng Ngọc Trung, Trưởng Cuộc 

Phổ Lợi
9- TS1 Nguyễn Văn Thành, nhân viên Cuộc Phổ 

Xuân

B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(1):

1- TS1 Lê Văn Sầm, nhân viên BCH/CSQG Quận

• BCH/CSQG Quận Sơn Tịnh:
A- BỊ VC GIẾT (16):
1- TS1 Lê Trọng, nhân viên Cuộc Sơn Quang
2- TS1 Lê Xa, nhân viên Cuộc Sơn Hòa
3- TS1 Lê Xược, nhân viên Cuộc Sơn Hòa
4- CSV Nguyễn Thị Nhỏ, nhân viên Cuộc Sơn 

Hòa
5- TS1 Võ Đức Tịnh, nhân viên Ban Tư Pháp 

BCH/CSQG Quận
6- TS1 Quách Vĩnh Bá, nhân viên Cuộc Sơn Bắc
7- TS1 Lê Cài, nhân viên Cuộc Sơn Hòa
8- TS1 Cao Chức, nhân viên Cuộc Sơn Hải

9- TS1 Võ Ê, nhân viên Cuộc Sơn Quang
10-TS1 Lý Sớm, nhân viên Cuộc Sơn Quang
11-TS1 Bùi Thanh Tâm, nhân viên Cuộc Sơn 

Quang
12-TS1 Nguyễn Xung, nhân viên Cuộc Sơn 

Châu
13-TS1 Nguyễn Thìn, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
14- CSV Nguyễn Hộ, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
15- Thượng Sĩ Trần Giáp, Phó Cuộc Sơn Kim
16- CSV Nguyễn Nương, nhân viên Cuộc Sơn 

Kim

B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(2):

1- Thiếu Uý Nguyễn Đức Thạnh, Trưởng Cuộc 
Son Lộc

2- CSV Trần Công, nhân viên Cuộc Sơn Hội

• BCH/CSQG Quận Bình Sơn:
A- BỊ VC GIẾT (4):
1- TS1 Cù Thừa, nhân viên G.Đặc Biệt Quận
2- TS1 Đoàn Thúc Huyền, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
3- TS1 Nguyễn Nhẫn, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
4- CSV/PĐ/ĐH/CN Trương Văn Thao, nhân viên 

Cuộc Bình Hoàng

B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 
(4):

1- Thiếu Uý Lưu Đức Thọ, Trưởng Cuộc
2- CSV Phan Thanh Hùng, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận
3- CSV Hồ Quang Nhân, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
4- CSV Nguyễn Ưng, nhân viên BCH/CSQG 

Quận
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• BCH/CSQG Quận Trà Bồng:
B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN 

(1):
1- Trung Uý Kim Ngọc Châu

• BCH/CSQG Quận Sơn Hà:
A- BỊ VC GIẾT (1):
1- QNBP Trịnh Hỷ, nhân viên G Đặc Biệt Quận

• Cuộc CSQG Thị Tứ:
A- BỊ VC GIẾT (2):
1- Trung Uý Nguyễn Giáp, Trưởng Cuộc
2- TS1 Huỳnh Tám, nhân viên Cuộc CSQG

• Tỉnh BÌNH ĐỊNH: (13)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Đại Úy Cao Văn Bút, BCH/CSQG Tỉnh
2- Thượng Sĩ Nguyễn Đình Đắc, F Đặc Biệt 

Tỉnh.
3- TS1 Đinh Công Chương, nhân viên BCH/

CSQG Tỉnh.
4- TS1 Bùi Văn Liêm, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh.
5- TS1 Lê Đình Lai, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh
6- TS1 Nguyễn Lịch, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh
7- TS1 Bùi Long Ẩn, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh
8- TS1 Tạ Chương Thuận, nhân viên BCH/CSQ 

Quận Tam Quan
9- TS1 Võ Hùng, nhân viên BCH/CSQG Quận 

Tam Quan
10- TS1 Nguyễn Đức Chuẩn, nhân viên BCH/

CSQG Quận Bình Khê
11- TS1 Lê Sinh, nhân viên BCH/CSQG Quận 

Bình Khê
12- TS1 Lê Cảnh Thạnh, nhân viên BCH/CSQG 

Quận Bình Khê
13- TS1 Nguyễn Ngọc Trầm, nhân viên BCH/

CSQG Quận Phù Cát

 • Tỉnh PHÚ YÊN: (15)
A- BỊ VC GIẾT (15): 
1- Đại Uý Võ Tấn Nhưỡng, Đại Đội Trưởng CSDC 

Tỉnh Phú Yên, bị chôn sống
2- Đại Uý Nguyễn Kim Đơn,Trung Tâm Trưởng 

Trung Tâm Hành Quân Cảnh
Lực Tỉnh, bị VC truy bắt ở Bình Dương, đập đầu 

và bỏ xác xuống giếng nước tại Bình Dương.
3- TS1 Lưu Văn Mông, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh
4- TS1 Nguyễn Đình Đắc, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh
5- TS1 Nguyễn Nhung, nhân viên F Đặc Biệt 

Tỉnh
6- CSDC Nguyễn Văn Minh
7- Đặng Văn Hùng, nhân viên ngoại vi
8- TS1 Phạm Văn Im, Trưởng H Công Tác G Đặc 

Biệt Quận Hiếu Xương, bị VC vô nhà bắt dẫn đi mất 
tích sau khi đã bị tù 1 năm ở trại tù Long Bình và 
trở lại quê nhà.

9- Trung Uý Trần Xuân Thủy, Trưởng Cuộc CSQG 
Hòa Đinh BCH/CSQG Quận Hiếu Xương, bị giết 
cùng 125 Quân Cán Chính bằng mìn Claymore tại 
suối Muồn Ré, Xã Hòa Đinh, Tuy Hòa.

10- Trung Uý Nguyễn Nơ, Trưởng Cuộc CSQG 
Hòa Trị, bị giêt trong cùng trường hợp trên.

11- Trương Cữu, không rõ cấp bậc, cựu Trưởng 
Cuộc CSQG Hòa Trị, bị giết trong cùng trường hợp 
trên. 

12- Nguyễn Tân, không rõ cấp bậc, nhân viên 
Cuộc CSQG Hòa Quang, bị giết trong cùng trưởng 
hợp trên.

13- Trần Hồng, không rõ cấp bậc, cựu Trưởng 
Cuộc CSQG Hòa Kiến

14- Lưu Văn Long, không rõ cấp bậc, nhân viên 
BCH/CSQG Quận Sông Cầu

15- Ngô Ngạch, không rõ cấp bậc, nhân viên G 
Đặc Biệt Quận Hiếu Xương
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* Tỉnh BÌNH THUẬN: (4)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Thượng Sĩ Nguyễn Nuôi, Phó Cuộc CSQG 

Tường Phong, Quận Hàm Thuận
2- TS1 Lê Minh Sang, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh
3- TS1 Đỗ Thanh Tân, nhân viên G Thẩm Vấn, F 

Đặc Biệt
4-TS1 Nguyễn Mẫn, nhân viên F Đặc Biệt Tình

* Tỉnh INH THUẬN: (2)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Trung Uý Lê Cương, BCH/CSQG Đồng Hà, 

Tỉnh Quảng Trị, bị bắt và bị giết tại Ninh Thuận
2- Trung Uý Trịnh Đón, Trưởng Cuộc CSQG, 

BCH/CSQG Tỉnh Ninh Thuận, trốn trại bị bắt và bị 
giết tại trại

 
* Tỉnh GIA ĐỊNH – BIÊN HÒA – LONG KHÁNH – 

BÀ RỊA – LONG AN – TÂY NINH: (19)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Đại Tá Trần Văn Chữ, không rõ chức vụ, bị xử 

bắn tại Gia Định
2- Thiếu Tá Lý Minh Chơn, K2 HVCSQG, Chỉ Huy 

Trưởng CSQG Quận Định Quán, bị tử hình tại Long 
Khánh.

3- Đại UÝ Phạm Văn Năm, Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Quận Hiếu Thiện, Tỉnh Tây Ninh, bị giết ngày 
02/5/1975 tại Xã Thạnh Đức, Quận Hiếu Thiện, 
Tỉnh Tây Ninh. 

4- Đại Úy Trần Trọng Ái bị trúng đạn VC khi đang 
trên tàu di tản gần cầu chữ Y Sài Gòn

5- Đại Uý Nhạc Sĩ Minh Kỳ, Giáo sư Âm Nhạc 
Trường Trung Thu CSQG, bị ném lựu đạn, chết tại 
trại An Dưỡng Biên Hòa tháng 8/1975

6- Đại Uý Đinh Văn Lễ, cựu Đại Đội Trưởng CSDC 
Biên Hòa, chết trong cùng trường hợp với Nhạc Sĩ 
Minh Kỳ.

7-Đại Úy Nguyễn Văn Tư, BTV Khóa 6, Học Viện 
CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Phú Vang, 

Thừa Thiên, chết trong cùng trường hợp với Nhạc 
Sĩ Minh Kỳ

8- Đại Uý Võ Tấn Tài, Khóa 2 Học Viện CSQG, Chỉ 
Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Phước Long, Tỉnh 
Bạc Liêu được thả tù năm 1982, vượt biên ở Cà 
Mau, bị bắt và bị VC bắn chết.

9- Trung Uý Trần Phát An, Đại Đội Trưởng Đại 
Đội 14 Khóa Sinh Học Viện CSQG, bị bắn chết năm 
1979 trong khi cố ý leo lên hàng rào trại tù Xuyên 
Mộc vào ban ngày.

10- Đại Uý Nguyễn Văn Biên, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, Phòng Hành Quân BCH/CSQG Tỉnh Long An, 
trốn trại tù Ca Mon, bị bắt và bị hành quyết năm 
1978.

11- Trung Uý Lê Thái Nguyên, không rõ chức vụ, 
BCH/CSQG Quận Long Thành

12- Thượng Sĩ Võ Văn Can, không rõ chức vụ, 
BCH/CSQG Tỉnh Biên Hòa

13- TS1 Phạm Ngọc Liệt, F Đặc Biệt Thị Xã Vũng 
Tàu

14-Thiếu Uý Lê Văn Châu, Phát Ngân Viên BCH/
CSQG Tỉnh Hậu Nghĩa

15-Thượng Sĩ Võ Văn Út, BCH/CSQG Tỉnh Long 
An

16-TS1 Lê Văn Bục, BCH/CSQG Quận Nhà Bè
17-Thượng Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, CSĐB BCH/

CSQG Quận Nhơn Trạch, Tỉnh Biên Hòa
18-CSĐB Nguyễn Văn Sắc, nhân viên đặc nhiệm, 

BCH/CSQG Quận Nhơn Trạch, Biên Hòa
19- Trung Uý Nguyễn Văn Đậm, Trưởng Cuộc An 

Bình, BCH/CSQG Quận Dĩ An, Biên Hòa
 
• Tỉnh BÌNH DƯƠNG: (14)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Trung Tá Lâm Thành Gia, Chỉ Huy Trưởng 

CSQG Tỉnh
2- Thiếu Tá Lê Văn Miêng, Khóa 2 Học Viên 

CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Châu Thành
3- Thiếu Tá Lê Văn Kỳ, Chỉ Huy Trưởng BCH/

CSQG Quận Bến Cát
4- Đại Uý Lương Văn Rành, Chỉ Huy Trưởng 
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BCH/CSQG Quận Lái Thiêu
5- Trung Uý Nguyễn Văn Khôi, Chỉ Huy Phó BCH/

CSQG Quận Châu Thành
6- Trung Uý Lê Văn Lũy, BCH/CSQG Tỉnh
7- Thiếu Uý Nguyễn Văn Hảo, G Đặc Biệt Quận 

Châu Thành
8- Thiếu Uý Nguyễn Văn Ráo, G Đặc Biệt Quận 

Phú Giáo
9- Thiếu Uý Chánh Hiệp, không rõ chức vụ, 

BCH/CSQG Quận Châu Thành
10- Thiếu Uý Nguyễn Văn Một, không rõ chức 

vụ, BCH/CSQG Tỉnh
11- Thượng Sĩ Lâm My Sen, G Công Tác F Đặc 

Biệt Tỉnh
12- TS1 Nguyễn Văn Xe, nhân viên BCH/CSQG 

Tỉnh
13- TS1 Nguyễn Văn Giao, nhân viên G Đặc Biệt 

Quận Phú Giáo
14- Trung Uý Châu Văn Mới, Trưởng Cuộc Chánh 

Hiệp, BCH/CSQG Tỉnh Bình Dương
 
• Tỉnh AN XUYÊN – CHÂU ĐỐC – CHƯƠNG 

THIỆN – BA XUYÊN: (08)
A- BỊ VC GIẾT:
1- Trung Tá Lê Phó, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ Huy 

Trưởng CSQG Tỉnh An Xuyên, bị tử hinh tháng 
6/1975.

Trước giờ bị hành hình, Trung Tá Lê Phó đã 
dõng dạc tuyên bố " Lê Phó này chết đi, còn nhiều 
Lê Phó khác sẽ đứng lên "

2- Trung Tá Võ Văn Đường, Chỉ Huy Trường CSQG 
Tỉnh Chương Thiện, bị tử hình ngày 26/8/1975 và 
bị tịch thu toàn bộ tài sản vì bị kết tội tử thủ trong 
lúc VC tấn công Chương Thiện ngày 30/4/1975

3- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Phụng, tự Chín Phụng, 
F Đặc Biệt Tỉnh Cà Mau bị tử hính cùng thời gian 
với Trung Tá Lê Phó

4- Đại Uý Nguyễn Văn Bảo, Chỉ Huy Trưởng 
Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Châu Đốc, bị tử hình tháng 
5/1975

5- Đại Uý Nguyễn Văn Bé, Chỉ Huy Trưởng Thám 
Sát Đặc Biệt Tỉnh Chương Thiện, bị xử bắn tại 
Chương Thiện tháng 5/1975

6- Thiếu Uý Minh, tự Minh Rỗ, Trưởng Cuộc 
CSQG Hòa Lựu, BCH/CSQG Tỉnh Chương Thiện bị 
VC bắt tại Cần thơ và đem về hành hình tại Chương 
Thiện

7-TS1 Nguyễn Thành Ý, nhân viên BCH/CSQG 
Tỉnh Châu Đốc

8-Trung Úy Ngô Thành Nhơn, Trưởng G Thẩm 
Vấn F. Đặc Biệt Tỉnh Ba Xuyên, bị hành hình cùng 
với Đại Úy TSĐB (không rõ tên họ) tại Ba Xuyên.

Tổng cộng: 218 người

DANH SÁCH 4: VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CSQG
BỎ MÌNH TRONG CÁC LAO TÙ CỘNG SẢN

1- Chuẩn Tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, sinh 
ngày 24/12/1920, Tư Lệnh Phó Lực Lượng CSQG/
VNCH, chết ngày 15/03/1984 tại trại tù Nam Hà, 
Bắc Việt.

2- Đại Tá Cảnh Sát Đàm Trung Mộc, sinh ngày 
08/09/1919, nguyên Quận Trưởng Thượng Hạng 
Ngoại Hạng, Cựu Phụ Tá Tư Lệnh, Trưởng Khối 
Huấn Luyện kiêm Viện Trưởng Học Viện CSQG, 
chết ngày 28/02/1982 tại trại tù Hà Sơn Bình, Bắc 
Việt.

3- Đại Tá Dương Quang Tiếp, cựu CHT/BCH/
CSQG Khu 1, Uỷ Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên, chết 
tại trại tù Nam Hà, Bắc Việt, tháng 3 năm 1985.

4- Đại Tá Nguyễn Phúc, BTL/CSQG, chết tại trại 
tù ở Miền Bắc, không rõ tên trại và năm.

5- Trung Tá Tôn Ngọc Thiện, CHT/CSQG Quận 5 
Sài Gòn, chết tại trại tù Z30C năm 1983.

6- Trung Tá Tôn Thất Dẫn, Chánh Sở Tâm Lý Chiến 
BTL/CSQG, chết tại trại tù Nam Hà năm 1979.
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7- Trung Tá Bùi Văn Lan, Chỉ Huy Trưởng CSQG 
Tỉnh Tuyên Đức, chết vì bị ngộp thở trên chuyến 
tàu chở tù từ Nam ra Bắc năm 1976,

8- Trung Tá Trần Văn Khoa, Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Tỉnh Bà Rịa, chết tại trại Nam Hà A ngày 
22/02/1982.

9- Trung Tá Đỗ Kiến Nâu, Chỉ Huy Phó BCH/
CSQG Quận 10, chết tại trại tù ở Miền Bắc năm 
1982.

10- Trung Tá Nguyễn Văn Năm, BCH/CSQG Khu 
4, chết năm 1979 tại trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú vì bị 
kiệt sức.

11- Trung Tá Lê Văn Thảo, Phó Cơ Quan D6 Khối 
Đặc Biệt, chết tại trại Mễ, Nam Hà năm 1979.

12- Trung Tá Nguyễn Lễ Tính, cựu Trưởng Ty 
CSQG Quận 1 Sài Gòn, chết tại trại Mễ Nam Hà 
năm 1979.

13- Trung Tá Bùi Hiến Tôn, BCH/CSQG Đô Thành, 

chết tại trại Thanh Hóa năm 1979.
14- Trung Tá Nguyễn Quang Cảm, Giám Đốc 

TTHL/CSQG Rạch Dừa, chết tại trại Hàm Tân năm 
1982,

15- Trung Tá Nguyễn Văn Cung, tự Năm Cung, 
Trưởng Trung Tâm Thẩm Vấn Cơ Quan D6 Khối Đặc 
Biệt, chết tại trại tù Hà Tây.

16- Trung Tá Đoàn Đình Từ, Trường Tính Báo 
Trung Ương Khối ĐB, chết tại trại Mễ Nam Hà năm 
1979.

17- Trung Tá Trần Quan Lộc, không rõ chức vụ 
và nhiệm sở, chết trong tù, không rõ năm và địa 
điểm.

18- Trung Tá Từ Đình Mẫn, như trên
19- Trung Tá Lương Văn Bê, Quân Đội Biệt Phái, 

chết ở tại trại tù Quảng Ninh.
20- Thiếu Tá Trần Hàng, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ 

Huy Trưởng CSQG Tỉnh Quảng Tín, tự tử tại trại 

Cố Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, 
Tư Lệnh Phó CSQG

Cố Đại Tá Đàm Trung Mộc
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Nam Hà tháng 12 năm 1980 sau khi VC khám phá 
và tịch thu radio mà tổ chức của Thiếu Tá Hàng đã 
cất dấu để nghe tin tức đài VOA, BCC hàng đêm và 
phổ biến cho các bạn đồng tù nhằm giữ vững tinh 
thần và ý chí của anh em trong tù .

21- Thiếu Tá Đỗ Văn Dậu, BCH/CSQG Tỉnh An 
Giang, chết tại trại Gia Trung Pleiku năm 1983.

22- Thiếu Tá Phạm Văn Đoàn, CSĐB, chết tại trại 
Lào Cai năm 1976.

23- Thiếu Tá Võ Đắc Đức, không rõ nhiệm sở, 
chết tại trại Lý Bá Sơ năm 1980.

24- Thiếu Tá Nguyễn Oanh, Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Tỉnh Bạc Liêu, vượt ngục bị bắn chết trong 
rừng núi Bắc Việt.

25- Thiếu Tá Quách Trung Chánh, Học Viện 
CSQG, chết tại trại số 5 Thanh Hóa, Phân Trại C (Lý 
Bá Sơ) năm 1981.

26- Thiếu Tá Trần Ngọc Phàn, Khóa 3 Học Viên 
CSQG, Sở Cảnh Sát Công Lộ Sài Gòn, ra tù từ trại 
Vĩnh Quang, Tỉnh Vĩnh Phú và bị mất tích trong khi 
vượt biên.

27- Thiếu Tá Nguyễn Thành Lợi, F Đặc Biệt Tỉnh 
Châu Đốc, bị giam giữ 13 năm, bị ung thư phổi và 
chết sau khi được thả ra.

28- Thiếu Tá Nguyện Văn Lợi, không rõ nhiệm 
sở, chết năm 1985 sau khi được thả ra.

29- Thiếu Tá Vũ Văn Nghi, Khoá 3 BTV/CSQG, 
Hojc Viên CSQG, chết vị bị kiệt sức tại trại Lý Bá Sơ 
năm 1980.

30- Thiếu Tá Hồ Văn Thắng, Trưởng F Đặc Biệt 
Ninh Thuận, chết tại trại Z30D Hàm Tân tháng 1 
năm 1989.

31- Thiếu Tá Võ Phước Thiện, BCH/CSQG Tỉnh 
Kontum, chết tại trại Gia Lai năm 1975.

32- Thiếu Tá Nguyễn Văn Thiệu, Chỉ Huy Trưởng 
CSQG Quận Nhì, Thị Xã Cần Thơ, Tỉnh Phong Dinh, 
chết trong trại tù Kinh 5, Tỉnh Hậu Giang khoảng 
năm 1977.

33- Thiếu Tá Lương Đình Chi, BCH/CSQG Vũng 
Tàu, bị bệnh nặng được thả về và chết tại nhà ở Sài 
Gòn năm 1988.

34- Thiếu Tá Dương Trung Thơ, Chỉ Huy Phó 

BCH/CSQG Tỉnh Ninh Thuận, chết tại trại Nam Hà 
năm 1978.

35- Thiếu Tá Lê Đăng Thu, Chỉ Huy Phó BCH/
CSQG Quận Gò Vấp, ra tù, vượt biên và bị mất 
tích.

36- Thiếu Tá Phạm Văn Kiên, Chỉ Huy Phó BCH/
CSQG Tỉnh Bình Định, chết tại trại tù Miền Bắc 
năm 1982.

37- Thiếu Tá Quách Văn Trung, BCH/CSQG Tỉnh 
Vĩnh Long, chết tại trại Xuân Phước Tuy Hòa năm 
1982.

38- Thiếu Tá Lâm Ngọc Thu, Khối Tiếp Vận BTL/
CSQG, chết vì bị kiệt sức tại trại 5 Lam Sơn, Thanh 
Hóa .

39- Thiếu Tá Đoàn Công Lập, cựu Trưởng Ty 
CSQG Thừa Thiên Huế, trốn trại được 6 tháng, khi 
về đến nhà thì ngã lăn ra chết vì bị kiệt sức.

40- Thiếu Tá Tạ Văn Chung, BCH/CSQG Thủ Đô, 
đột tử năm 1979 tại trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa.

41- Thiếu Tá Ngô Chuẩn, Khối Đặc Biệt, chết tại 
trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa.

42- Thiếu Tá Khưu Ngọc Đa, Chỉ Huy Phó BCH/
CSQG Quận 8, chết trên tàu vượt biên.

43- Thiếu Tá Nguyễn Văn Long, Quân Đội Biệt 
Phái, chết tại trại số 5 , phân trại C Thanh Hóa (Lý 
Bá Sơ).

44- Thiếu Tá Lý Đức Thạnh, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, Chủ Sự Phòng Tư Pháp BCH/CSQG Tỉnh An 
Xuyên, ra tù, bị gạt đi vượt biên và bị đập đầu chết 
cùng con trai.

45- Đại Uý Hà Hồng, BCH/CSQG Thị Xã Đà Nẵng, 
chết tại trại An Điềm Quảng Nam.

46- Đại Uý Trần Ngọc Điều, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, trốn trại tù ở Ca Mon và bị mất tích,

47- Đại Uý Trần Văn Bổn, BCH/CSQG Vũng Tàu, 
chết tại trại Nam Hà B năm 1980. 

48- Đại Uý Lê Văn Chương, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, chết tại trại 3 Xã Xuân Cao, Hoàng Liên 
Sơn.

49- Đại Uý Cương (không rõ họ), BCH/CSQG 
Tỉnh Gò Công, chết tại trại 11 Hoàng Liên Sơn năm 
1977.
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50- Đại Uý Mai Viết Để, không rõ chức vụ và 
nhiệm sở, chết tại tại Hoàng Liên Sơn năm 1978.

51- Đại Uý Phan Hữu Giáng, Khóa 3 Học Viện 
CSQG, Chủ Sự Phòng Tâm Lý Chiến BCH/CSQG 
Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại Sơn Cao Quảng Ngãi 
tháng 4 năm 1975.

52- Đại Uý Nguyễn Xuân Giáo, BCH/CSQG Khu 
1, chết tại trại tù Tiên Lãnh Quảng Nam ngày 21-
07-1980.

53- Đại Uý Trần Thiên Thọ Hải, BCH/CSQG Đô 
Thành, chết tại trại Vĩnh Phú năm 1979.

54- Đại Uý Hoàng Xuân Hiệp, không rõ chức vụ 
và nhiệm sở, bị đánh chết tại trại tù Phú Túc Quảng 
Nam năm 1977.

55- Đại Úy Nguyễn Minh Lộc, Chủ Sự Phòng Kỹ 
Thuật BCH/CSQG An Xuyên, ra tù, vượt biên và bị 
mất tích.

56- Đại Uý Huỳnh Văn Tho, Khóa 2 Học Viện 
CSQG, Chủ Sự Phòng Tâm Lý Chiến BCH/CSQG 
Quận 6 Sài Gòn, chết tại trại Phong Quang, Lào Kay 
năm1978.

57- Đại Uý Lê Quang Vĩnh, Khóa 2 Học Viện 
CSQG, Trưởng Cuộc CSQG Minh Mạng, Sài Gòn, 
chết tại trại Kinh Làng thứ 7, Rạch Giá.

58- Đại Uý Nguyễn Ngọc Lựu, Khóa 2 Học Viện 
CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Long Toàn, 
Vĩnh Bình, bị điện giựt chết trong khi bị bắt đi đắp 
đập ở Bến Giá, Vĩnh Bình cuối năm 1975

59- Đại Uý Phạm Văn Thêm, Khóa 2 Học Viện 
CSQG, Giang Đoàn Phó Giang Đoàn Long An, chết 
tại trại tù K5, Tân Lập, Vĩnh Phú.

60- Đại Uý Lê Văn Trang, Chủ Sự Phòng Kế 
Họach TTHL/CSQG/RD, chết vì bị kiệt sức tại trại 
Nam Hà năm 1978.

61- Đại Uý Đặng Kim Huy, F Đặc Biệt BCH/CSQG 
Darlak, chết tại trại Yên Bái năm 1978.

62- Đại Uý Lý Minh Khánh, BCH/CSQG Khu 2, 
chết tại trại tù Miền Bắc ngày 17-6-1977.

63- Đại Uý Trần Ngọc Kiêm, Phụ Tá Đặc Biệt 
BCH/CSQG An Xuyên, bệnh nặng được thả về nhà, 
chết 1984 . 

64- Đại Uý Tạ Văn Quang, BCH/CSQG Đà Lạt, 

bệnh nặng được thả về nhà, chết năm 1980.
65- Đại Uý Hồ Ngọc Sương, TTHL/CSQG/RD, 

chết tại trại K1 Vĩnh Phú năm 1979.
66- Đại Uý Trần Văn Thắng, BCH/CSQG Gia Định, 

bị đầu độc chết tại trại tù Thanh Hóa năm 1983.
67- Đại Uý Nguyễn Quang Thấu, BTL/CSQG, 

chết tại trại Yên Hạ Sơn La năm 1978.
68- Đại Uý Nguyễn Xuân Lâm. Khóa 3 Học Viện 

CSQG, BCH/CSQG Quận 5.
69- Đại Uý Âu Dương Minh, Giảng Viên Trường 

Tình Báo Trung Ương, tuyệt thực chết tại trại tù 
Z30A năm 1979.

70- Đại Uý Lưu Khánh Vân, Khóa 3 Học Viện 
CSQG, chết tại trại tù Miền Bắc.

71- Đại uý Trần Văn Nhiều, BCH/CSQG Quận 
1 Sài Gòn, chết tại trại tù Tân Lập Vĩnh Phú năm 
1982.

72- Đại Úy Trần Văn Phát, BCH/CSQG Quận 4 
Sài Gòn, chết tại trại Vĩnh Phú năm 1978.

73- Đại Uý Hoàng Phố, không rõ nhiệm sở, 
ra tù và đi vượt biên, bị CS bắt và đánh chết tại 
Campuchia.

74- Đại Uý Trần Trung Tiến, BCH/CSQG Kiến 
Hòa, bị bắt tại Rạch Miễu Kiến Hòa và bị đem đi 
thủ tiêu năm 1987.

75- Đại Uý Nguyễn Viết Trỉ, Chỉ Huy Trưởng 
BCH/CSQG Quận Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, chết 
tại trại Hoàn Cát Quảng Trị .

76- Đại Uý Nguyễn Công Văn, Phó F62 E Đặc 
Biệt BCH/CSQG Khu 1, chết tại trại Hoàng Liên 
Sơn, không rõ năm.

77- Đại Uý Nguyễn Văn Văn, không rõ nhiệm sở, 
chết tại trại tù Tân Lập Vĩnh Phú, không rõ năm.

78- Đại Úy Hồ, không rõ Họ, Trưởng Cuộc CSQG 
Thắng Nhì Vũng Tàu, chết tại trại tù Miền Bắc, 
không rõ tên trại và năm.

79- Đại Uý Nguyễn Văn Lượng, Chủ Sự Phòng 
Quản Trị BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy, chết tại trại 
Tân Lập Vĩnh Phú

80- Đại Uý Đinh Công Huệ, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, nguyên Trưởng Cuộc Khổng Tử BCH/CSQG 
Quận 5, chết vì bị bệnh kiết lỵ ở Xã Dương Quỳ, 
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Huyện Văn Bàn, Hoàng Liên Sơn năm 1977
81- Đại Uý Huỳnh Văn Phước, BTL/CSQG, tức 

soạn giả Nguyễn Huỳnh của vở tuồng Tướng Cướp 
Bạch Hải Đường, bệnh nặng cho về nhà, chết năm 
1979. 

82- Đại Uý Thịnh, không rõ họ BCH/CSQG Kiến 
Hòa, bị giết trong vụ vượt Khám Lớn Kiến Hòa 
trong đêm Giáng Sinh năm 1987.

83- Đại Úy Nguyễn Văn Trọng, BTL/CSQG, chết 
tại trại tù Hoàng Liên Sơn ngày 23-04-1977.

84- Đại Uý Lê Thành Nhiên, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, có giấy thả về nhưng chưa ra khỏi trại thì 
chết khoảng năm 1981 tại trại tù Thanh Hóa.

85- Đại Uý Thường, không rõ họ, BCH/CSQG Sa 
Đéc, chết tại trại tù K1 Vĩnh Phú năm 1978.

86- Đại Uý Lược, Không rõ họ và nhiệm sở, chết 
tại trại tù K5 Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1979.

87- Đại Uý Nguyễn Ngọc Cần, ĐĐT CSDC Tỉnh 
Bình Định, ra tù, vượt biên bị mất tích.

88- Đại Uý Trương Hè, Khóa 1 Học Viện CSQG, 
ra tù, vượt biên và chết tại trại tỵ nạn Palawan, Phi 
Luật Tân.

89- Đại Úy Lê Văn Đan, Khóa 2 Học Viện CSQG, 
quyền Giảng Sư Học Viện CSQG, chết tại trại tù Tân 
Lập, Vĩnh Phú năm 1980. 

90- Đại Úy Triệu Tấn Thanh, Khóa 1 Học Viện 
CSQG, quyền Giảng Sư Học Viện CSQG, chết tại K4 
Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1980.

91- Đại Úy Nguyễn Văn Siêng, Khóa 6 BTV, Học 
Viện CSQG, chết trong khi đi lao động tại rừng núi 
Hoàng Liên Sơn vì bị cây ngã đè chết.

92- Đại Úy Nguyễn Thanh Vân, Khóa 6 BTV, Học 
Viên CSQG, chết tại Hoàng Liên Sơn vì bị bệnh.

93- Đại Úy Nguyễn Phước Lộc, Khóa 3 Học Viện 
CSQG, Đại Đội Trưởng Đại Đội 1, Biệt Đoàn 5 CSDC, 
mất tích sau 30/4/1975. 

94- Đại Úy Ninh Thế Duật, Khối Đặc Biệt, BTL/
CSQG, Đội 9 K1 , chết tại trại Tân Lập Vĩnh Phú năm 
1979 (?) 

95- Đại Úy Hưng, không rõ họ, Sở Tư Pháp BCH/
CSQG Thủ Đô, Đội 9 K1, chết tại trại Tân Lập Vĩnh 
Phú năm 1979 (?)

96- Đại Úy Phan Hữu Đức, Khóa 5 Học Viện 
CSQG, Trưởng Cuộc Bàn Cờ BCH/CSQG Quân 3 Sài 
Gòn, chết ngày 3/9/1979 tại trại tù Tân Lập, Tỉnh 
Vĩnh Phú.

97- Trung Uý Hứa Khôi, không rõ chức vụ, chết 
tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 1976.

98- Trung Uý Nguyễn Văn Ngọt, BCH/CSQG 
Quận Bến Lức,Tỉnh Long An, chết tại trại tù Mộc 
Hóa năm 1978.

99- Trung Uý Trần Văn Niệm, BCH/CSQG Buôn 
Mê Thuột, chết tại trại tù Xuân Phước, Tuy Hòa 
năm 1979.

100- Trung Uý Thụy Minh Quan, không rõ chức 
vụ và nhiệm sở, chết tại trại Lăng Biển, Đồng Tháp 
năm 1978.

101- Trung Uý Nguyễn Văn An, BCH/CSQG Khu 
2, chết tại trại Đồng Văn, Khánh Hòa, không rõ 
năm.

102- Trung Uý Bùi Văn Bài, BCH/CSQG Vũng 
Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979.

103- Trung Uý Lưu Văn Bé, CSĐB Quận Vũng 
Liêm, chết tại nhà thương Long Toàn

104- Trung Uý Bình, không rõ Họ, BCH/CSQG 
Ninh Thuận, vượt ngục bị bắn chết tại Sông Cái 
Phan Rang năm 1978.

105- Trung Úy Nguyễn Văn Quý, không rõ chức 
vụ và nhiệm sở, chết tại trại An Dưỡng Biên Hòa.

106- Trung Uý Nguyễn Đức Trọng, không rõ chức 
vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Gia Lai Kontum năm 
1982.

107- Trung Uý Nguyễn Văn Mẫn, Chủ Sự Phòng 
Kỹ Thuật BCH/CSQG Tỉnh Vĩnh Bình, ra tù, chết 
năm 1990.

108- Trung Uý Vân, không rõ Họ, Cuộc CSQG 
Kinh Cùng, bệnh nặng được thả về, chết tại nhà.

109- Trung Uý Nguyễn Văn Thâu, Đại Đội Phó 
406 CSDC Vĩnh Bình, ra tù, chết năm 2001

110- Trung Uý Trương Văn Ngàn, Chủ Sự Phòng 
ANCL BCH/CSQG Tỉnh Vĩnh Bình, ra tù, chết năm 
1985 tại Vĩnh Bình.

111- Trung Uý Diệp Văn Hai, BCH/CSQG Quận 
5 Sài Gòn, bệnh nặng được thả về nhà và chết 
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năm 1986.
112- Trung Uý Nguyễn Tiền Hiệu, BCH/CSQG 

Long Xuyên, chết tại trại Gia Trung Pleiku năm 
1983.

113- Trung Uý Vương Khải Huân, Trưởng Cuộc 
Phước Hòa, BCH/CSQG Quận Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, chết năm 1982 tại trại tù Vĩnh Quang, 
Vĩnh Phú.

114- Trung Uý nguyễn Hữu Huệ, Khối Tư Pháp 
BTL/CSQG, chết tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai năm 
1978.

115- Trung Uý Nguyễn Huy Tụng, F Đặc Biệt 
Quảng Nam, chết tại Quảng Nam sau khi ra tù.

116- Trung Uý Nguyễn Văn San, không rõ chức 
vụ và năm bị chết trong tù

117- Trung Uý Lâm Sĩ Phước, Trưởng Cuộc Mỹ 
Trinh, BCH/CSQG Quận Phù Mỹ, chết tại trại tù Gia 
Lai, Kontum.

118- Trung Úy Nguyễn Hào Kiệt, Khóa 3 Học 
Viện CSQG, Trưởng G Yểm Trợ F.ĐB Hậu Nghĩa, bị 
bắn chết trên đường vượt biên.

119- Trung Úy Nguyễn Văn Trừ, Phụ Tá Đặc Biệt 
BCH/CSQG Quận An Phú, Tỉnh Châu Đốc, trốn trại 
tù tại Kinh Tám Ngàn năm 1978, bị mất tích.

120- Trung Úy Nguyễn Văn Lai, Phó Cuộc Trần 
Văn Châu BCH/CSQG Quận 8 Sài Gòn, chết cuối 
năm 1975 tại trại Suối Máu Biên Hòa vì bị bệnh, 
không có thuốc chữa trị.

121- Trung Úy Phan Văn Ở, Trưởng Cuộc Nguyễn 
Văn Bạc BCH/CSQG Quận 4 Sài Gòn, chết tại trại tù 
Sơn La năm 1979.

122-Thiếu Uý Võ Đức An, F Đặc Biệt BCH/CSQG 
Tỉnh Bình Định, chết tại trại Z30A năm 1980.

123- Thiếu Uý Hoàng Quang Hứa, BCH/CSQG 
Kiến Hòa, chết tại traị Bình Đại, không rõ năm.

124- Thiếu Uý Võ Khoái, BCH/CSQG Đà Nẵng, 
chết tại trại tù An Điềm năm 1980.

125- Thiếu Uý Nguyễn Văn Chánh, BCH/CSQG 
Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 
1976.

126- Thiếu Uý Huỳnh Văn Ân, BCH/CSQG 
Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam 

năm 1978. 
127- Thiếu Uý Trần Văn Thống, BCH/CSQG Đà 

Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 
1978.

128- Thiếu Uý Hoàng Văn Thuận, BCH/CSQG 
Tỉnh Thừa Thiên, chết tại Lao Thừa Phủ, Huế năm 
1980

129- Thiếu Uý Võ Văn Lai, BCH/CSQG Tỉnh Quảng 
Nam, chết tại trại tù ở Quảng Nam năm 1979.

130- Thiếu Uý Nguyễn An Nhơn, không rõ chức 
vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Tiên Lãnh Quảng 
Nam 1980.

131- Thiếu Uý Nguyễn Thanh Phùng, không 
rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Phú Túc 
Quảng Nam 1977.

132- Thiếu Uý Nguyễn Ngọc Ánh, BCH/CSQG 
Biên Hòa, chết tại trại tù Nam Hà năm 1979.

133- Thiếu Uý Nguyễn Đạo Dư, không rõ chức 
vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Nam Hà A năm 
1979.

134- Thiếu Uý Xầm Hoa, BTL/CSQG, chết tại trại 
tù Z30C Hàm Tân.

135- Thiếu Uý Viễn Khánh, BCH/CSQG Thừa 
Thiên, bị tử thương do bom bi nổ tại Phân Trại Xoa 
(C1) thuộc trại Hoàn Cát, Quảng Trị năm 1977.

136- Thiếu Uý Nguyễn Trí Quyền, BCH/CSQG 
Tỉnh Quảng Trị, bị tử thương tại trại Hoàn Cát vì bị 
công an VC sai đi nổ bom bắt cá.

137- Thiếu Uý Trần Quốc Tuấn, Khóa 7 HV CSQG, 
chết vì bệnh đau ruột thừa tại Phân Trại Xoa thuộc 
trại Hoàn Cát, Quảng Trị năm 1979.

138- Thiếu Uý Nguyễn Bạch Lạp, BCH/CSQG 
Bình Tuy, chết tại Khám Chí Hòa năm 1978.

139- Thiếu Uý Nguyễn Thanh Nhàn, không rõ 
chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Sông Bé năm 
1979.

140- Thiếu Uý Nguyễn Văn Phan, BCH/CSQG 
Vũng Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979.

141- Thiếu Uý Trịnh Đình Quyến, BTL/CSQG, 
chết tại trại tù Hàm Tân Z30D ngày 31/05/1979.

142- Thiếu Uý Lý Từ Tấn, BTL/CSQG, chết tại trại 
tù Xuyên Mộc Đồng Nai, không rõ năm.
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143- Thiếu Uý Phạm Văn Tham, BCH/CSQG 
Vũng Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979.

144- Thiếu Uy Nguyễn Thanh Sơn, không rõ 
chức vụ, nhiệm sở và thời gian bị chết 

145- Thiếu Uý Lương Văn Tiếp, như trên
146- Thiếu Uý Nguyễn Thế Đạo, Trưởng Cuộc 

BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy, chết tại trại tù Z30C 
Hàm Tân năm 1980.

147- Thiếu Uý Trần Văn Trà, BCH/CSQG Đà 
Nẵng, chết sau khi ra tù.

148- Thiếu Uý Tống Đắc Khanh, F Đặc Biệt BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại tù ở Quảng 
Ngãi.

149- Thiếu Uý Tôn Thất Quế, CSDC BCH/CSQG 
Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại tù ở Quảng Ngãi.

150- Thiếu Úy Lê Vinh Hân, Khóa 1/72 SQCS, 
Học Viện CSQG, Trưởng Cuộc Cảnh Sát thuộc BCH/
CSQG An Túc, Bình Định, vượt biên mất tích sau 
khi ra tù.

151- Thiếu Úy Đoàn Văn Lợi, Khóa 9 Học Viện 
CSQG, bị tử thương do bom nổ trong khi đi bắt cá 
theo lệnh của VC tại trại Hoàn Cát Quảng Trị.

152- Thiếu Úy Lê Văn Tòng, không rõ chức vụ và 
nhiệm sở, chết tại trại Bàu Lâm, Xuyên Mộc vì mìn 
nổ năm 1976.

153- Thiếu Úy Triệu Văn Nhanh, G. Đặc Biệt 
Quận Phước Ninh, Tỉnh Tây Ninh, chết tại trại K3 
Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú năm 1979.

154- Thiếu Úy Nguyễn Quang, Khóa 4/72 Học 
Viện CSQG, Trung Đội Trưởng CSDC Quận Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Tín, chết trên đường di tản bằng 
tàu tháng 3 năm 1975.

155- Thiếu Úy Trần Văn Cẩm, Trưởng G.ĐB 
Quận Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Bình, bị bịnh chết năm 
1984 sau khi ra tù.

156- Thượng Sĩ Lê Văn Rang, F Đặc Biệt BCH/
CSQG Kiến Hòa, chết tại trại tù Suối Máu năm 
1979.

157- Thượng Sĩ Lê Văn Tây, CSĐB, không rõ 
nhiệm sờ, ăn bo bo bị bể bao tử, chết tại trại tù 
Bến Giá.

158- Thượng Sĩ Nguyễn Đức Thành, không rõ 

chức vụ và nhiệm sở, được thả về nhà , chết năm 
1984 do hậu quả bị tra tấn hành hạ.

159- Thượng Sĩ Bùi Đương, CSĐB, không rõ 
nhiệm sở, chết trong tù, không rõ trại tù và năm.

160- Thượng Sĩ Đặng Văn Khánh, BCH/CSQG Đà 
Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 
1980.

161- Thượng Sĩ Nguyễn Nghị, G Công Tác F Đặc 
Biệt Tỉnh Bình Định, chết tại nhà sau khi được thả 
về vì bị bệnh cổ trướng.

162- Phó TSV Mười Sườn (không rõ họ) , 
G.Nghiên Cứu F.Đặc Biệt Tỉnh Gò Công, chết tại K1 
Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú.

163- Trung Sĩ 1 Nguyễn Hiếu, BCH/CSQG Phong 
Điền, Thừa Thiên, bệnh nặng được thả về nhà, 
chết 1981.

164- QNBP Trương Như Hoè, BCH/CSQG Quận 
Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, chết trong tù tại Quảng 
Ngãi.

165- Trung Sĩ 1 Nguyễn Liên, F Đặc Biệt BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi 

167- Trung Sĩ 1 Lữ Mậu, BCH/CSQG Tỉnh Quảng 
Ngãi 

168- Trung Sĩ 1 Nguyễn Anh Sơn, BCH/CSQG 
Tỉnh Quảng Ngãi

169- Trung Sĩ 1 Phạm Thị, BCH/CSQG Tỉnh 
Quảng Ngãi 

170- Thư Ký HC Võ Văn Ngọc, F Đặc Biệt BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi

171- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Đàn, CSDC BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi

172- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Sinh, CSDC BCH/
CSQG Tỉnh Quảng Ngãi 

173- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Thành, nhân viên 
Cuộc Tư Hiền, BCH/CSQG Quận Tư Nghĩa 

174- Trung Sĩ 1 Nguyễn Tài, nhân viên BCH/
CSQG Quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

175- Trung Sĩ 1 Trần Trọng Huân, nhân viên 
BCH/CSQG Quận Mộ Đức, Quảng Ngãi 

176- TSĐB Bùi Hội, Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh 
Quảng Ngãi 
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177- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Chà, CSĐB, không 
rõ nhiệm sở, chết tại trại Tân Lập, Vĩnh Phú

178- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Bé, không rõ nhiệm 
sở, chết vì bị kiệt sức tại trại Nghệ Tỉnh năm 1982.

179- Trung Sĩ 1 Đặng Văn Tây, CSĐB, không rõ 
nhiệm sở, bị bức tử tại trại tù Xuân Lộc tháng 5 
năm 1978

180- Trung Sĩ Nguyễn Văn Thơ, CSĐB, không rõ 
nhiệm sở, chết vì bị mìn nổ trong khi đi lao động 
tại Bàu Lâm Xuyên Mộc năm 1976

181- Trung Sĩ 1 Bùi Long Tim, CSĐB, không 
rõ nhiệm sở, chết tại trại tù Xuân Lộc Z30A năm 
1982.

182- Trung Sĩ 1 Lê Văn Đạm, G Đặc Biệt BCH/
CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, bị mất tích 
cuối tháng 3/75.

183- Trung Sĩ 1 Trần Chung, G Đặc Biệt BCH/
CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi 
ra tù.

184- Trung Sĩ 1 Trần Biên, G Đặc Biệt BCH/CSQG 
Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi ra tù

185- Trung Sĩ 1 Võ Chất, G Đặc Biệt BCH/CSQG 
Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi ra tù

186- Trung Sĩ 1 Mai Văn Bích, G Thẩm Vấn F Đặc 
Biệt Tỉnh Bình Thuận, chết tại trại tù Sông Cái Ninh 
Thuận năm 1980

187- Trung Sĩ 1 Nguyễn Hàm, G Đặc Biệt BCH/
CSQ Quận Lĩnh, Tỉnh Quảng Trị, chết sau khi được 
thả về nhà

188- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Thanh, Trưởng H 
Công Tác G.ĐB Quận Hải Lăng, chết vì bị bệnh kiết 
lị năm 1978 tại Phân Trại Xoa, Hoàn Cát Quảng 
Trị.

189- Trung Sĩ 1 Nguyễn Ngọc Bá, F Đặc Biệt 
BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, chết tại trại tù Z30D 
Hàm Tân 

190- Trung Sĩ 1 Tràn Văn Ngôn, F Đặc Biệt BCH/
CSQG Tnỉh Binh Định, chết tại trại tù K18 Kim Sơn 
năm 1981

191- Trung Sĩ 1 Đặng văn Mai, không rõ nhiệm 
sở, chết năm 1980 tại trại tù K18 Kim Sơn Bình 
Định

192- Trung Sĩ 1 Nguyễn Dậu, BCH/CSQG Đà 
Nẵng, chết tại trại An Điềm, Quảng Nam năm 
1978.

193- CSV Hồ Thái Dương, Đại Dội 106 CSDC 
Quảng Ngãi, chết trong tù tại Quảng Ngãi

194- CSV Nguyễn Vinh, Đại Đội 106 CSDC Quảng 
Ngãi 

195- CSV Phạm Văn Sinh, nhân viên F. Đặc Biệt 
Tỉnh Quảng Ngãi

196- CSV Trung, không rõ họ, nhân viên Ban Tư 
Pháp BCH/CSQG Quận Trà Cú, chết tại trại tù Cây 
Me Vĩnh Bình năm 1975

197- TSĐB Nguyễn Thoa, TSĐB Ninh Thuận, 
bị biệt giam và bị chết vì bệnh lao phổi tại trại tù 
Sông Cái Ninh Thuận năm 1979

198- Nguyễn Đổng, Giang Cảnh, không rõ cấp 
bậc và nhiệm sở, chết tại trại 3 Nghĩa Lộ năm 
1978

199- Nguyễn Hiệp, không rõ cấp bậc, Phó Cuộc 
CSQG Kỳ Trung BCH/CSQG Tỉnh Quảng Tín, chết tại 
trại tù ở Quảng Nam

200- Đặng Ngọc Hải,không rõ cấp bậc, BCH/
CSQG Quận Lý Tín, Tỉnh Quảng Tín, chết tại trại tù 
ở Quảng Nam

201- Nguyễn Văn Vận, không rõ cấp bậc và 
nhiệm sở, chết tại trại tù Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú

202- Nguyễn Thanh Tịnh, không rõ cấp bậc, 
BCH/CSQG Cam Ranh, chết tại trại tù Vĩnh Cẩm, 
Nghĩa Phú Cam Ranh năm 1975

203- Nguyễn Đô, Biệt Đoàn CSDC (?) chết vị bị 
sình bụng không thuốc chữa.

204- Lưu Bổn, không rõ cấp bậc, nhân viên 
BCH/CSQG Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, bị bắt lao động 
trong rừng và bị rắn độc cắn chết năm 1975

 Tổng cộng: 204
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DANH SÁCH 5: CÁC SĨ QUAN CSQG
BỊ CỘNG SẢN GIAM GIỮ TỪ 15 NĂM

- 15 năm:
1- Đại Úy Phạm Hữu Trung, Cơ Quan D5 Khối 

Đặc Biệt
2- Đại Uý Phạm Đăng Nữ, G. Thẩm Vấn E Đặc 

Biệt Khu 3
3- Đại Uý Lê Thanh Phước, Sĩ Quan Phụ Tá F. 

Đà Lạt

- 16 năm:
1- Thiếu Tá Lê Thới Ngươn, E Đặc Biệt Khu 3
2- Thiếu Tá Phan Hữu Nghi, F.42 Khối Đặc Biệt
3- Thiếu Tá Huỳnh Ngọc Thịnh, F. Đặc Biệt Tỉnh 

Sa Đéc
4- Thiếu Tá Lê Văn Hoan, F. Đặc Biệt Ban Mê 

Thuột
5- Đại Uý Vũ Văn Nhựt, Sĩ Quan Phụ Tá F. Đặc 

Biệt Tỉnh Bạc Liêu
6- Đặi Uý Đặng Văn Nghiêm, Sĩ Quan Phụ Tá F. 

Đặc Biệt Quận 3 Sài Gòn

- 17 năm:
1- Đại Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ Huy Trưởng 

CSQG BCH/CSQG Khu 1
2- Trung Tá Trần Văn Xoàn, Cơ Quan D5 Khối 

Đặc Biệt BTL/CSQG
3- Trung Tá Nguyễn Hữu Hải, Trưởng E Đặc Biệt 

BCH/CSQG Khu 2
4- Thiếu Tá Lâm Minh Sơn, Trưởng F. Đặc Biệt 

Tỉnh Quảng Nam
5- Thiếu Tá Trương Vĩnh Thụy, Trưởng F. Đặc 

Biệt Quận 7 Sài Gòn
6- Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp, Trưởng F. Đặc 

Biệt Tỉnh Bình Định
7- Thiếu Tá Đào Thanh Phong, Cơ Quan Ẻ3 Khối 

Đặc Biệt

8- Thiếu Tá Lương Trọng Lạc, Trưởng F. Đặc Biệt 
Tỉnh Vĩnh Long

9- Thiếu Tá Lữ Kim Ba, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh 
Sóc Trăng

10- Thiếu Tá Phan Kỷ Niệm, Trưởng G Nội Chính, 
Cơ Quan E1 Khối Đặc Biệt BTL/CSQG

11- Thiếu Tá Huỳnh Lam Điền, F. Công Tác E Đặc 
Biệt Khu 3

12- Thiếu Tá Huỳnh Thanh Nhơn, Cơ Quan F.42 
Khối Đặc Biệt BTL/CSQG

13- Thiếu Tá Phạm Tấn Ngọc, Khối Đặc Biệt BTL/
CSQG

14- Thiếu Tá Nguyễn Công Quan, Trưởng F. Đặc 
Biệt Tỉnh Chương Thiện

15- Thiếu Tá Trần Xuân Nhường, Trưởng F. Đặc 
Biệt Tỉnh Kiến Phong

16- Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, Truởng F. Đặc Biệt 
Tỉnh Tây Ninh

17- Thiếu Tá Lê Hữu Tống, Chỉ Huy Trương CSQG 
Tỉnh Long An

18- Thiếu Tá Nguyễn Tâm, Trưởng F. Đặc Biệt 
Tỉnh Bình Thuận

19- Thiếu Tá Nguyễn Tư Thái, CSQG biệt phái 
Phủ Đặc Ủy TU/TB

20- Trung Úy Nguyễn Đức Thắng, CSQG biệt 
phái Phủ Đặc Ủy TU/TB

21- Trung Tá Hoàng Lãm, Cán Bộ Cao Cấp Phủ 
Đặc Ủy TU/TB,Văn Phòng Tư Lệnh CSQG

22- Đại Úy Trần Quang Trường, Sĩ Quan Phụ Tá 
F. Đặc Biệt Tỉnh Sóc Trăng

23- Đại Uý Dương Thái Hiền, G. Thẩm Vấn E. 
Đặc Biệt Khu 3

24- Ông Hoàng Hiểu, Thông Dịch Viên, Văn 
Phòng Phối Trí Viên F. Đặc Biệt Tỉnh Phú Yên.
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CHƯƠNG VI

Hoạt động của CSQG
tại hải ngoại
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I/- ĐẠI CƯƠNG:
Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, có lẽ là một 

Tổng Hội thành lập muộn hơn so với các Tổng Hội 
của các Quân Binh Chủng và các Quân Trường.

 Tiền thân của Tổng Hội CSQG là Liên Hội Cảnh 
Sát Quốc Gia California, nguyên là sự kết hợp của 
hai Hội CSQG có đông hội viên nhất trong cùng 
một Tiểu Bang là Bắc và Nam California và Hội 
CSQG San Jose, vào năm 1997. 

Hội Trưởng Nam Cali khi đó là Chiến Hữu Trần 
Quan An, Hội Trưởng Bắc Cali là Chiến Hữu Nguyễn 
Hiền và Hội San Jose là Chiến Hữu Trương Nghĩa

Hai Hội Nam và Bắc Cali thường có những anh, 
chị em hay đến tham dự, chung vui với nhau trong 
những ngày Tất niên, Tân niên hoặc Ngày Truyền 
Thống Cảnh Sát Quốc Gia (1 tháng 6) hàng năm. 
Riêng Hội San Jose tuy cùng ở California nhưng 
gần như biệt lập, ít khi tham dự chung. Từ mối 
giao hảo đó, Liên Hội Cựu CSQG/VNCH (Tiểu Bang 
California) đã được thành lập vào năm 1993. Lúc 
đầu chỉ là sự kết hợp giữa Hội Ái Hữu CSQG Nam 
CA & Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA trong 
cùng mục đích, tôn chỉ và cùng tiếng nói chung là 
Đặc San Phượng Hoàng. Mãi đến năm 1999, Hội 
CSQG San Jose mới gia nhập Liên Hội.

Trong năm 1993, thành phần BCH Liên Hội gồm 
có các CH: Thái Văn Hòa - Nguyễn Tấn Dược - Ngô 
Văn Tiệp- Lê Văn Đạo & Trần Công Hoàng.

Đến năm 1998, thành phần BCH gồm có:
- Liên HT: Thái Văn Hòa
- Liên HP Đ/T Nam CA: Trần Công Hoàng
- Liên HP Đ/T Bắc CA: Nguyễn Hiền
- Tổng Thư Ký: Phan Quang Nghiệp
- Ủy Viên TT/BC: Đinh Văn Hạp
- Ủy Viên Kế Hoạch: Đỗ Hữu Ích

Từ năm 1999 trở đi cho đến ngày Tổng Hội được 
thành lập, thành phần BCH gồm có:

- LHT: Trần Quan An
- LHP Ngoại Vụ: Nguyễn Hiền
- LHP Nội Vụ: Đỗ Đức
- TTK: Trương Đại Hồ
- Ủy Viên KH: Phạm Tấn Ngọc
- Ủy Viên Báo Chí Bắc CA: Đinh Văn Hạp
- Ủy Viên Báo Chí Nam CA kiêm Thủ Quỹ: Phan 

Tấn Ngưu
Ngày 15 tháng 9 năm 1998, sau khi tham khảo ý 

kiến của hai thành viên khác, Liên Hội California đã 
quyết định thành lập Ủy Ban Nghiên Cứu Tổ Chức 
Tổng Hội, gồm có 3 thành viên:

- CH Thái Văn Hòa, đại diện Hội Bắc California
- CH Trương Nghĩa, đại diện Hội San Jose
- CH Lê Văn Đạo, đại diện Hội Nam California
Mục đích để bàn luận về mọi chi tiết cần thiết 

để thành lập Tổng Hội CSQG.

II/- DIỄN TIẾN:
1) Nhân dịp tổ chức Ngày Truyền Thống Cảnh 

Sát Quốc Gia tại Nam California, ngày 30 tháng 5 
năm 1999, ý kiến về việc thành lập Tổng Hội CSQG 
đã được một số Niên Trưởng và Chiến Hữu nêu 
lên và được sự đồng tình của hầu hết chiến hữu 
tham dự hôm đó.

Dù có sự đồng tình cũng như sự thôi thúc của 
một số Niên Trưởng, nhưng Ban Chấp Hành cả 2 
Hội Nam và Bắc Cali không thể tự đứng ra thành 
lập, mà phải có sự đồng tình của các Hội khác, đã 
ra đời trước đây. Những chiến hữu trong các Ban 
Chấp Hành đều đồng ý quan điểm: Tổng Hội CSQG 
phải là sự kết hợp của các Hội CSQG, mà không thể 

TỔNG HỘI
CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
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là sản phẩm của bất cứ một cá nhân hay một vài 
Hội riêng lẻ.

Mục đích chung khi thành lập Tổng Hội:
- Tất cả vì quyền lợi của quê hương và dân tộc,
- Tất cả vì danh dự của Lực Lượng Cảnh Sát 

Quốc Gia VNCH
Sau đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 1999, Hội 

Trưởng Hội CSQG Nam Cali, CH Trần Quan An đã 
gởi phiếu thăm dò ý kiến đến các Hội và Phân Hội 
ở khắp nơi về việc tổ chức, như: chọn ngày giờ, 
địa điểm... cũng như một số chi tiết liên quan về 
Đại Hội thành lập Tổng Hội, nếu được các nơi đồng 
thuận.

(Cần trình bày thêm, tại vùng Nam California lúc 
đó có 2 Phân Hội CSQG: San Diego và Pomona).

2) Sau khi nhận được ý kiến đồng thuận của 
các Hội, một Ban Tổ Chức Đại Hội Tổng Hội CSQG 
đã được thành lập, bầu Chiến Hữu Trần Quang 
Nam làm Trưởng Ban Tổ Chức và đã chọn ngày 27 
tháng 5 năm 2000, một ngày trước khi Hội Nam 
Cali tổ chức Ngày Truyền Thống CSQG hàng năm 
(tức ngày 28 tháng 5, 2000) để tổ chức Đại Hội, tại 
Hội trường Đài Little Saigon Radio.

Đại Hội đầu tiên này, có sự hiện diện của các 
Hội:

- Hội Ái Hữu CSQG Bắc Cali: Hội Trưởng Nguyễn 
Hiền

- Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali: Hội Trưởng Trần 
Quan An

- Hội Tương Trợ Lực Lượng CSQG/Washington: 
Hội Trưởng Nguyễn Văn Diệp

- Hội Ái Hữu CSQG Kansas: Hội Trưởng Nguyễn 
Hữu Thanh

- Hội Ái Hữu CSQG Dallas-Fortworth: Hội Trưởng 
Phạm Văn Giao

- Hội Ái Hữu CSQG Nam Texas: Hội Trưởng 
Nguyễn Công Luận

- Hội Ái Hữu CSQG Minnesota: Đại diện Hội 
Trưởng Phạm Văn Bổn, CH Bùi Đức Thuận.

Ngoài ra, các Hội không thể về dự, đã gởi 
thư ủng hộ việc thành lập Tổng Hội: Hội Trưởng 
Nguyễn Văn Thuyết (Orlando), 2 nhóm thân hữu ở 

Michigan và Portland (Oregon)...
Kết quả Đại Hội đầu tiên, đã bầu:
- CH Trần Quan An: Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ 

đầu tiên (2000 - 2003)
- CH Nguyễn Công Luận: Trưởng Ban Giám Sát
Sau đó, CH Tổng Hội Trưởng đã mời một số 

Niên Trưởng vào Hội Đồng Cố Vấn.
Hội Đồng Chấp Hành đầu tiên của Tổng Hội, 

gồm có:
- Tổng Hội Trưởng:CH Trần Quan An
- TH Phó Nội Vụ:CH Nguyễn Văn Diệp
- TH Phó Ngoại Vụ:CH Nguyễn Hữu Thanh
- Tổng Thư Ký:CH Phan Tấn ngưu
- Thủ Quỹ:Ch Nguyễn Hữu Thời
- Ủy viên Đặc Nhiệm:CH Nguyễn Thanh Thủy
-- nt -CH Trần Công Hoàng
-- nt -CH Lê Văn Đạo
Vì được bầu làm Tổng Hội Trưởng, nên nhân 

Ngày CSQG hàng năm của Hội Nam Cali, CH Trần 
Quan An đã xin chuyển giao chức vụ Hội Trưởng 
Nam Cali cho toàn thể hiện diện để bầu chọn một 
người thay thế và Chiến Hữu Phan Tấn Ngưu đã 
được chọn giữ chức vụ này, từ ngày 28 tháng 5 
năm 2000.

3) Sau khi được bầu làm Tổng Hội Trưởng, CH 
Trần Quan An đã tiến hành làm mọi thủ tục cần thiết 
để xin giấy phép hoạt động của Tiểu Bang và Liên 
Bang. Do đó, theo luật định Tổng Hội CSQG phải 
tổ chức lại để thành lập Hội Đồng Quản Trị, và Hội 
Đồng Giám Sát đã trở nên không cần thiết, vì công 
việc này đã do Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm. 
Đến Ngày CSQG tháng 6 năm 2001, sau khi tham 
khảo ý kiến của các Hội Trưởng, Niên Trưởng Trang 
Sĩ Tấn đã được chọn làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản 
Trị, cho đến tháng 6 năm 2003, mãn nhiệm kỳ.

4) Sau khi hết nhiệm kỳ, vì những lý do riêng, NT 
Trang Sĩ Tấn không thể về tham dự Đại Hội để bầu 
lại Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành cho 
Tổng Hội, cho nhiệm kỳ 2003 - 2006, được triệu tập 
vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2003 tại Nam 
Cali. Lần này có sự hiện diện của các Niên Trưởng và 
Chiến Hữu đại diện các Hội về dự như sau:
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Hội Đồng Cố Vấn: 
- NT Trần Phước Thành - NT Trần Minh Công - 

NT Võ Văn Xét - NT Vũ Ngọc Liễn - NT Phạm Kim 
Qui - NT Ngô Minh Hồng - NT Lê Văn Ngôn

Các Hội Trưởng hoặc Đại Diện:
- Hội Dallas-Fortworth:CH Phạm Văn Giao
- Hội Minnesota:CH Bùi Đức Thuận, Đại Diện
- Hội Bắc California:CH Phan Quang Nghiệp
- Hội Georgia:CH Nguyễn Văn Nhì
- Hội Washington:CH Nguyễn Kim Loan
- Hội Orlando:CH Nguyễn Văn Thuyết
- Hội Nam California:CH Phan Tấn Ngưu
- Phân Hôi San Diego:CH Phạm Văn Nhạn
- Phân Hội Pomona:CH Nguyễn Kỳ Linh
Kết quả, Đại Hội đã bầu:
a) Hội Đồng Quản Trị:
- Chủ Tịch:CH Trần Quang Nam
- Phó Chủ Tịch:CH Phạm Tấn Ngọc
b) Hội Đồng Chấp Hành:
- Chủ Tịch:CH Trần Quan An
Ngay sau khi đắc cử, CH Trần Quan An đã chọn 

một số Chiến Hữu vào Ban Chấp Hành, gồm có:
- Tổng Hội Trưởng:CH Trần Quan An
- Tổng Hội Phó Nội Vụ:CH Nguyễn Văn Nhì
- Tổng Hội Phó Ngoại Vụ:CH Trương Đại Hồ
- Tổng Thư Ký:CH Phan Tấn Ngưu
- Thủ Quỹ:CH Nguyễn Hữu Thời
- Phụ Tá đặc trách Kế Hoạch:CH Phan Quang 

Nghiệp
- Phụ Tá đặc trách Thông Tin-Báo Chí:CH Nhữ 

Đình Toán
- Phụ Tá đặc trách Nội Qui:CH Bùi Đức Thuận
5 - Đến Đại Hội kỳ 5 được tổ chức vào ngày 23 

tháng 9 năm 2009 tại Thành Phố Garden Grove, 
đã bầu chọn:

a) Hội Đồng Quản Trị:
- Chủ Tịch:CH Trần Quan An 

- Phó Chủ Tịch:CH Phạm Tấn Ngọc
b) Hội Đồng Chấp Hành:CH Phan Tấn Ngưu
Vào tháng 6 năm 2012, cũng nhân Đại Hội Tổng 

Hội, 2 Phân Hội CSQG trong vùng Nam California 
là Pomona và San Diego được Đại Hội quyết định 
trở thành Hội và ngang hàng với các Hội đã thành 
lập trước đó.

6 - Đến năm 2015, Đại Hội đã giữ nguyên Chủ 
Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cũng như 
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2015 
- 2018.

Tuy nhiên, thành phần Hội Đồng Quản Trị cũng 
có vài thay đổi so với các nhiệm kỳ trước. 

Sau đây là thành phần nhiệm kỳ 2015 - 2018, 
như sau:

a) Hội Đồng Quản Trị:
- Chủ Tịch:CH Trần Quan An
- Phó Chủ Tịch:CH Phạm Tấn Ngọc
- Thành Viên HĐQT:
* Hội Michigan:CH Huyên Bửu
* Hội Kansas:CH Nguyễn Văn Đáng
* Hội Washington:CH Nguyễn Kim Loan
* Hội Pomona:CH Lê Đối
* Hội Nam California:CH Nguyễn Doãn Hưng
* Hội Học Viện Bắc CA: CH Hà Đình Huy
* Hội Úc Châu:CH Vũ Trọng Khải
* Hội Bắc Cali:CH Nguyễn Tấn Lực
* Hội Massachusetts:CH Nguyễn Văn Ngôn
* Hội Houston (TX):CH Phạm Văn Nhân
* Hội Georgia:CH Nguyễn Văn Nhì
* Liên Hội Âu Châu:CH Võ Văn Phước 
* Hội Hoa Thịnh Đốn:CH Hồ Văn Tâm
* Hội Orlando (FL):CH Nguyễn Văn Thuyết
* Hội San Diego:CH Nguyễn Ngọc Tuấn
* Hội Arizona:CH Lê Duy Trung
* Hội Dallas (TX):CH Đoàn Tống
b) Hội Đồng Chấp Hành:
- Tổng Hội Trưởng:CH Phan Tấn Ngưu
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- TH.Phó Nội Vụ:CH Nguyễn Văn Đáng (KS)
- TH.Phó Ngoại vụ:CH Phan Quang Nghiệp
- Tổng Thư Ký:CH Nguyễn Văn Lợi
- Thủ Quỹ:CH Nguyễn HữuThời
- Phụ Tá KH& Cảnh Sử:CH Thái Văn Hòa
- Phụ Tá TT& Báo Chí:CH Nhữ Đình Toán
- PT Hậu Duệ:CH Nguyễn Ngọc Thụy

- PT Phát Triển:CH Nguyễn Doãn Hưng
- PT. Xã Hội:CH Nguyễn Thanh Thủy
- Đại diện tại các địa phương: CH Nguyễn Hữu 

Hải (OR) - Nguyễn Minh (IL)
- CH Phạm Văn Các (AR) - CH Nguyễn Văn Minh 

- CH Nguyễn Dạng (CO) 
- CH Nguyễn Đức Huấn (Belgium)
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HỘI ÁI HỮU CSQG NAM CALIFORNIA
I.- ĐẠI CƯƠNG:

Sau biến cố tháng 4 năm 1975, hầu hết Quân, 
Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã bôn 

ba tìm cái sống trong cái chết khi bọn cộng sản 
chiếm được miền Nam.

Người trước, kẻ sau, không ai hẹn ai đều cố 
tìm đường trốn thoát ách cộng sản. Trong số này, 
không thể không nhắc tới số đông đã bị bắt nhốt 
trong các trại tù mọc lên khắp nơi từ Nam ra Bắc; 
đến khi được thả ra, họ cũng tìm đường ra đi, đành 
bỏ lại quê hương yêu dấu từ thuở nào nay đang bị 
cai trị bởi bọn vô thần cộng sản.

Trong gia đình Cảnh Sát Quốc Gia, một số may 
mắn ra đi sớm, cũng như đa số cựu tù được thả ra 
sau này đến được bến bờ Tự Do đã định cư khắp 
nơi tại hải ngoại; mọi người, ai cũng muốn được 
dịp quây quần, chia xẻ buồn vui thời quá khứ cũng 
như cuộc sống mới hiện nay trên đất khách quê 
người.

Từ những ý nghĩ và ước ao đó, Hội Cảnh Sát 
Quốc Gia Nam California cũng như một số Hội 
khác đã lần lượt ra đời, mà thời gian nở rộ nhất là 
trong thập niên 1990.

Riêng Hội CSQG Nam California, có thể chia làm 
2 thời kỳ:

1/- Thời kỳ trước 1990: 
Vào năm 1985, được sự khuyến khích của 

Niên Trưởng Lê Sơn Thanh, một số CH như Phạm 
Công Bạch, Vũ Ngọc Liễn, Trần Quang Nam, Trần 
Công Hoàng, Lê Thanh Đàm, Nguyễn Thanh Giàu, 
Nguyễn Tấn Dược, Lâm Hữu Nhuận, Đào Văn Tín, 
v.v... đã là những sáng lập viên để thăm dò ý kiến 
mọi người, trước khi chính thức thành lập Hội 
CSQG Nam Cali.

Sau những buổi họp tại nhà CH Phạm Công 
Bach, Vũ Ngọc Liễn, Lê Thanh Đàm đã kết hợp 
được khoảng 30 người và tất cả đều đồng ý xúc 
tiến việc thành lập Hội và xin giấy phép hợp thức 
hóa sau đó. Tuy nhiên, công tác này đã bị ngưng 

trệ một thời gian vì một vài lý do, như:
- Anh em định cư ở rải rác, cách xa nên việc liên 

lạc rất khó khăn, trở ngại.
- Đa số mới định cư nên còn phải bận rộn lo 

công việc làm ăn, sinh sống
- Một số muốn “mai danh ẩn tích” vì ngại khi 

còn thân nhân ở Việt Nam
- Một số cấp bậc thấp hoặc Hạ sĩ quan, muốn 

chối bỏ dĩ vãng vì tự ty mặc cảm.
Đến năm 1988, Hội CSQG Nam Cali mới chính 

thức được thành lập và đã bầu CH Nguyễn Tấn 
Dược làm Hội Trưởng đầu tiên của Ban Chấp Hành 
Lâm Thời.

Sự hoạt động của Hội lúc này còn nhiều giới 
hạn, vì anh em CSQG định cư chưa được nhiều.

2/- Thời kỳ từ 1990 về sau: 
Sự ngưng trệ nói trên chỉ xảy ra trong một thời 

gian ngắn, cho tới khi:
- Các chiến hữu ở các trại tỵ nạn như: Phi Luật 

Tân, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, v.v.. đã từng 
kết hợp lại và thành lập được các Chi Hội CSQG ở 
đó, nay có mặt tại Nam CA.

- Sự khó khăn về cuộc sống ở các Trại Tỵ Nạn 
cũng như sự khó khăn trong việc xác minh lý lịch, 
đã giúp anh em từng gắn bó với nhau nay có cơ 
hội nhiều hơn để có thể giúp nhau bằng những 
phương cách có thể đươc.

- Từ đầu năm 1990, số anh em CSQG qua định 
cư theo chương trình H.O ngày càng đông. Đây là 
lý do chính đưa đến sự gần gũi nhau nhiều hơn, 
sẵn lòng giúp đỡ nhau từ vật chất đến tinh thần.

- Một số anh em từng bị đi tù sau 1975 nay mới 
định cư, cần có sự trợ giúp đã được những anh em 
đi trước luôn sẵn lòng với các chiến hữu của mình.

Đó là lý do, một số anh em nêu trên đã họp 
nhau ngày 3 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Santa 
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Ana và đưa đến quyết định thành lập Hội Ái Hữu 
Cảnh Sát Quốc Gia Nam California và đề cử Ban 
Chấp Hành Lâm Thời để lo những thủ tục pháp lý 
cần thiết cho Hội.

Sau mấy tháng làm việc với nhau, Bản Điều Lệ 
đã được soạn thảo. Một Đại Hội để công bố Bản 
Điều Lệ đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 
1990 tai Trung Tâm Sinh Hoạt Nguyễn Khoa Nam 
tại Westminster, Nam CA. Ngày Đại Hội có sự hiện 
diện của khoàng 200 chiến hữu CSQG trong bầu 
không khí tưng bừng, đầy tình thân ái của một đại 
gia đình CSQG tại hải ngoại. Đại Hội đã thông qua 
Bản Điều Lệ và Ban Chấp Hành Lâm Thời đã được 
ĐH chọn để trở thành Ban Chấp Hành chính thức 
cho nhiệm kỳ 1991 - 1992. Kể từ đó, Hội CSQG 
Nam California đã dần dần ổn định, có những sinh 
hoạt thường xuyên kết nối các anh em CH/CSQG 
trong vùng Nam California.

II.- BAN CHẤP HÀNH:
Kể từ khi được thành lập và những năm tiếp theo 

đó, lần lượt các chiến hữu sau đây đã đảm nhiệm 
chức vụ Hội Trưởng Hội CSQG Nam California:

- Năm 1988 - 1990: Nguyễn Tấn Dược
- Năm 1990 - 1992: Trần Quang Nam
- Năm 1992 - 1993: Trần Quan An
- Năm 1993 - 1995: Nguyễn Tấn Dược
- Năm 1995 - 1998: Trần Công Hoàng
- Năm 1998 - 2000: Trần Quan An
- Năm 2000 - 2015: Phan Tấn Ngưu
- Năm 2015 - 2018: Nguyễn Doãn Hưng
Hiện nay, thành phần Ban Chấp Hành Hội Ái 

Hữu CSQG Nam California trong nhiệm kỳ 2015 – 
2018, như sau:

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
– NT Trần Minh Công
– NT Võ Văn Xét 
– NT Trần Quang Nam
– NT Phan Trung Chánh
BAN GIÁM SÁT:
– C/H Lý Mũi Liềm – C/H Võ Đăng Ngọc 
 – C/H Nguyễn Trọng Trí
BAN CHẤP HÀNH:
- Hội Trưởng: C/H Nguyễn Doãn Hưng
 - Hội Phó Nội Vụ: C/H Nguyễn Ngọc Tiến - C/H 

Phạm Văn Cư
 - Hội Phó Ngoại Vụ: C/H Hà Văn Tiên – C/H Đỗ 

Quang Sơn
 - Hội Phó PT TT/Hậu Sự: C/H Hồ Công Tú – C/H 

Huỳnh Vĩnh Hưng
 - Tổng Thư Ký: C/H Nhữ Đình Toán
 - Thủ Quỹ: C/H Từ Tấn Bình
 - Ban TT& Báo Chí: C/H Võ Thiệu
 - Ban Văn Nghệ: C/H Trần Quang Kỳ – Lệ Ngọc
 - Ban Xã Hội: C/H: Nguyễn Hoàng Nam – Huỳnh 

Văn Thiện – Tôn Thất Trác – Lê Minh Tấn
 - Ban Nghi Lễ: C/H: Ngô Bá Phước – Nguyễn 

C/H Nguyễn Tấn Dược, HT đầu tiên của Hội 
CSQG Nam CA
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Hữu Thời  – Hà Văn Tiên – Đỗ Quang Sơn – Từ Tấn 
Bình – Phạm Thanh Phong

 - Ban Yểm Trợ: C/H: Trần Trọng Bảo – Phạm 
Thanh Phong

 - Ban Giao Tế: C/H: Nguyễn Thanh Thuỷ – 
Nguyễn T. Cẩm-Y – Bùi Bích Ngọc – Trần T. Ngọc 
Dung – Trần T. Xuân Mai

- Ban Kế Hoạch & Phát Triển: – C/H Bùi Văn 
Hùng – Tôn Thất Khôi – Huỳnh Văn Hiệp

III.- HOẠT ĐỘNG: 
Hàng năm, Hội thường xuyên có sinh hoạt kỷ 

niệm Ngày Truyền Thống CSQG (1/6) và họp mặt 
mừng Xuân vào dịp Tất Niên. Ngoài ra, Hội cũng 
có những sinh hoạt có tính cách xã hội, như tương 
thân tương ái hay tương trợ hậu sự giúp đỡ những 
chiến hữu bệnh tật hay từ trần. Ngoài những sinh 
hoạt nội bộ nói trên, Hội cũng tích cực tham dự 
vào nhiều sinh hoạt cộng đồng tại Nam California 
như: tham gia Diễn Hành tết tại Little Saigon; tham 
dự kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH (19/6); sinh 
hoạt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen; tham gia ban tổ 
chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương 
Binh VNCH”; biểu tình chống cộng sản VN, chống 
Formosa; v.v…

Tham gia biểu tình chống Formosa trên Đại lộ Bolsa, Westminster
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Hội Trưởng Hội CSQG Nam CA và các NT Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội CSQG) tham 
gia Diễn Hành Tết 2018 tại Little Saigon

Ban Văn Nghệ Hội CSQG Nam CA
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HỘI ÁI HỮU CSQG BẮC CA
& HỘI CỰU SVSQ HVCSQG BẮC CA

A- SỰ THÀNH LẬP và TỔ CHỨC:

Ngày 25/2/1990,  theo lời mời của Chiến 
hữu Nguyễn Thị Lý và CH Lương Văn Chước 

cùng một số Chiến hữu trong Ban Vận Động thành 
lập Hội Ái Hữu CSQG Bắc California, một cuộc họp 
mặt Thân Hữu CSQG đã được tổ chức tại San Jose. 
Thành phần tham dự gồm có: Thiếu Tướng Nguyễn 
Khắc Bình, Cựu Thẩm Phán Trần Khương Trinh, 
Tiến Sĩ Trần An Bài, Luật Sư Nguyễn Duy Tiếp,  quý 
CH Nguyễn Thị Lý, Lương Văn Chước, Nguyễn Văn 
Dương, Thái Văn Hòa, Trần Văn Tấn, Dương Văn 
Mười, Trương Nghĩa, Nguyễn Tấn Dược, Tôn Thất 
Thắng, Nguyễn Lân và gần 100 Chiến Hữu CSQG. 
Kết quả, sau khi thảo luận đã đi đến quyết định 
thành lập Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA với 
thành phần BCH Lâm Thời  như sau:

- Ban Cố Vấn: Tiến Sĩ Trần An Bài - Luật Sư 
Nguyễn Duy Tiếp

- Hội Trưởng: Thái Văn Hòa
- HP Nội Vụ: Trần Văn Tấn
- HP Ngoại Vụ: Nguyễn Văn Dương
- Tổng Thư Ký: Trương Đình Hồ

- Thư Ký: Lương Văn Chước
- Ủy Viên Tài Chánh: Nguyễn Thị Lý
- Ủy Viên Xã Hội: Dương Văn Mười & Lê Trường 

Xuân
- Ủy Viên Thông Tin Văn Hóa: Tôn Thất Thắng & 

Nguyễn Lân
- Ủy Viên Kế Hoạch: Phạm Hữu Khương & Phạm 

Nam
- Ủy Viên An Ninh: Ngô Khôn Đức - Nguyễn Văn 

Vinh - Tôn Thất Hiền
Sau 3 tháng hội họp bàn luận về thể thức lập 

hội, điều lệ nội qui, chương trình hoạt động…, 
Ban Chấp Hành Lâm Thời đã tổ chức Ngày Truyền 
thống  CSQG 1/6/1990 lần đầu tiên tại San Jose, 
đồng thời phát hành Đặc San Phượng Hoàng, tiếng 
nói chính thức của Hội cùng công bố Mục đích và 
Tôn chỉ của Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc 
Gia Bắc California như sau:

(1) Nêu cao chính nghĩa Quốc Gia, chống Cộng 
Sản. Cổ võ và ủng hộ sự đoàn kết. Giữ gìn mọi giá 
trị văn hoá, truyền thống của Dân tộc Việt.
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(2) Ủng hộ các hội đoàn và tổ chức Quốc Gia 
trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam 
tự do, dân chủ.

(3) Tương trợ và tìm cách bảo lãnh các chiến 
hữu CSQG đang tạm trú tại các trại tỵ nạn.

(4) Liên lạc và giúp đỡ thiết thực cho gia đình 
các Chiến Hữu CSQG đang bị cực hình trong các 
lao tù Cộng Sản.

(5) Bảo lãnh, hướng dẫn và giúp đỡ bước đầu 
các Chiến hữu CSQG và gia đình được định cư tại 
Hoa Kỳ.

(6) Tương thân tương trợ về tinh thần và vật 
chất gìữa những chiến hữu CSQG ở hải ngoại.

Từ ngày được thành lập đến nay,  Hội Ái Hữu 
LL/CSQG Bắc CA được tổ chức & phân nhiệm theo 
nội qui của Hội, gồm: Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng 
Bảo Trợ, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành với nhiệm 
kỳ là 2 năm, sau tu chính tang lên 3 năm và được 
tái cử 1 lần. Hội được điều hành qua nhiều nhiệm 
kỳ Hội Trưởng và BCH, lần lượt theo thứ tự thời 
gian, như sau: 

- CH Thái văn Hoà (1990-1992) với thành phần 
BCH đầu tiên gồm các Chiến hữu: Nguyễn Văn 
Dương, Đào Ngọc Hồng,Nguyễn Mạnh Thúy, Võ 
Đình Giá, Nguyễn Thị Lý, Dương Văn Mười, Tôn 
Thất Thắng, Trần Bửu Giao, Lê Văn Hoà, Nguyễn 
Lân, Dư Quang Nê, Phan Trường, Đinh Văn Hạp, 
Phạm Hữu Khương, Nguyễn Hoài Ân.

- CH Ngô Văn Tiệp  (1992-1996)
- CH Nguyễn Hiền  (1996-2000)
- CH Phan Quang Nghiệp (2000-2004)
 - CH Thái Văn Hoà (2004-2006)
- CH Nguyễn Ngọc Thụy (2006-2010)
- CH Trần Đức Túc (2010-2012)
- CH Lê Văn Thụy (2012-2017) 
- CH Nguyễn Tấn Lực (2017-2020) và thành 

phần BCH đương nhiệm:
Hội Trưởng: Nguyễn Tấn Lực;  Phó HT Nội Vụ: 

Đinh Văn Hạp - Lê Văn Hiệp; Phó HT Ngoại Vụ: Hà 
Đình Huy- Nguyễn Hinh- Võ Duy Linh; Tổng Thư 
Ký: Trần Bửu Giao; Phó TTK: Hoàng Đình Nghị; Thủ 
Quỹ: Phan Kim Lượng; Các Ủy Viên Đặc Trách các 

phần vụ: Trần Quốc Nại - Nguyễn Hải Sơn - Nguyễn 
Văn Khôi -  Dư Quang Nê - Nguyễn Bạch Túc - Hà 
Đình Huy - Lê Văn Lý -  Nguyễn Hữu Nhật - Nguyễn 
Vĩnh Phương - Phan Hũu Ngọc - Trần Văn Thành - 
Tô Bảy - Nguyễn Ngọc Lợi - Trần Văn Sơn - Nguyễn 
Thị Máy - Nguyễn Văn Sáu - Hồ Viết Thiềm - Trần 
Ngọc Hậu - Bửu Hồng - Nguyễn Trung Hoàng - Đặng 
Đình Chiên -  Trần Thoại - Nguyễn Thanh Quang - 
Nguyễn Công - Ngô Khôn Đức - Hứa Văn Quang 
- Huỳnh Độc Lập -  Nguyễn Hiếu.

Đại Diện các Vùng: Nguyễn Dư Hùng - Phạm 
Phú Hào - Huỳnh Tiềm - Nguyễn Văn Em - Đỗ Trọng 
Quý - Nguyễn Văn Vinh - Lương Thành Long.

Ngoài ra, Hội còn có 
- Hội Đồng Cố Vấn gồm có: GS Nguyễn Văn Canh 

- TS Trần An Bài - LS Nguyễn Duy Tiếp & Quý NT 
Ngô Văn Tiệp - Phạm Văn Tường - Nguyễn Hữu 
Trương - Đỗ Kiến Mười + Quý CH Phan Quang 
Nghiệp - Thái Văn Hòa - Nguyễn Ngọc Thụy - Trần 
Đức Túc - Lê Văn Thụy. 

- Hội Đồng Bảo Trợ: BS Nguyễn Mạnh Dần - BS 
Bùi Hữu Hồng - BS Phạm Đức Vượng - BS Nguyễn 
Đức Lai - BS Đặng Phương Trạch - KS Đào Văn Tuyển 
- NT Phạm Văn Bổn - CH Nguyễn Hoàng Nghĩa - Cô 
Nguyễn Kim Hà. 

- Ban Giám Sát: Quý CH Nguyễn Đình Bá - Phạm 
Hữu Khương - Nguyễn Khắc Điệp - Huỳnh Minh 
Thanh - Phan Nghè - Võ Đình Giá - Trần Xuân Thái.

Hội AH/CSQG Bắc CA là thành viên của Liên Hội 
Cựu CSQG /VNCH/CA từ 1/6/1993 đến 27/5/2000 
và chính thức gia nhập hệ thống Tổng Hội CSQG/
VNCH hải ngoại từ ngày 27/5/2000 đến nay. Hội 
CSQG Bắc CA cũng là một thành viên trong Liên 
Hội Cựụ Quân Nhân Bắc CA từ năm 1994.

Do nhu cầu tương thân, tương trợ, Hội AH/
CSQG Bắc CA trong thời gian CH Ngô Văn Tiệp làm 
Hội Trưởng đã phối  hợp với BCH Liên Hội CSQG/
VNCH  CA do CH Thái văn Hoà làm Liên Hội Trưởng 
thành lập Quỹ Tương Tế Cựu CSQG &Thân hữu vào 
ngày 4 tháng 6 năm 1995 tại Trung Tâm Sinh Hoạt 
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc CA với số Hội 
viên ban đầu trên 200 hội viên và Quỹ yểm trợ ban 
đầu là $4990.00 do các Niên trưởng, Chiến hữu và 
Thân hữu đóng góp. 
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Quỹ Tương Tế Cựu CSQG & Thân hữu hiện 
thuộc  Hội AH/CSQG/Bắc CA theo hệ thống dọc 
và hoạt động độc lập về tổ chức, tài chánh, thuế 
khoá, giấy phép riêng của luật pháp Hoa Kỳ theo 
hệ thống ngang. Tính đến ngày 30/11/2017 Quỹ 
Tương Tế có 1,597 hội viên và Quỹ dự trữ hiện có 
$513,565.03 (trích báo PH 2018). Quỹ Tương Tế  
CSQG &Thân hữu đã do các Chiến Hữu sau đây 
lần lượt làm Chủ Tịch Uỷ Ban Điều Hành: CH Đào 
Ngọc Hồng, CH Phạm Văn Tường. CH Phạm Hữu 
Khương, CH Nguyễn Hiền, CH Ngô Văn Tiệp, CH 
Nguyễn Ngọc Thụy.

Hội Đồng Quản Trị (hiện gồm 22 Chiến hữu) 
trong đó có 5 CH trong Ban Thường trực gồm: CH 
Thái Văn Hoà (Chủ Tịch),  CH Lê Văn Thụy (Phó CT 
đặc trách phát triển Hội Viên), CH Trần Đức Túc 
(Phó CT đặc trách tài chánh), CH Trần Quốc Nại 
(Phó CT đặc trách nội qui), CH Trần Bửu Giao (Tổng 
thư ký). Ban Giám Sát gồm 5 CH: Nguyễn Đình Bá 
(Trưởng Ban), Nguyễn Hữu Nhật, Phan Hữu Ngọc,  
Lê Văn Hoà,  Nguyễn Hinh. 

Ủy Ban Điều Hành gồm 5 CH:  Nguyễn ngọc Thụy 
(CT) ,  Phạm Hữu Khương (Phó CT), Đinh Văn Hạp 
(Phó CT),  Phan Kim Lượng (Tổng thư ký kiêm Thủ 
quỹ), Kỹ sư Nguyễn Văn Khôi (Chuyên viên điện 
toán). Nhiệm kỳ của Ủy Ban Điều Hành là 4 năm 
và được tái cử. Ngoài ra, còn có một số thành viên 
thuộc HĐQT như  Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Vĩnh 
Phương, Trần Văn Sơn, Nguyễn Thanh Quang, Tô 
Bảy, Nguyễn Ngạc . Quỹ Tương Tế CSQG &TH còn 
có Ban Cố Vấn, gồm LS Nguyễn Duy Tiếp, cựu LS 
Ngô Văn Tiệp, TS Trần An Bài.

• HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN CSQG/VNCH BẮC CA                   
Do nhu cầu nhân sự và sinh hoạt, Hội Cựu 

SVSQ/Học Viện CSQG/VNCH được thành lập vào 
ngày Truyền Thống CSQG Bắc CA 6/5/2002 thuộc 
Hội CSQG/Bắc CA theo hệ thống dọc và hoạt động 
độc lập về tổ chức, tài chánh, thuế khoá, giấy phép 
riêng của luật pháp Hoa Kỳ theo hệ thống ngang. 
Hội Cựu SVSQ/Học Viện CSQG/VNCH là nơi đào 
tạo các Chiến hữu để trở thành các cấp chỉ huy của 
Hội CSQG Bắc CA.

 Hội Cựu SVSQ/HVCSQG/VNCH ở trong hệ 
thống của Tổng Hội CSQG/VNCH hải ngoại. Kể từ 

ngày thành lập đến nay, Hội đã do các Chiến hữu 
Hội Trưởng sau đây điều hành:  CH Thái Văn Hoà, 
CH Trần Đức Túc, CH Nguyễn Ngọc Thụy, CH Dư 
Quang Nê, CH Nguyễn Tấn Lực, CH Hà Đình Huy.

Hội Cựu SVSQ/Học Viện CSQG/VNCH được tổ 
chức gồm: Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám Sát, 
Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành với nhiệm kỳ 
hiện tại là 3 năm và được tái cử 1 lần.

B- HOẠT ĐỘNG:
1-Hoạt động thường xuyên:
Hàng năm, Hội AH/CSQG Bắc CA tổ chức thường 

xuyên các hoạt động sau:
- Tổ chức Hội ngộ vào ngày Tết tại các nhà hàng 

thuộc quận hạt Santa Clara với số người tham dự 
từ 350 đến 500 người , trong chương trình đặc 
biệt có phần phát giải khuyến học cho các em học 
sinh xuất sắc của Hội.

- Tổ chức ngày Truyền Thống CSQG 1/6  tại các 
Hội Trường ở San Jose với số người tham dự từ 
300 đến 400 người.

- Tổ chức Picnic Hè tại các công viên vào tháng 
8 mỗi năm với thức ăn và nước uống miễn phí cho 
các gia đình CSQG và thân hữu với số người tham 
dự từ 400 đến 600 người.

- Tham gia việc phát hành Đặc San Phượng 
Hoàng, tiếng nói của Tổng Hội CSQG

2- Hoạt động phối hợp:
- Tham dự các ngày Lễ Thượng kỳ đầu năm, 

ngày 30/4 do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức tại tiền 
đình Quận Hạt Santa Clara.

- Tham dự ngày Quân Lực 19/6;ngày Chiến Sỹ 
trận vong ; tham dự diễn hành ngày cựu chiến 
binh ( Veteran Day) tại Thành Phố  San Jose.

- Tham dự các cuộc tranh đấu cho tự do và 
nhân quyền cho Việt Nam, chống bọn bá quyền 
Trung Cộng.

- Tham dự các hoạt động của Tổng Hội được tổ 
chức tại Nam và Bắc California.

- Tham dự  “Hôi Ngộ Mùa Tạ Ơn” do Hội Cựu 
SVSQ Học Viện CSQG tổ chức.
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- Tham gia và tham dự tổ chức Đại NHạc Hội 
Cám Ơn Anh kỳ 7, 9 và 11 tại San Jose.

- Tham dự diễn hành Hội Xuân tại San Jose từ 
1995 đến 2008.

3-Hoạt động đặc biệt tính theo mốc thời gian:
* Từ năm 1991 -2000:
- Đón tiếp, hướng dẫn làm hồ sơ, đứng tên bảo 

trợ cho các CSQG/VNCH theo diện tỵ nạn H.O hoặc 
vượt biên: năm 1991=20 hồ sơ, 1992=34 hồ sơ 
1993 =23 hồ sơ; 1994=34 hồ sơ; 1995=60 hồ sơ; 
1996=50 hồ sơ; 1997=96 hồ sơ (theo tài liệu báo 
Phượng Hoàng từ năm 1991 đến 1998).

- Liên lạc và cấp trên 1200  giấy chứng nhận 
(Verification) cho các chiến hữu và thân nhân CSQG/
VNCH tại các trại tỵ nạn sau khi một số các Ban Chấp 
Hành Chi Hội CSQG được thành lập: Chi Hội cựu 
CSQG trại Galang 2 tại Indonesia (1991), Chi Hội 
cựu CSQG trại Panat-Nick-Hom tại Thái Lan(1991), 
Chi Hội cựu CSQG Bataan Philippines(1993); Chi 
Hội Pulaw Bidong; Chi Hội Hồng Kông nhằm giúp 
các Chiến Hữu CSQG và thân nhân được dễ dàng 
hơn trong khi được thanh lọc, phỏng vấn…

- Ngày 4/6/1995 tổ chức thành công Quỹ Tương 
Tế Cựu CSQG và Thân Hữu với mục đích giúp đỡ lo 
hậu sự cho nhau.

* Từ năm 2000 đến nay: Dưới đây là một vài 
hoạt động tiêu biểu:

- Năm 2000 tham gia vào hoạt động hình thành 
Tổng Hội CSQG/VNCH hải ngoại.

- Năm 2002 tổ chức thành công Đại Hội Hội Viên 
Quỹ Tương Tế và trợ giúp Thương phế binh, cô nhi 
quả phụ CSQG/VNCH tổng cộng 49 người mỗi người 
từ $50.00 đến $100. Phụ giúp, yểm trợ việc thành 
lập Hội Cựu SVSQ/Học Viện CSQG Bắc CA.

- Năm 2003, BCH Hội CSQG Bắc CA đã trợ giúp 
với số tiền là $2,800.00 cho 39 các cô nhi, quả phụ 
tử sĩ VNCH tại Việt Nam mỗi người từ $50.00 đến 
$100.00

- Năm 2004, Hội tham gia vào việc tổ chức và 
hình thành Trung Tâm điều hợp Tập Thể Chiến Sĩ 
VNCH vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Hội trợ giúp số tiền 
$1150.00 cho 23 gia đình quả phụ  CSQG.

- Năm 2005, Hội tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày 
thành lập Tổng Hội CSQG. Tham dự cuộc biểu tình 
tại Grand Century Mall phản đối chính quyền Thái 
Lan âm mưu thoả hiệp với tà quyền Cộng Sản Việt 
Nam dẫn độ Chiến sỹ Lý Tống về Việt Nam.

- Ngày 12/6/2005, Hội tổ chức Lễ tưởng niệm và 
tri ân các anh hùng tử sỹ VNCH với trên 350 người 
tham dự và phát hành số báo Phượng Hoàng đặc 
biệt liên quan đến các anh hùng tử sỹ CSQG tại Hội 
Trường Preet Palace San Jose. Tham dự phiên họp 
khoáng đại của Tổng Hội CSQG hải ngoại tổ chức 
tại San Jose 11/6. Tham dự Đại Hội khoáng đại kỳ 
1 của Tập thể Chiến sỹ VNCH vào ngày 22, 23 tháng 
10 năm 2005.

- Ngày Truyền Thống CSQG 2008 được tổ chức 
trang trọng tại số 7 South10th St. Thành phố San Jose 
với trên 500 CH /CSQG, quan khách và gia đình tham 
dự trong đó ngoài những tiết mục thường xuyên, 
ngoài phần giới thiệu thành phần Hội Đồng Quản Trị, 
Hội Đồng Điều Hành của Quỹ Tương Tế và thân hữu 
còn có Lễ công bố Bạch thư về Hoàng Sa và Trường 
Sa do Giáo Sư Nguyễn Văn Canh thực hiện, xác minh 
rõ ràng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

- Ngày 15/11/2009, Hội đã tham gia  biểu tình 
chống MEET Việt Nam tại San Francisco (do toà 
Tổng lãnh sự VC tại San Francisco mở hội nghị chiêu 
dụ kiều bào về nước đầu tư, làm ăn với V.C).

- Hội CSQG Bắc CA tham dự vào buổi lễ Tổng kết 
công tác Hoàng Sa 26/9/2010  tại nhà hàng Kobé, 
Santa Clara, CA  do Giáo sư Nguyễn văn Canh tổ 
chức và kêu gọi chọn ngày 19/1 hàng năm là  Ngày 
Hoàng Sa toàn cầu. Hội được tuyên dương trong 
công tác này.

- Năm 2011, Thông báo về thành phần nhân sự 
trong Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Điều Hành, Ban 
Giám sát Quỹ Tương Tế CSQG & Thân hữu nhiệm 
kỳ 2011 đến 2015.

- Năm 2015, Vào ngày Lễ Truyền Thống CSQG 
1-6,  Hội CSQG Bắc CA có tổ chức:Lễ kỷ niện 25 năm 
ngày thành lập Hội;  Lễ tri ân các anh hùng tử sỹ 
CSQGVNCH và tuyên dương, ghi ơn các Chiến hữu 
trong BCH đã gắn bó với Hội .Vào ngày 13 tháng 12: 
Lễ chào mừng 20 năm ngày thành lập Quỹ Tương 
Tế CSQG và thân hữu được tổ chức trọng thể tại 
trường Trung Học Yerba Buena, San Jose.
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Kỷ niệm Ngày Truyễn Thống CSQG 1/6 (2017)



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

203

Hội CSQG Bắc CA Picnic Hè 2017



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975204

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

205



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975206

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

HỘI THÂN HỮU CỰU CSQG/VNCH 
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN

ĐẠI CƯƠNG:
30/4/1975 Nước mất, Nhà tan, Anh Chị Em 

Chiến Hữu Cảnh Sát Quốc Gia cùng chung số phận 
với Đất Nước. Kẻ mất: mang căm hờn nơi cõi thiên 
thu! Người còn: ly tán nơi tha hương một trời lận 
đận; Số lớn sa chân chốn lao tù cộng sản!

Năm 1978, một số Niên Trưởng và Chiến Hữu 
các ngành, các cấp của Ngành CSQG gồm bảy (7) 
vị từ các phương trời của Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh 
Đốn đã tìm đến với nhau. Đó là các Ông:

- Nguyễn Tấn Cường (Bộ Tư Lệnh CSQG)
- Hoàng Súy (BTL/CSQG)
- Nguyễn Văn Chín (BCH/CSQG Đô Thành)
- Nguyễn Bá Lân (BCH/CSQG Đô Thành
- Phùng Tất Thông (BCH/CSQG Đà Lạt)
- Trần Đình Mãng (BCH/CSQG Khánh Hòa), và

- Nguyễn Văn Toàn (BCH/CSQG Darlac) 
Buổi họp mặt đầu tiên tại nhà NT Nguyễn 

Tấn Cường vào một ngày hè 1978 đã cho ra đời 
NHÓM THÂN HỮU CỰU CSQG HOA THỊNH ĐỐN 
VÀ PHỤ CẬN bắt nguồn từ chữ “Washington 
DC Metropolitan” để chỉ ba (3) vùng Miền: DC, 
Maryland và Virginia.

Trong buổi họp mặt này, CH Nguyễn Văn Toàn 
được chỉ định làm “LIÊN LẠC VIÊN” để tìm kiếm và 
mời gọi thêm các Viên chức và Chiến Hữu CSQG 
trong vùng để tập họp lại với mục đích giúp đỡ 
tương trợ lẫn nhau nơi đất khách quê người. Và ý 
niệm thành lập một Hội CSQG bắt đầu từ đây.

I.- NGÀY THÀNH LẬP, MỤC ĐÍCH - TÔN 
CHỈ:

A.- NGÀY THÀNH LẬP: Ngày 18 tháng 7 năm 
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1978, sau khi tìm gặp được một số đông Anh Chị 
Em trong ngành kể cả các vị Chỉ Huy cao cấp CSQG, 
một buổi họp khoáng đại tại nhà CH Nguyễn Văn 
Toàn đã được tổ chức để THÀNH LẬP HỘI lấy tên 
là: “HỘI THÂN HỮU CỰU CẢNH SÁT QUỐC GIA 
VNCH VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN”, và 
được ĐĂNG BẠ TẠI TIỂU BANG VIRGINIA để chính 
thức đi vào hoạt động.

B.- MỤC ĐÍCH: Để tương trợ, giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống đầy khó khăn nơi đất khách quê 
người. Quan trọng hơn nữa là làm nơi qui tụ để 
tạo điều kiện liên lạc, nhận diện nhau hầu kiểm 
điểm kẻ còn người mất sau cuộc chiến.

C.- TÔN CHỈ: Nêu cao tinh thần và lý tưởng 
Quốc Gia; Xác định vị trí và Căn cước của NGƯỜI 
TỊ NẠN CỘNG SẢN; Đoàn kết một lòng để sẽ trở 
thành MỘT LỰC LƯỢNG KHI CẦN THIẾT trong công 
cuộc đối đầu với cộng sản.

II.- TỔ CHỨC:
A.- BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ ĐẦU TIÊN:
1.- CỐ VẤN:
- Trung Tướng PHẠM XUÂN CHIỂU, Cựu TGĐ/

CSQG
- Đại Tá NGUYỄN VĂN Y, Cựu TGĐ/CSQG
- Thiếu Tướng NGUYỄN NGỌC LOAN, Cựu TGĐ/

CSQG
2.- BAN CHẤP HÀNH:
- NT NGUYỄN TẤN CƯỜNG: Hội Trưởng
- CH NGUYỄN VĂN TOÀN: Tổng Thư Ký
- NT HOÀNG SÚY: Thủ Quỹ
- CH NGUYỄN VĂN CHÍN: UV Kế Hoạch
- CH NGUYỄN BÁ LÂN: UV Xã Hội
B.- CÁC THỜI KỲ HỘI TRƯỞNG: Trải qua 39 năm 

kể từ ngày thành lập, Hội Thân Hữu Cựu CSQG/
VNCH/HTĐ & PC, có tất cả bảy (7) vị Hội Trưởng 
tuần tự như sau:

- NGUYỄN TẤN CƯỜNG (1978 – 1982)
- BÙI NHẬT HUY (1982 – 1986)
- THÁI VĂN HƯNG (1986 – 1995)
- NGUYỄN VĂN TOÀN (1995 – 2005)

- HỒ XỸ BÁU (2005 – 2011)
- ĐỖ NHƯ THẠCH (2011 – 2017)
- HỒ VĂN TÂM (2017 – 2020)
C.- BAN CHẤP HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM (2017 – 

2020) 
1.- CỐ VẤN: NT. NGÔ PHI ĐẠM
2.- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
- ĐỖ NHƯ THẠCH: Chủ Tịch
- HỒ VĂN TÂM: Thành Viên
- HÀ VĂN SANG: Thành Viên
- NGUYỄN VĂN THẠNH: Thành Viên
- NGUYỄN VĂN CĂN: Thành Viên
 3.- BAN CHẤP HÀNH: 
- HỒ VĂN TÂM: Hội Trưởng
- HÀ VĂN SANG: Hội Phó Ngoại Vụ
- NGUYỄN VĂN THẠNH: Hội Phó Nội Vụ
- TRẦN VĂN THẬP: Tổng Thư Ký
- NGUYỄN VĂN CĂN: Thủ Quỹ
- LÊ BÁ MỸ: Ủy viên Liên Lạc
- NGUYỄN TẤN KHANH: Ủy Viên Xã Hội
- NGUYỄN BÁ TÂM: Ủy Viên Văn Nghệ
- NGUYỄN VĂN ĐẶNG: Ủy Viên Báo Chí/Nhiếp 

Ảnh

III.- THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG:
A.- NỘI BỘ: Chiếu Nội Quy và thi hành Mục Đích 

và Tôn Chỉ đã đề ra; các hoạt động đáng kể của Hội 
bao gồm:

1.- HỌP HĐQT: định kỳ 3 tháng một lần nhằm 
duyệt xét các hoạt động vừa qua để hoạch định 
cho hướng đi sắp tới. Ngoài ra Hội còn có những 
buổi họp bất thường nhằm đáp ứng tình hình xảy 
ra trong phạm vi trách nhiệm để cấp thời cập nhật 
hoạt động cho phù hơp.

2.- SINH HOẠT ĐỊNH KỲ: Một năm Hội có ba (3) 
sinh hoạt chính:

- DẠ TIỆC HỌP MẶT XUÂN: Nhằm tụ họp tất cả 
ACE Chiến Hữu và Gia Đình mừng Xuân. Thường 
diễn ra đầu tháng Tư tại một nhà hàng trong vùng. 
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Có bán vé để gây quỹ cho các sinh hoạt của Hội.
- PICNIC: Còn được gọi là Trại Hè CSQG được 

tổ chức vào mùa hè, là dịp vui chơi giải trí cho các 
Anh Chị Em hội viên và gia đình. Sinh hoạt này hoàn 
toàn miễn phí, được quỹ hội đài thọ. Picnic thường 
được tổ chức tại các Công Viên trong vùng.

- THANKSGIVING: Được tổ chức ngay sau ngày 
Thanksgiving hoặc Chúa Nhựt sau lễ. Vì số Hội 
Viên không ước lượng được con số chính xác nên 
Tiệc Thanksgiving được tổ chức tại một nhà hàng 
theo dạng “Buffet”. Hội Viên và người phối ngẫu 
hoàn toàn miễn phí.

B.- PHỐI HỢP: 
Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH Vùng Hoa Thịnh 

Đốn Và Phụ Cận với tôn chỉ và mục đích như đã 
nêu, luôn là ngọn cờ đầu trong công tác đấu tranh 
với bọn cộng sản mà đầu não của chúng tại Thủ Đô 
Washington DC. Trong suốt 39 năm không một lần 
vắng mặt, những ACE cùng các thế hệ Hậu Duệ luôn 
sát cánh cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và 
các Hội Đoàn bạn nêu cao Chính Nghĩa Quốc Gia 
qua những dịp Chào Cờ Đầu Năm và Tết Nguyên 
Đán, Ngày Kỷ Niệm Hai Bà Trưng, Lễ Quốc Tổ Hùng 
Vương, Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 và Thảm 
sát Mậu Thân, cùng diễn hành với CĐ nhân Ngày 
Quân Lực VNCH, Ngày Cựu Chiến Binh (Veterant’s 
Day), Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4th và Ngày Chiến Sĩ 
Trận Vong (Memorial Day).

Hàng năm, tại Vùng Thủ Dộ Washington DC 
đều có những buổi Hội Thảo Về Nhân Quyền, Hội 
CSQG luôn là Lực Lượng nòng cốt để tạo khí thế 
cho phong trào.

Ngoài ra, những dịp đấu tranh trực diện với 
bè lủ cộng sản như biểu tình chống bọn chóp bu 
Ba Đình và những tên xâm lược bá quyền Trung 
Nam Hải như: Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải, 
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tập Cận 
Bình v.v… Hội CSQG không bao giờ vắng mặt. 

C.-THÀNH QUẢ:
1/ GIAI ĐOẠN 1978 – 1990 (Giai đoạn Phát 

Triển): 
Với bảy (7) nhân sự lúc ban đầu, Nhóm (sau 

là Hội) TH/CSQG/HTĐ & PC đã liên lạc và tập họp 
thành một Hội có bề thế tại Vùng Hoa Thịnh Đốn. 

CH Nguyễn Văn Toàn đã có công trong việc thăm 
hỏi và liên lạc được hầu hết các Tướng Lãnh, Niên 
Trưởng và các Chiến Hữu nguyên là viên chức của 
BTL/CSQG, BCH/Thủ Đô và 4 Vùng Chiến Thuật hiện 
định cư trong vùng trách nhiệm như Trung Tướng 
Phạm Xuân Chiểu, Đại Tá Nguyễn Văn Y, Thiếu 
Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Đại Tá Đặng Văn Minh và 
sau này có Đại Tá Đào Quang Hiển, Đại Tá Trần Văn 
Phấn cùng các giới chức cao cấp của ngành CSQG. 
Hội viên và gia đình lúc đó đã ở mức trên dưới 50 
người. Một thành quả rất đáng khích lệ!

2/ GIAI ĐOẠN 1990 – 1996 (Giai đoạn cực 
thịnh):

Song song với Chương trình HO bắt đầu từ 
1990, các Chiến Hữu CSQG và gia đình đã ồ ạt đến 
vùng đất tự do sau nhiều năm oằn mình dưới chế 
độ cộng sản tàn ác và man rợ. Đến năm 1996 con 
cố Hội Viên (không kể gia đình) đã lên đến con số 
trên dưới 250 người. 

Người có công đầu trong giai đoạn này là các 
NT. Thái Văn Hưng và Nguyễn Văn Toàn. Hội dưới 
sự điều hành của 2 vị trên đã đi thăm từng gia 
đình các Chiến Hữu mới đến, thăm hỏi, động viên 
cùng ủy lạo những món QUÀ THẬT NHỎ, NHƯNG 
Ý NGHĨA VÔ CÙNG LỚN. Mỗi gia đình không phân 
biệt nam nữ, nhiều ít đều được tặng 1 bao gạo, 1 
thùng mì gói, 2 chai nước mắm cùng những vật 
liệu linh tinh khác. Kế tiếp là những buổi họp mặt 
tri ngộ được tổ chức liên miên hầu tạo điều kiện 
cho các ACE tìm gặp và thăm hỏi lẫn nhau. Một 
hành động thật là ý nghĩa!

3/ GIAI ĐOẠN 1996 – HIỆN TẠI (Giai đoạn bình 
ổn):

Mặc dù con số Hội viên có giảm do sự chuyển 
vùng cư trú, hoàn cảnh gia đình hoặc tuổi già sức 
yếu, một số các chiến hữu đã không còn thường 
xuyên sinh hoạt với hội, nhưng con số vẫn giử ở 
mức bình ổn khoảng trên dưới 100 cho đến hôm 
nay do có một số Chiến Hữu mới qua diện đoàn 
tụ và cũng có một số chuyển từ các Tiểu Bang 
khác đến. Mong rằng tinh thần đoàn kết và gắn 
bó sẽ luôn tồn tại như truyền thống Ngành CSQG 
đã thể hiện.
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HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH/DFW 
VÀ VÙNG PHỤ CẬN

A/- SỰ THÀNH LẬP:
Hội Ái Hữu CSQG /VNCH/DFW (Dallas – Fort 

Worth) và Vùng Phụ Cận được thành lập nhân 
ngày Truyền thống CSQG /VNCH  1 tháng 6 năm 
1992, vào thời điểm mà các Cựu Quân Nhân Cán 
Chính Việt Nam Cộng Hòa sau khi  ra tù Cộng Sản 
đã được Chánh Phủ Hoa Kỳ cho định cư tại Mỹ theo 
Chương Trình HO.  Vào thời điểm này Niên Trưởng 
Lê Sơn Thanh đã đứng ra triệu tập một buổi họp 
quy tụ các Chiến Hữu Cựu CSQG hiện đang sinh 
sống  tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận từ năm 
1975 như NT Lê Sơn Thanh, NT Lê Trọng Thoại, NT 
Nguyễn Hữu Ninh, NT Larry Phương Nguyễn, NT 
Trần Văn Tài, NT Trần Văn Luyến, NT Phạm Công 
Thành, NT Phạm Văn Giao và CH Huỳnh Hải…   
Buổi họp nhằm tiến hành việc thành lập Hội Ái 
Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Công Hòa Dallas 
Fort Worth và vùng Phụ Cận. Hội sẽ với Tôn Chỉ 
là trung thành với  Lý Tưởng Quốc Gia Tự Do Dân 
Chủ Nhân Quyền không chấp nhận chế độ Cộng 
Sản và bất cứ hình thức cai trị độc tài nào trên quê 
hương Việt Nam. Hội cũng kêu gọi Anh Em, mỗi 
người một tay, người đi trước giúp đỡ người đi 
sau bằng tinh thần chút quà mọn an ủi hương dẫn 
bước đầu định cư cho các chiến hữu Cảnh Sát  và 
các sỹ quan Quân Đội biệt phái Cảnh Sát. Từ năm 
1992 đến năm 1997, Hội  đã đón tiếp, thăm hỏi  
hướng dẫn khoảng 300 gia đình đến định cư tại 
Dallas Fort Worth và vùng phụ cận.

Vị  Hội Trưởng đầu tiên là Niên Trưởng Lê Sơn 
Thanh, Phụ tá Hội Trưởng đặc trách vùng Dallas là 
Chiến hữu Trần Văn Tài, Phụ tá Hội Trưởng Đặc trách 
vùng Fort Worth là Chiến hữu Phạm Văn Giao.

B/- BAN CHẤP HÀNH:
Ngay sau khi thành lập Hội Niên Trưởng Lê Sơn 

Thanh  đã bỏ công sức để kiện toàn tổ chức cũng 

như Nội Quy theo từng giai đoạn để các chiến hữu 
đoàn kết chặt chẽ hơn trong việc tương thân tương 
trợ trong cuộc sống hằng ngày tại xứ người. Theo 
Nội Quy tổ chức Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/DFW và 
vùng phụ cận có các Ban như sau: Ban Cố Vấn, Ban 
Quẩn Trị, Ban Giám Sát, Ban Bảo Trợ, Ban Chấp 
Hành,  Đặc trách các vùng. Các vị Niên Trưởng  và 
Chiến hữu lần lượt được bầu vào ban Chấp hành 
để điều hành Hội qua các nhiệm kỳ như sau:

1-NT Lê Sơn Thanh từ năm 1992 và được lưu 
nhiệm đén năm 1997.

2-NT Phạm Văn Giao từ năm 1997 và được lưu 
nhiệm đến năm 2006.

3-CH Lê Văn Hoan từ năm 2006 đén 2012 (lâm 
trọng bệnh và qua đời 2013)

4-CH Vương Thế Hỷ được ủy nhiệm và được 
bầu lên nhiệm kỳ 2012 đến 2014

5-CH Đoàn Tống, được bầu lên vào ngày Truyền 
Thống CSQG năm 2015 đến nay (2018 - Đương 
nhiệm).

C/-TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH của Hội Ái Hữu 
CSQG/VNCH/DFW như sau:

1-Đoàn kết, tương thân, tương trợ giữa các 
chiến Hữu CSQG VNCH tại Địa Phương.

2-Nêu cao truyền thống anh dũng và hy sinh 
của Lực Lượng CSQG/VNCH.

3-Không chấp nhận chế độ Cộng Sản, và bất cứ 
hình thức cai trị độc tài nào trên quê hương Việt 
Nam.

4-Tích cực hỗ trợ và hợp tác với các hội đoàn, 
đoàn thể bạn để xây dựng một Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia vững mạnh tại Hải Ngoại,  hầu đấu 
tranh cho Tự Do, Dân Chủ và nhân quyền cho Việt 
Nam.
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D/- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CSQG/VNCH 
VÀ VÙNG PHỤ CẬN:

Theo tôn chỉ và mục đích trong Nội Quy  đã 
được kiện toàn theo từng giai đoạn, được các vị 
Niên Trưởng tiền nhiệm đưa ra như kim chỉ nam 
cho những vị tiếp theo thừa hành theo tinh thần 
luôn đoàn kết hợp tác chặt chẽ với các Cộng Đồng 
Ngươi Việt Quốc Gia  tại Dallas và  tại Hạt Tarrant, 
cùng các Hội Đoàn Quân Cán Chính tại Địa Phương: 
- Để phát huy tinh thần chống Cộng và ủng hộ yểm 
trợ các cá nhân và phong trào đấu tranh ở trong 
nước cho Tự Do Dân Chủ , Nhân Quyền, và Chủ 
Quyền của Đất nước. - Phát huy  những truyền 
thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của Dân Tộc Việt 

Nam vào những ngày Lễ Tết cổ truyền đầu năm tổ 
chức  những buổi Hội chợ và văn nghệ trình diễn 
áo dài, những tiếng Ca Hò, những điêu vũ dân gian 
của Ba Miền Đất Nước cho các thế hệ con cháu 
trình diễn và làm quen học hỏi.

Trong sinh hoạt nội bộ, hàng năm cứ vào dịp 
đầu năm, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia /VNCH 
/DFW và Vùng Phụ Cận  lại tổ chức mừng Xuân  
mới,  Ngoài ra, Hội cũng tổ chức kỷ niệm Ngày 
Truyền Thống Cảnh Sát hàng năm vào tháng 6.  
Đây là những dịp để toàn thể các Niên Trưởng 
cũng như các Chiến hữu và gia đình có dịp gặp lại 
nhau hàn huyên tâm sự và chia sẻ những điều cần 
thiết trong cuộc sống.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA HỘI CSQG VNCH/DFW VÀ PHỤ CẬN
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 HT. LÊ VĂN HOAN
NHIỆM KỲ 2006 – 2012   

PĐ.TH/CSQG Viếng thăm H.CSQG/DFW nhân ngày TT.2012 với Chủ Tịch HĐQT TRẦN QUAN AN 
và Tổng Hội trưởng PHAN TẤN NGƯU

HT. VƯƠNG THẾ HỶ 
NK.2012-2015                        

HT. ĐOÀN TỐNG
NK.2015-2018
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Hình Ảnh Các Chiến Hữu và Hậu duệ trong sác phục Chào cờ nhân ngày Truyền Thống CSQG 2012

HÌNH LƯU NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CẢNH SÁT QUỐC GIA 2017
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Khoảng tháng 12 năm 1990, cựu Đại tá Phạm 
Huy Sảnh kêu gọi và khuyến khích một số 

anh chị em trong Ngành Cảnh Sát Quốc Gia tại 
tiểu bang Washington tập họp lại để thành lập Hội 
CSQG. Đến cuối tháng 12 năm đó, ngày họp mặt 
đầu tiên có sự hiện diện của 12 người, gồm có:

- Niên Trưởng Từ Bội Chương và phu nhân
- Chiến hữu Lương Trung Phẩm và phu nhân
- Chiến hữu Nguyễn Thanh Lâm và phu nhân
- Chiến hữu Nguyễn Văn Diệp và phu nhân
- Chiến hữu Nguyễn Kim Loan
- Chiến hữu Huỳnh Hớn Quản
- Niên Trưởng cựu Đại Tá Phạm Huy Sảnh và 01 

Phụ tá của Niên trưởng Sảnh, cựu Người Nhái Hải 
Quân tên Quốc.

Kể từ đó, cứ hàng tuần vào Thứ Sáu hay Thứ 
Bảy, mọi người lại gặp nhau để tiếp tục bàn thảo 
và cuối cùng tạm thời đề cử: NT Phạm Huy Sảnh 
làm Trưởng Ban Điều Hành và CH Nguyễn Văn Diệp 
làm Thư Ký.

Sau đó, một Bản Nội Quy của Hội cùng với Sơ 
Đồ tổ chức đã được soạn thảo và đặt tên cho Hội 
là HỘI TƯƠNG TRỢ LỰC LƯỢNG CSQG/VNCH TIỂU 
BANG WASHINGTON và xúc tiến việc việc xin giấy 
phép thành lập Hội.

Đến tháng 6 năm 1991, nhân dịp mừng Ngày 
Cảnh Lực VNCH, Hội đã chính thức bầu ra Hội 
Trưởng và Ban Chấp Hành của Hội như sau:

- Hội Trưởng: CH Lương Trung Phẩm
- Hội Phó: CH Nguyễn Thanh Lâm
- Thư Ký: CH Nguyễn Văn Diệp
- Thủ Quỹ: CH Nguyễn Kim Loan

- Cố Vấn: NT Phạm Huy Sảnh và NT Từ Bội 
Chương

Đến tháng 6 năm 1992, Hội đã bầu lại Hội 
Trưởng (nhiệm kỳ 2 năm) và Ban Chấp Hành gồm 
có:

- Hội Trưởng: CH Nguyễn Văn Diệp
- Hội Phó: CH Nguyễn Thanh Lâm
- Thư Ký: CH Tăng Xuân Hoa
- Thủ Quỹ: CH Nguyễn Kim Loan
Hội Trưởng và toàn Ban Chấp Hành nói trên đã 

được lưu nhiệm 2 lần, từ tháng 6/1992 đến tháng 
6/1996. 

Từ tháng 6/1996 đến tháng 6/1998, thành phần 
Ban Chấp Hành Hội đã có sự thay đổi như sau:

- Hội Trưởng: CH Phan Rang
- Hội Phó: CH Nguyễn Kim Loan
- Thư Ký: CH Lê Kim Tuy
- Thủ Quỹ: CH Trần Đờn
- Ủy Viên Báo Chí: CH Phan Uy Nghy
Từ tháng 6/1998 đến tháng 6/2009, Hội được 

điều hành bởi một Ban Chấp Hành (đã nhiều lần 
được lưu nhiệm) gồm có:

- Hội Trưởng: CH Nguyễn Kim Loan
- Hội Phó: CH Nguyễn Thị Minh
- Thư Ký: CH Nguyễn Hữu Ký
- Thủ Quỹ: CH Trần Đờn
- Ủy Viên Báo Chí: CH Phan Uy Nghy
- Ủy Viên xã Hội: CH Nguyễn Văn Hay
Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2017, Ban Chấp 

Hành Hội gồm có:

HỘI TƯƠNG TRỢ
LỰC LƯỢNG CSQG/VNCH

TIỂU BANG WASHINGTON
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- Hội Trưởng: CH Trần Đờn
- Hội Phó: CH Lê văn Đầy
- Thư Ký: CH Hồ Văn Định
- Thủ Quỹ: CH Nguyễn Kim Loan
- Ủy Viên Báo Chí: CH Phan Uy Nghy

- Ủy Viên Xã Hội: CH Nguyễn Văn Hay
Giữa năm 2017, CH Hội Trưởng Trần Đờn đột 

ngột từ trần vì bệnh, Hội đã để cử CH Nguyễn Kim 
Loan đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng từ đó cho 
đến nay. CH Kim Loan đã từng là Hội Trưởng Hội 
Tương Trợ LL/CSQG/VNCH tiểu bang Washington 
từ năm 1998 đến 2009 trước đây.

Cố Hội Trưởng Trần Đờn (trái), người ngồi bên cạnh là CH Nguyễn Kim Loan, Tân HT kế nhiệm sau 
khi CH Trần Đờn từ trần
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Đại Hội Mừng Xuân



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

217

Tháng 7/2011, sau khi tham dự kỷ niệm 45 
năm thành lập Học Viện CSQG tại San Jose, 

một số chiến hữu tại Arizona trên đường về trong 
đó có (Cố) Chiến hữu Trần Câu cùng với chiến hữu 
Phan Hiếu Lợi có ý kiến thành lập Hội Ái Hữu CSQG/
AZ. Phải nói CH Trần Câu là một trong 3 người 
thuộc nhóm sáng lập hội, đó là các chiến hữu:

- Chiến hữu Trần Câu 
- Chiến hữu Phan Hiếu Lợi
- Chiến hữu Nguyễn Văn Hoa
Từ buổi họp khởi đầunày, ngày 15 tháng 7 năm 

2011, nhóm sáng lập đã đi đến quyết định tổ chức 
bầu cử để lập Hội ngày 3 tháng 9 năm 2011.

Trong ngày này, Hội quy tụ được khoảng trên 20 
Hội viên trong số 35 Hội viên đã ghi danh và Chiến 
hữu Trần Câu đắc cử Hội trưởng trong nhiệm kỳ 3 

năm (2011-2014).
Sau đó, Hội đã tổ chức ra mắt cộng đồng ngày 

12 tháng 1 năm 2011 tại nhà hàng Great Wall. 
Buổi lễ có sự hiện diện của  NT Trần Quan An, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Tổng Hội CSQG/VNCH và 
Chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng TH/
CSQG đến tham dự. Về phía Cộng đồng có các Hội 
trưởng các hội đoàn bạn và nhiều vị trong Cộng 
đồng Người Việt tại Arizona.

Mục đích thành lập hội: 
- Phát triển tình đoàn kết, liên kết tình đồng 

nghiệp và tương thân tương ái giữa những người 
cùng chung màu cờ sắc áo CSQG tại địa phương 
Arizona. Đây cũng là niềm an ủi cho những chiến 
hữu CSQG nay đã lớn tuổi tìm đến nhau để ôn lại 
những kỷ niệm vui buồn của một thời Cảnh nghiệp 

HỘI ÁI HỮU CSQG ARIZONA
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nơi đất khách quê người.
Hàng năm, Hội thường tổ chức hai lần họp 

mặt:
- Một lần vào Tháng 5 trước Ngày Truyền Thống 

CSQG (1 tháng 6).
 - Một lần vào cuối Tháng 12 âm lịch để mừng 

mừng Xuân và Tất niên.
Về sinh hoạt, Hội thường xuyên sát cánh với các 

sinh hoạt của Cộng đồng tại địa phương như Chào 
cờ đầu năm, Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, 
cũng như các sinh hoạt đấu tranh khác....

Hội tổ chức bầu cử Hội trưởng nhiệm kì II 
(2013-2016). Chiến hữu Trần Câu tái đắc cử. Hội 
tổ chức đệ tam chu niên vào ngày 7 tháng 2 năm 
2013 tai nhà hàng Peter Wong. Phải nói chắc chắn 

rằng Chiến hữu Trần Câu là người có công sáng lập 
Hội cũng như điều hành Hội một cách rất thành 
công trong 5 năm đầu.

Tháng 10 năm 2015, sau một thời gian dài lâm 
bệnh, Chiến hữu Trần Câu hồi phục nhưng phải 
ngồi xe lăn (Chiến hữu Trần Câu qua đời tháng 11 
cùng năm).

Ngày 18 tháng 10, 2015, Hội tổ chức bầu cử 
người thay thế CH Trần Câu lúc đó đang lâm bệnh 
nặng và Chiến hữu Lê Duy Trung đã được bầu cử 
vào chức vụ này thay thế CH Trần Câu.

Sau đó, buổi lễ ra mắt Tân Hội trưởng cũng như 
kỷ niệm 5 năm thành lập Hội đã được tổ chức tại 
nhà hàng Dalat ngày 17 tháng 1 năm 2016 và Hội 
tiếp tục sinh hoạt từ đó đến nay.
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A – Tiến Trình Thành Lập:
Vào tháng 10 năm 1999, nhân dịp cựu Đại tá 

Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện 
CSQG, từ Quận Cam California đến Atlanta, một số 
anh em có mời ông đến nhà anh Lưu Diệu Nam ở 
số 3373 Shallowford Rd. Doraville, GA. Trong cuộc 
họp mặt này, Đại tá Công có gợi ý v/v thành lập Hội 
Cựu CSQG để tương trợ lẫn nhau, anh em đã ghi 
nhận gợi ý này.

Tiếp đó, ngày 19-3-2001, một số anh em nhân 
một buổi ăn chiều tại nhà hàng thuộc vùng Marietta 
gồm có các anh Lê Văn Lòng, Nguyễn Văn Nhì, Lưu 
Diệu Nam, Hồ Cảnh Phùng, Đặng Thanh Thủy, Trần 
Văn Mãng và Trần Thế Dzuy đã bàn tính sẽ lập Hội 
Ái Hữu Cựu CSQG tại Georgia và xúc tiến mời gọi 

các anh em cựu CSQG quen biết tại địa phương ghi 
tên gia nhập.

Ngày 6-5-2001, toán “Sáng lập viên” nói trên 
đã đến họp tại nhà anh Lưu Diệu Nam với một số 
danh sách các anh em đã ghi tên gia nhập và bàn 
tính tổ chức ngày Đại hội thành lập Hội cùng soạn 
thảo bản Nội Quy cho Hội.

B - Ngày Thành Lập Hội và các Ban Chấp 
Hành

Ngày 27- 5- 2001, một Đại Hội đã được triệu tập 
tại phòng họp của khách sạn Holiday Inn. đường 
Chamblee Dunwoody với sự tham dự của 45 anh 
em cựu CSQG/VNCH.

HỘI ÁI HỮU CỰU CSQG VNCH/GEORGIA

Chào đón Bà Khúc Minh Thơ, ân nhân của các Cựu Tù nhân Chính trị
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* Kết quả, Đại Hội đã bầu Ban Chấp Hành đầu 
tiên cho nhiệm kỳ 2001 – 2003 như sau:

- Ch/H Nguyễn Văn Nhì: Hội Trưởng
- Ch/H Lưu Diệu Nam: Hội Phó Nội Vụ
- Ch/H Trần Văn Mãng: Hội Phó Ngoại Vụ
- Ch/H Nguyễn Linh Khanh: Thư Ký (thời gian 

ngắn sau giao lại cho C/H Lê Văn Lòng)
- Ch/H Nguyễn Thanh Nhàn: Thủ Quỹ
Trong nhiệm kỳ này, Hội đã có những sinh hoạt 

đáng ghi nhớ như sau:
- Ngày Quân Lực VNCH 19-06 -2001, đón tiếp 

anh chị Nguyễn Thanh Thủy, nguyên Biệt đội 
trưởng Biệt đội Thiên Nga, từ Cali qua Atlanta 
thăm viếng Hội CSQG/Georgia.

- Ngày 10-02-2002, Hội tổ chức buổi Tất niên 
mừng Xuân Nhâm Ngọ tại nhà hàng “Đêm Sài 
Gòn” đường Buford Hwy, với sự hiện diện của 
Tổng Hội Trưởng CSQG Trần Quan An và Tổng Thư 
Ký Phan Tấn Ngưu. Hội nhận quyết định công nhận 
Hội CSQG/GA là thành viên của Tổng Hội.

- Ngày 01-06-2002, Ngày Truyền Thống CSQG, 
Hội tổ chức kỷ niệm Đệ nhất chu niên Ngày thành 
lập Hội tại trường trung học Chamblee, có mời 
Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Canh đến thuyết trình 
v/v Việt cộng dâng đất, biển, đảo cho Trung Cộng.

- Tổ chức họp mặt mừng Xuân Quý Mùi ngày 
26-01- 2003 tại khách sạn Holiday Inn, có sự góp 
mặt của ca sĩ Mai Lệ Huyền và ca sĩ Tuấn Châu giúp 
vui phần văn nghệ tân và cổ nhạc.

* Trong những năm kế tiếp, C/H Nguyễn Văn 
Nhì đã nhiều lần được tín nhiệm đảm nhiệm chức 
vụ Hội Trưởng trong nhiều nhiệm kỳ với một vài 
thay đổi nhỏ trong thành phần Ban Chấp Hành. 
Mãi đến năm 2009, Ban Chấp Hành Hội mới có sự 
thay đổi như sau:

- Ch/H Trần Văn Mãng: Hội trưởng
- Ch/H Bùi Thành Tốt: Hội phó Nội vụ
- Ch/H Vỏ Hữu Tòng: Hội phó Ngoại vụ
- Ch/H Nguyễn Trong Việt: Thủ Quỹ
- Ch/H Phan Văn Hòa:  Thư ký
Trong nhiệm kỳ lần này, Hội đã có những sinh 

hoạt đáng ghi nhớ như sau:
- Ngày 01-01-2010, Hội đã mời bà Khúc Minh 

Thơ từ Thủ Đô Washington đến dự buổi mừng Xuân 
Canh Dần để cám ơn bà đã góp công trong việc can 
thiệp với chính quyền Hoa Kỳ cho gia đình các cựu 
tù nhân chính trị VN được sang định cư tại Hoa kỳ. 
Tại nhà hàng China Delight, Chamblee, các cựu tù 
nhân chính trị và gia đình tại Georgia đã tham dự 
buổi tiệc rất đông đảo không còn một chổ trống. 
Nhân dịp này Hội đã thực hiện áo dài đồng phục 
cho các phu nhân và con cháu gái của Hội.

- Ngày 30-5-2010, tổ chức Ngày Truyền Thống 
CSQG và Kỷ niệm 9 năm thành lập Hội tại hội trường 
Doraville Civic Center cùng với buổi lể tưởng niệm 
các Chiến hữu CSQG đã từ trần tại Georgia. Các 
thân nhân của các cố Chiến hữu đã đến tham dự 
khá đông đủ.

- Ngày 01-01-2011, nhân dịp mừng Tân Niên Tết 
Tân Mão tại nhà hàng China Delight, Chamblee, 
Hội đã kêu gọi quyên góp tại chỗ để gửi về ủy lạo:

1- Ch/H Trần Văn Thiêng đang bị bệnh ngặt 
nghèo sau 26 năm tù Cộng sản với số tiền là 
$1,000.00 (một ngàn đô la).

2- Bà quả phụ cố C/H Đỗ Văn Chương (Mặc Thị 
Năm) có chồng đã tự sát sau 30-4-75, hiện ở Bà 
Rịa, Vũng Tàu, với số tiền là $650.00 (Sáu trăm 
năm mươi đô la).

* Qua nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 6), Ban Chấp 
Hành (2011 – 2013) lại một lần nữa có sự thay đổi 
sau khi C/H Trần Văn Mãng tuyên bố không tái ứng 
cử, Đại hội ngày 05-6-2011 đã bầu tân Ban Chấp 
Hành như sau:

- Ch/H Lê Văn Lòng: Hội trưởng 
- Ch/H Bùi Thành Tốt: Hội phó Nội vụ
- Ch/H Võ Hữu Tòng: Hội phó Ngoại vụ
- Ch/H Nguyễn Trọng Việt: Thủ Quỹ
- Ch/H Đặng Thanh Thủy: Thư ký
Ban Chấp Hành Hội trong nhiệm kỳ này đã tái 

thực hiện Đặc san Phượng Hoàng Atlanta sau một 
thời gian gián đoạn và ĐS Phượng Hoàng Atlanta 
đã được phát hành trong ngày Truyền Thống 01-
06-12. 
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Cũng trong nhiệm kỳ này, Hội đã thực hiện may 
áo dài đồng phục (lần thứ hai) cho quý Phu nhân 
cùng con, cháu gái của Hội.

Ngoài ra, trong suốt 11 năm thành lập, Hội cũng 
đã thực hiện 33 Bản tin để Hội viên tiện theo dõi 
mọi tin tức sinh hoạt cũng như cập nhật công khai 
tình hình tài chánh thu, chi và đây là điểm son cho 
các Ban Chấp Hành đã và đang điều hành Hội.

Hội Trưởng Lê Văn Lòng và toàn BCH đã được 
tái đắc cử nhiệm kỳ 7 (2013-2015); tuy nhiên qua 
nhiệm kỳ 8 (2015-2017), nhân Ngày Truyền Thống 
CSQG năm 2015, CH Lòng đã không tái tranh cử, 
nên Ban Bầu Cử đã xúc tiến bầu tân BCH. Kết qủa 
Ch/h Nguyễn Văn Nhì  (mặc dù thoái thác) vẫn 
được tái tín nhiệm vào chức vụ Hội Trưởng nhiệm 
kỳ 8  (2015-2017). Sau đó, qua nhiệm kỳ 9 (2017-

2019), một lần nữa BCH nhiệm kỳ 8 lại được Đại 
Hội tín nhiệm với thành phần Ban Chấp Hành hiện 
nay như sau:

- Ch/H Nguyễn Văn Nhì: Hội Trưởng 
- Ch/H Trần Quang Sang: Hội Phó 
- Ch/H Trần Văn Mãng: Thư Ký 
- Ch/H Nguyễn Trọng Việt: Thủ Qũy 
Mặc dù qua nhiều lần thay đổi Hội Trưởng và 

Ban Chấp Hành, nhưng tôn chỉ của Hội vẫn là luôn 
giữ vững tinh thần Quốc gia; duy trì giải Khuyến 
học để khích lệ con cháu siêng năng học hành; 
tuyên dương công lao qúy phu nhân đã cùng đồng 
hành với các đấng phu quân rõ nét nhứt từ sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ trong nước ra đến 
hải ngoại, cho đến nay.

Hội Ái Hữu CSQG Georgia: Văn Nghệ Mừng Xuân 2016
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Mừng Thọ quý chiến hữu cao niên

Phát giải thưởng Khuyến học cho các em học sinh xuất sắc
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I.- SỰ HÌNH THÀNH LIÊN HỘI:
1) Quá Trình Thành Lập: 

Theo đề nghị của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc 
Gia Việt Nam Cộng Hòa và theo yêu cầu của 

nhiều chiến hữu định cư tại Pháp và một số quốc 
gia lân cận tại Âu Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2006, 
một buổi họp đã diễn ra tại tư gia của Chiến hữu 
Nguyễn Văn Đáng tại Saint Jean Le Blanc, Orléans. 
Buổi họp có sự tham dự của một số chiến hữu 
hiện cư ngụ tại Pháp và Âu Châu, trong số đó có 

các chiến hữu: Nguyễn Văn Đáng, Bùi Trọng Nghĩa, 
Võ Văn Phước, Nguyễn Nhựt Châu, Phạm Thìn, …

Sau phần thảo luận sôi nổi, mọi người đều 
nhận thấy nhu cầu cần thiết phải có một tổ chức 
quy tụ các cựu chiến hữu CSQG/VNCH đang sống 
lưu vong tại Âu Châu để làm nhịp cầu liên kết, tạo 
sự đoàn kết và tương thân tương trợ giữa những 
người từng cùng mang màu cờ sắc áo CSQG/VNCH. 
Buổi họp sau đó cũng đã thông qua Bản Điều Lệ 
cũng như Nội Quy của Hội với danh xưng là Liên 
Hội CSQG/VNCH Âu Châu.

LIÊN HỘI CSQG/VNCH ÂU CHÂU

C/H Võ Văn Phước (trái) và C/H Nguyễn Nhựt Châu (giữa)
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2) Sự Điều Hành: 
Cũng ngay trong buổi họp này, mọi người đã 

đề cử một Ban Chấp Hành và một Ban Cố Vấn với 
nhiệm kỳ là 3 năm kể từ ngày 12/8/2006 như sau:

BAN CỐ VẤN: gồm có các Niên Trưởng: Nguyễn 
Thiện, Đinh Văn Cẩm, Nguyễn Đức Huấn, Nguyễn 
Xuân Thu, Phùng Ngọc Khiêm.

BAN CHẤP HÀNH: gồm có:
- Liên Hội Trưởng: C/H Phạm Thìn
- LHP/Nội Vụ: C/H Nguyễn Văn Đáng
- LHP/Ngoại Vụ: C/H Nguyễn Nhựt Châu
- Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: C/H Võ Văn 

Phước
- Ủy Viên Xã Hội: C/H Bùi Trọng Nghĩa
- Ủy Viên đặc trách Phụ Nữ: Chị Trương Bạch 

Tuyết
- Ủy Viên đặc trách Hậu Duệ: Nguyễn Đình 

Châu
TRỤ SỞ LIÊN HỘI: Trong thời gia C/H Phạm Thìn 

đảm trách nhiệm vụ Liên Hội Trưởng, tư gia của 
C/H Thìn đã được sử dụng làm trụ sở của Liên 
Hội CSQG/VNCH Âu Châu ở tại số 8 Rue Jacques 
Offenbach 35120 Ermont. (Giấy phép số 2110/
P5518 Journal Officiel No. 46 ngày 18/11/2006).

Đến tháng 11/2011, trụ sở Liên Hội đã được 
dời về: 15 Rue Leonard de Vinci, 77420 Champs 
sur Marne. Sở dĩ có sự thay đổi trụ sở vì ngày 
23/01/2011, nhân một buổi họp đặc biệt của Ban 
Chấp Hành tại nhà C/H Liên Hội Phó Nguyễn Văn 
Đáng, C/H Liên Hội Trưởng Phạm Thìn đã xin từ 
chức vì lý do sức khỏe. Cũng trong buổi họp này, 
C/H Nguyễn Nhựt Châu cũng xin rút lui khỏi trách 
vụ Liên Hội Phó vì Chiến hữu vừa đắc cử chức vụ 
Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể 
Chiến Sĩ VNCH Âu Châu. Do đó, đại hội đã bầu cử 
một Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn mới cho Liên Hội 
CSQG/VNCH kể từ năm 2011 đến nay như sau:

BAN CỐ VẤN: gồm các Niên Trưởng Nguyễn 
Xuân Thu, Phùng Ngọc Khiêm, Nguyễn Nhựt Châu, 
và các C/H Phạm Thìn, Lê Minh Triết

BAN CHẤP HÀNH:
- Liên Hội Trưởng: C/H Võ Văn Phước

- LHP/Nội Vụ: C/H Nguyễn Văn Đáng
- LHP/Ngoại Vụ: C/H Hồ Văn Nam
- Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: C/H Bùi Khắc 

Đoan
- Ủy Viên Xã Hội: C/H Trần Văn Trình
- Ủy Viên đặc trách Hậu Duệ: Tăng Hoàng Hiệp
Các BAN ĐẠI DIỆN tại các địa phương:
- Đại Diện Vương Quốc Bỉ: C/H Nguyễn Ngọc 

Trác
- Đại Diện Quốc Gia Hòa Lan: C/H Lưu Phát Tấn
- Đại Diện CHLB Đức: C/H Nguyễn Quí Đại

II.- MỤC ĐÍCH – TÔN CHỈ:
Theo Bản Điều Lệ, Liên Hội là một tổ chức 

bất vụ lợi hoạt động trong khuôn khổ của Luật 
01/07/1901 và Bản Nghị Định 16/8/1901 dưới 
danh xưng Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam 
Cộng Hòa Âu Châu (LH/CSQG/VNCH/AC).

LH/CSQG/VNCH/AC là một Liên Hội thống nhất  
quy tụ các chiến hữu CSQG đang định cư tại Âu 
Châu hoạt động đúng theo tôn chỉ “Tổ Quốc – Công 
Minh – Liêm Chính” của Lưc Lượng CSQG/VNCH, 
có lập trường luôn luôn trung thành với chánh 
nghĩa quốc gia: Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền,

Với tôn chỉ và lập trường như trên, LH/CSQG/
VNCH/AC chủ trương:

-  Không chấp nhận chế độ Cộng sản hay bất cứ 
hình thức cai trị độc tài nào trên quê hương Việt 
Nam.

- Đoàn kết, tương thân, tương trợ giữa các 
chiến hữu CSQG và gia đình cư ngụ tại hải ngoại 
(Âu châu) và quốc nội.

- Nêu cao truyền thống anh dũng và hy sinh của 
người chiến sĩ CSQG lấy Công Minh, Liêm Chính 
làm phương châm cho mọi hành động.

- Kết hợp tất cả các Hội CSQG/VNCH cũng như 
các Lực Lượng Hậu Duệ CSQG trên toàn Châu Âu 
thành một Khối đoàn kết thống nhất, có cùng lập 
trường và đường lối chung trong việc tranh đấu 
bảo vệ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

- Hỗ trợ và hợp tác trong tinh thần bình đẳng 
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với các Hội Đoàn Quốc Gia bạn có cùng tôn chỉ 
để xây dựng một cộng đồng Người Việt Hải Ngoại 
vững mạnh, nhằm góp phần vào công cuộc kiến 
quốc và phục hưng xứ sở Việt Nam.

III.- THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG:
Kể từ ngày thành lập (2006) đến nay, LH/CSQG/

VNCH/AC đã có một số thành quả hoạt động như 
sau:

1) Mở rộng giao tế:
- Ủng hộ Phong Trào Tinh Thần Bất Khuất Chống 

Cộng của cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VNCH 
Paris Vũ Đăng Sơn

- Ủng hộ Phong Trào Vinh Danh Cờ Vàng VNCH 
hàng năm qua hình thức chạy biểu dương cùng 
Cờ Vàng qua các nước ở Âu Châu như Pháp, CHLB 
Đức, Hòa Lan, Bỉ,…

- Ủng hộ tham gia vận động xây dựng các Đài 
Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ VNCH.

- Sẵn sàng cộng tác với các tổ chức Ủy Ban Truy 
Tổ Tội Ác Cộng sản.
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I.- MỤC ĐÍCH:
Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Massachusetts được 

thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2004, với mục đích 
đoàn kết các chiến hữu CSQG trong tiểu bang 
Massachuetts, không phân biệt chức vụ và cấp 
bậc, thành một tổ chức bất vụ lợi để tương thân 
tương ái lẫn nhau trung lúc sống lưu vong tại hải 
ngoại, đặc biệt tại tiểu bang Massachusetts. Ngoài 
ra, Hội cũng chủ trương hợp tác với Cộng Đồng, 
và các đoàn thể bạn trong các công tác đấu tranh 
chống Cộng sản; duy trì văn hoá phong tục tập 
quán của đân tộc Việt Nam nơi xứ người và luôn 
trung thành với Tổ quốc Việt Nam Cộng Hoà với 
biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ, nêu cao danh 
dự, trách nhiệm và bảo vệ màu cờ sắc áo của Lực 
Lượng CSQG.

II.- THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH:
Kể từ khi thành lập, C/H Lê Răng đã đảm nhiệm 

chức vụ Hội Trưởng trong 2 nhiệm kỳ (2004-2006 
& 2006-2008) sau đó không tái ứng cử; hiện nay 
Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Massachusetts do các 
chiến hữu sau đây điểu hành:

1)- BAN CỐ VẤN gồm có:
- Niên Trưởng: BÙI HỢP
- Chiến Hữu: NGUYỄN Đ.NH CHIỂU
- Chiến Hữu: HÀ VĂN TẢI

2)- BAN GIÁM SÁT gồm có:
- Chiến Hữu: HÀ XUÂN THIẾT
- Chiến Hữu: TRẦN PHÁP
- Chiến Hữu: LÊ RĂNG

3)- BAN CHẤP HÀNH đương nhiệm hiện gồm 
có:

- Chiên Hữu: NGUYỄN VĂN NGÔN (Hội Trưởng): 

(781-244-5183)
- Chiến Hữu: LÊ ĐẠM (Hội Phó Nội Vụ)
- Chiến Hữu: PHẠM NHƯ TÂN( Hội Phó Ngoại 

Vụ)
- Chiến Hữu: PHẠM HÙNG KHÁNH (Thư Ký)
- Chiến Hữu: BÙI THANH THẾ (Thủ Quỹ)

4)- BAN XÃ HỘI: 
- Chiên Hữu: PHẠM NHƯ TÂN
- Chiến Hữu: LÊ RĂNG

4)- BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ: 
- Chiên Hữu: ĐỖ NGỌC THẠCH

III.- HOẠT ĐỘNG:
Trong năm vừa qua, Hội Ái Hữu CSQG/VNCH/

Mass. đã thường xuyên hợp tác với Ban Chấp Hành 
Cộng Đồng và các Hội Đoàn bạn trong tiểu bang 
Massachusetts thực hiện những công tác nhằm 
bảo tồn văn hoá truyền thống của Người Việt và 
tham dự các buổi biểu tình chống Đảng Cộng Sản 
VN đàn áp người dân trong nước đang đòi tự do 
dân chủ và chống âm mưu dâng Nước VN cho 
Tàu Cộng. Ngoài ra Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Mass.  
hàng năm đều tổ chức họp mặt để kỷ niệm Ngày 
Truyền Thống CSQG (1-6) để cùng nhau nhắc nhở 
về nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân của người Chiến Sĩ 
Cảnh Sát và luôn ghi nhớ nêu cao mầu cờ sắc áo 
của Lực Lượng CSQG.

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH MASSACHUSETTS
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Hội CSQG Massachusetts cùng Cộng Đồng và Tổng Hội Sinh Viên mừng Tết Nguyên Đán Bính 
Thân 2016 
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Tham dự Tưởng niệm Quốc Hận 30/4

Kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG (1/6)
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Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Pomona là một 
Hội địa phương tại miền Nam California. 

Vì tiểu bang California có diện tích quá rộng lớn, 
trải dài từ phía Bắc (giáp với tiểu bang Oregon), 
cho tới phương Nam giáp với Mexico nên có khá 
nhiều Hội CSQG hoạt động trong đó có Hội CSQG 
Pomona.

Pomona là một thành phố nhỏ nằm về hướng 
Đông Bắc của Quận Cam, trực thuộc quận hạt Los 
Angeles, không xa thủ đô tỵ nạn Little Saigon bao 
nhiêu. 

Kể từ năm 1990, khi bắt đầu có chương trình 
H.O., nhiều gia đình chiến hữu CSQG đã đến định 
cư tại vùng Pomona. Chính vì có đông các chiến 
hữu CSQG đến cư ngụ tại đây nên mọi người đã  
nhận thấy cần có một tổ chức chung để làm nhịp 
cầu thông tin, liên lạc giữa những người cùng màu 
cờ sắc áo CSQG. 

Từ ý nghĩ ban đầu đó, khoảng những năm 1992 
– 1994, một số chiến hữu có thiện chí đã tự nguyện 
đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tiếp rước, giúp đỡ 
những người đến sau theo phương châm “lá lành 
đùm lá rách”, “người đến trước giúp kẻ đến sau”. 
Mãi một thời gian sau, sau khi mọi việc đã ổn định, 
lúc đó mọi người mới nghĩ đến việc thành lập Hội 
CSQG Pomona để cho mọi việc được danh chính 
ngôn thuận.

Tháng 4/1994, Hội CSQG Pomona chính thức ra 
đời. Tuy nhiên, lúc đó, Hội chỉ là một nhánh của 
Hội CSQG Nam California nên Hội có tên là “Phân 
Hội CSQG Pomona”. 

Cũng trong tháng 4/1994 đó, buổi lễ ra mắt 
Phân Hội CSQG Pomona đã được tổ chức tại 
Pomona, có sự chứng kiến của Cựu Thiếu Tướng 
Trần Văn Nhựt và các CH Nguyễn Tấn Dược, Lê Văn 
Đạo, đại diện Hội CSQG Nam California.

Ban Chấp Hành Hội CSQG Pomona khi đó tạm 

thời gồm các CH Nguyễn Kỳ Linh, Lê Đối, Trần Tráng 
Long,… mục đích là đại diện cho Hội CSQG Nam 
California tại địa phương, và đồng thời làm nhịp 
cầu tương thân, tương ái, đoàn kết giữa những cựu 
CSQG trong địa bàn vùng Pomona và phụ cận.

Ngoài việc sinh hoạt nội bộ, Phân Hội CSQG 
Pomona còn là một thành viên nòng cốt của Cộng 
Đồng Người Việt Pomona, thường xuyên tham gia 
trong nhiều sinh hoạt từ văn hóa đến chính trị và 
xã hội, tạo được nhiều uy tín tại địa phương.

Năm 2012, trước Đại Hội Kỳ VI của Tổng Hội 
CSQG/VNCH, theo yêu cầu của Tổng Hội và trước 
nhu cầu thực tế số chiến hữu hội viên (CSQG) tại 
địa phương đã gia tăng, khoảng từ vài gia đình lúc 
ban đầu nay đã gia tăng lên đến 40, 50 gia đình; 
do đó, Phân Hội CSQG Pomona đã tách ra khỏi Hội 
CSQG Nam California để trở thành một Hội riêng 
biệt, hoạt động độc lập, có giấy phép và tư cách 
pháp nhân riêng.

Kể từ khi Phân Hội CSQG Pomona trở thành 
Hội CSQG Pomona cho đến nay, Hội đã được điều 
hành bởi các chiến hữu sau đây:

* BAN CỐ VẤN: 
- NT Nguyễn Ngọc Tài
- CH Lê Bảo
- CH Thân Trọng Lư

 * BAN CHẤP HÀNH:
- Hội Trưởng: CH Lê Đối
- Hội Phó Nội Vụ: CH Trương Phú Thứ
- Hội Phó Ngoại Vụ: CH Hoàng Nuôi
- Tổng Thư Ký: CH Nguyễn Văn
- Thủ Quỹ: CH Danh Bùi  

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH POMONA - 
NAM CALIFORNIA
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Chiến hữu Hội Trưởng Lê ĐốiBáo chí địa phương Pomona viết về Hội Ái Hữu CSQG Pomona

C/H Hội Trưởng Lê Đối (giữa) và ÔB Trần Quan An, CT/HĐQT/TH.CSQG (Trái) 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975232

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

BCH Hội CSQG Pomona và các Quan khách trong buổi tiệc Tất Niên Mừng Xuân Bính Thân 2017
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I.- Lời mở đầu:

Từ những năm đầu thập niên 90, người Việt 
tị nạn Cộng sản theo đường vượt biên hoặc 

theo chương trình định cư của chánh phủ Hoa Kỳ, 
lần lượt đến Quận hạt San Diego, California, Hoa 
Kỳ, với số lượng khá đông thuôc nhiều thành phần 
Quân, Dân, Cán, Chính Việt-Nam Cộng-Hoà.

Trong số nầy, nhiều cựu chiến sĩ Cảnh Sát Quốc 
Gia Việt Nam Cọng Hoà cũng đến đây sinh sống vô 
cùng  sung sướng khi một lần nữa được nhìn thấy 
lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới, được gặp lại 
bạn bè xưa, những người đồng cảnh ngộ, tưởng 
không bao giờ gặp lại sau cuôc chia tay không 
lường trước.

Lúc bấy giờ, một số anh em thân hữu họp lại 
thành nhóm cựu Cảnh Sát Quốc Gia tại San Diego 
do anh Nguyễn-Văn-Ba làm Đại Diện và sinh hoạt 
trong tình  thân hữu. Được biết, anh Nguyễn-Văn-
Ba nguyên Biên Tập Viên Khoá 4 Học Viện CSQG, 
từng phục vụ tại BCH/ CSQG Quận 9, Thủ Đô Sài-
Gòn. Anh Nguyễn-Văn-Ba đã qua đời hơn 3 năm 
trước tại San Diego.

II.- Thành lập Chi Hội CSQG VNCH San 
Diego / Hội CSQG VNCH Nam Cali:

Khoảng năm 1994, Niên trưởng Trần-Công-
Hoàng, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam 
Cali, đến thăm chiến hữu Lê-Trung-Trực đã vận 
động anh em cựu CSQG tại San Diego họp lại để 
Nhóm thân hữu CSQG trở thành Chi Hội CSQG San 
Diego trực thuộc Hội CSQG VNCH Nam California.

Đầu năm 1996, buổi họp mặt đầu tiên được tổ 
chức tại Trụ Sở Đài Tiếng Nước Tôi - San Diego, số 
4120 30th St  San Diego, Ca 92104, có sự hiện diện 
của các NT Trần-Công-Hoàng, Lê-Đình-Khôi, Phạm-
Văn-Chinh, Lê- Trung Trực, NT Tòng và NT Khánh 
(cựu Cảnh Sát Đặc Biệt), CH Huỳnh Khánh Quang 
(cựu Khối Nhân Viên/BTL CSQG). Trong buổi họp 
nầy, vấn đề về nhân sự  và vận động thành lập Chi 
Hội CSQG San Diego đã được đặt ra.

Ít ngày sau, buổi họp nội bộ gồm có các NT và 
CH Lê-Đình-Khôi, Phạm-Văn-Chinh, Võ-văn-Thu, 
Lê-Trung-Trực, Phạm-Văn-Nhạn, Lê-Ngọc-Cơ, Bùi-
Văn-Nghiêm, Nguyễn-Thành-Tài, Võ-Ngọc-Tây, 

HỘI ÁI HỮU CSQG VNCH SAN DIEGO

Nhóm thân hữu CSQG San Diego   Anh Nguyễn Văn Ba
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Nguyễn-Tấn Đạt, và Tòng, Khánh,… đã đề cử NT 
Võ-Ngọc-Tây làm Chi Hội Trưởng và chiến-hữu Bùi-
Văn-Nghiêm làm Chi Hội Phó Chi Hội CSQG San 
Diego. Chi Hội bắt đầu hoạt động từ đây.

Nhân ngày Truyền Thống CSQG (1/6) năm 1997 
được tổ chức tại Nhà Thờ Tin Lành, Giáo Sĩ Mai-
Biên, đường Van Dye Ave,San Diego CA 92105, có 
sự hiện diện của Niên trưởng Trần-Quan-An, Niên 
trưởng Trần- Công-Hoàng và phái đoàn Nam Cali 
, Chi Hội CSQG San Diego chánh thức bầu cử Ban 
Chấp Hành Chi Hội niên khoá (1997-2000). Kết quả 
bầu cử Niên trưởng Võ-Ngọc-Tây, chánh thức được 
cử giữ chức vụ Chi Hội Trưởng Chi Hội CSQG San 
Diego và  chiến-hữu Nguyễn-Tùng-Cương giữ chức 
vụ Chi Hội Phó. Tuy nhiên, vài tháng sau, CH Bùi-
Văn-Nghiêm được cử thay thế CH Nguyễn-Tùng-
Cương xin rút lui, để đảm nhiệm Chi Hội Phó Chi 
Hội CSQG San Diego cho đến hết nhiệm kỳ.

* Nhiệm kỳ Chi Hội CSQG San Diego (2000-
2003) gồm có: 

- Chi Hội Trưởng: N/T Võ-Ngọc-Tây  
- Chi Hội Phó: C/H: Bùi-Văn-Nghiêm 

- Ủy-Viên Ban Chấp Hành gồm có: C/H Lê-Trung-
Trực; C/H Võ-Văn-Thu; C/H Phạm-Văn-Nhạn; và 
C/H Đoàn-Văn-Yên.

Kể từ đây, Chi Hội đã tập hợp đông đảo chiến 
hữu  cư ngụ tại San Diego và vùng phụ cận như 
vùng Linda Vista, Chula Vista, Mira Mesa, La Mesa 
..v..v…sinh hoạt rất tích cực, Chi Hội luôn có mặt 
trong mọi hoạt động đấu tranh chống Cộng-Sản 
tại địa phương và đôi khi phối hợp với Hội CSQG 
Nam Cali khi cần thiết.

Kể từ năm 2002, Chi Hội CSQG San Diego được 
nâng lên thành Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego 
với nhân số chiến hữu và thân hữulên đến trên 
dưới 200 người. 

* Nhiệm Kỳ Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego 
(2007-2010):

- Hội Trưởng: Bùi-Văn-Nghiêm 
- Hội Phó Nội Vụ: Nguyễn-Hữu-Lễ 
- Hội Phó Ngoại Vụ: Đoàn-Văn-Yên
cùng toàn Ban Chấp Hành cũ tiếp tục một nhiệm 

kỳ nữa cho đến hết năm 2010.

N/T Võ-Ngọc-Tây tại Nhà 
Thờ Giáo Sĩ Mai Biên

Ngày Truyền Thống 1/6 CSQG năm 1997 
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* Nhiệm Kỳ Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego 
(2011-2014)

Ngày 16.01.2011, Hội Ái Hữu CSQG VNCH San 
Diego đã tổ chức bầu cử Tân Ban Chấp Hành nhiệm 
kỳ 2011-2014. Kết quả NT Nguyễn -Tấn-Tương 
(Khoá 5-BTV Học Viện CSQG, nguyên C/Huy Phó 
BCH/CSQG Tỉnh Bình Định) đã đắc cử chức vụ Hội 
Trưởng. Nhưng đến năm 2013, vì lý do gia đình, 
NT Nguyễn -Tấn –Tương đã theo con di chuyển về 
sinh sống tại San José (Bắc Cali) nên Hội đã họp 
và bầu CH Nguyễn Ngọc Tuấn (Khóa 3-BTV Học 
Viện CSQG, nguyên Đại Đội Trưởng 206 Cảnh Sát 
Dã Chiến / Khu 2) kế nhiệm làm Hội Trưởng cho 
nhiệm kỳ từ 2013 - 2016.

* Nhiệm Kỳ Hội Ái Hữu CSQG VNCH (2013-
2016) như sau:

- Hội Trưởng: Nguyễn-Ngọc-Tuấn 
- Hội Phó Nội Vụ: Lâm –Dũng

- Hội Phó Ngoại Vụ: Đoàn-Văn-Yên 
- Tổng Thư Ký: Phạm-Văn-Nhạn
- Thủ Quỷ: Lê-Trung-Trực
- Ủy viên Nghi Lể: Hoàng-Phú-Thế               
- Ủy viên Kế Hoạch: Phạm-Khắc-Trung
- Ủy viên Xã Hội: Võ-Văn-Thu
- Ủy viên Văn Nghệ: Nguyễn-Tùng-Cương
- Ủy viên  Hậu Duệ: Ca sĩ Kim-Duyên.

* Nhiệm Kỳ Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego 
(2017-2020): 

Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 05/03/2017, 
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego 
nhiệm kỳ 2017-2020, chiến hữu Nguyễn-Ngọc-
Tuấn đã tái đắc cử chức vụ Hội Trưởng; CH Trần-
Văn-Tý, Hội Phó Ngoại Vụ; CH Võ-Văn-Thu, Hội Phó 
Nội Vụ. Ngoài ra, các chức vụ khác trong Ban Chấp 
Hành trong nhiệm kỳ trước vẫn không thay đổi.

Ngày Truyền Thống CSQG 1/6 năm 2000 tại Nhà Hàng Lee’s Garden, San Diego
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Tại Hội Chợ Tết Đinh Hợi (2007) tại Westminster (Nam California)

Biểu tình chống Cọng Sản Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2006 tại San Diego.
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Veteran Day 11/11/2010 tại Habor Ave, downtown, San Diego 

Từ trái: N/T Lê-Văn-Ngôn, N/T Trần-Ngọc-Uyên, và Hội Trưởng Nguyễn-Tấn-Tương                      
 Ngày 1/6 CSQG 2012 tại Nhà Hàng Le’s Garden
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Hội Trưởng Nguyễn-Ngọc-Tuấn 2013

Trình diện Tân Ban Chấp Hành  Hội CSQG San Diego (2017-2020).
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HỘI ÁI HỮU CSQG WICHITA, KANSAS

Vào khoảng tháng 6 năm 1995, một số Niên 
trưởng và Chiến hữu cựu CSQG/VNCH cư 

ngụ tại thành phố Wichita, Kansas, đã tìm đến 
với nhau để thảo luận về việc tổ chức thành lập 
Gia Đình Cựu CSQG tại thành phố Wichita. Buổi 
họp quy tụ khoảng 30 gia đình chiến hữu CSQG 
đã đề cử Niên trưởng Nguyễn Hữu Thanh là Gia 
Trưởng. 

Mục đích của Gia Đình Cựu CSQG này không 
ngoài các hoat động có tính  cách tương trợ lẫn 
nhau, nhất là các công tác tiếp đón những gia đình 
CSQG mới đến định cư tại tiểu bang Kansas. Công 
việc chính là hỗ trợ và giúp đỡ trong thời gian đầu 
như hướng dẫn làm các giấy tờ hồ sơ cần thiết, 
dạy lái xe, giúp tìm việc làm, v.v...

Đến đầu năm 2000, con số các gia đình cựu 
CSQG định cư tại thành phố Wichita đã lên đến 
trên 70 gia đình nên các Niên trưởng và Chiến 
hữu đã tổ chức một buổi Đại Hội và đồng quyết 
định thành lập Hội Ái Hữu CSQG /VNCH thành phố 
Wichita, Kansas và đã bầu chiến hữu Nguyễn Văn 
Đáng làm Hội trưởng nhiệm kỳ 2 năm đầu tiên 
(2000-2002).

Được sự đề cử, Chiến hữu Nguyễn Văn Đáng đã 
thành lập Ban Chấp Hành để sinh hoạt. Hội đã hoạt 
động song song với các Hội đoàn Quân Cán Chính 
VNCH tại địa phương. Sự hoạt động của Hội Cảnh 
Sát Wichita/Kansas rất được Cộng Đồng và các Hội 
đoàn bạn tại địa phương tôn trọng và kết hợp chặt 
chẽ. Đến nay, kể cả từ khi hoạt động dưới danh 
nghĩa như một Gia Đình cho đến khi trở thành một  
Hội Ái Hữu, Hội đã duy trì hoạt động được hơn 20 
năm. Đặc biệt, Chiến hữu Nguyễn Văn Đáng, kể từ 
ngày thành lập Hội Ái Hữu CSQG Wichita/Kannsas 
đến nay vẫn được các Niên trưởng, các chiến hữu 
và gia đình tín nhiệm và lưu nhiệm trong nhiều 
nhiệm kỳ; tạo được sự đoàn kết gắn bó trong mọi 
sinh hoạt chung tại địa phương.

Thành phần Hội Ái Hữu CSQG Wichita/Kannsas 
hiên nay (NK 2016-2018) gồm có như sau:

* Hội Đồng Cố Vấn:
- NT Nguyễn Hữu Thanh
- NT Đặng Ngọc Lâm
- NT Nguyễn Thế Thông
- NT Đỗ Văn Hiệp
- NT Lê Chu Ấn
- NT Lâm Văn Đức
* Hội Đồng Chấp Hành:
- Hội Trưởng: CH Nguyễn Văn Đáng
- Phó HT Nội Vụ: CH Lê Văn Thành
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- Phó HT Ngoại Vụ:: CH Nguyễn Văn Bé
- Tổng Thư Ký: CH Trần Tấn Đạt
- Thủ Quỹ: Bà Lê Bạch Hà

- Ủy Viên Xã Hội: CH Phạm Văn Đức
- Ủy Viên Xã Hội: CH Nguyễn Thế Quang

CH Hội Trưởng nhận Plaque Vinh Danh của Tổng Hội CSQG

BCH Hội CSQG Kansas và Đại Diện Tổng Hội CSQG đang làm lễ Chào Cờ
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Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH Michigan là 
một Hội còn “non trẻ” mới được thành lập 

kể từ ngày 14-9-2013 tại tiểu bang Michigan.

I.- Mục Đích:
Giống như các Hội Ái Hữu khác, Hội Ái Hữu Cựu 

CSQG/VNCH Michigan được thành lập nhằm mục 
đích:

- Nêu cao truyền thống anh dũng và hy sinh của 
lực lượng CSQG/VNCH.

- Liên kết, tương thân tương trợ giữa các chiến 
hữu ở hải ngoại cũng như ở quê nhà.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các chiến hữu cựu 
CSQG/VNCH đến với nhau trong tinh thần đồng 

nghiệp và thân hữu.
- Hỗ trợ và hợp tác trong tinh thần bình đẳng, 

tương kính với các Hội đoàn, Cộng đồng Người 
Việt Quốc Gia Hải Ngoại tại địa phương.

- Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của người Việt Nam.

II.- Tôn Chỉ:
- Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH Michigan là một 

hội đoàn bất vụ lợi.
- Trung thành với lý tưởng tự do, dân chủ và 

nhân quyền.
- Lấy Quốc Kỳ VNCH "nền vàng ba sọc đỏ" và 

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH MICHIGAN  

Các chiến hữu trong Ban Chấp Hành Hội CSQG Michigan
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Quốc ca "Tiếng gọi Công dân" làm biểu tượng.

III.- Hoạt Động:
Hội Trưởng Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu 

CSQG/VNCH Michigan đầu tiên (nhiệm kỳ 2013- 
2016) là Niên Trưởng Nguyễn Văn Trình (khóa 14 
BTV/Rạch Dừa).

Sau khi mãn nhiệm kỳ đầu tiên, vì lý do sức 
khỏe, NT Nguyễn Văn Trình đã không tái ứng cử, 
và Đại Hội đã bầu tân Ban Chấp Hành (nhiệm kỳ 
2016-2019), thành phần như sau:

- Hội Trưởng: Chiến hữu Huyên Bửu (313) 401-
2111.

- Phó Hội Trưởng: Chiến hữu Nguyễn Văn Quan 
(616) 516-9113.

- Thư ký kiêm Thủ Quỹ: Chiến hữu Ngô Nhì 
(616) 530-2503.

Thành quả hoạt động: Công tác đấu tranh chính 
trị: ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư hỗ trợ đồng bào 
quốc nội kiện công ty Formosa thải chất độc xuống 
biển làm cá chết, biển chết, hủy hoại môi sinh của 
biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị và Thừa Thiên, Huế.

- Các hoạt động về xã hội: Ban Chấp Hành luôn 
thăm viếng các chiến hữu lớn tuổi, các gia đình 
chiến hữu có người thân đang điều trị bệnh tại 
nhà hoặc tại các bệnh viện địa phương, cũng như 
đến phân ưu gia đình các chiến hữu có thân nhân 
vừa mới qua đời.

Các sinh hoạt cộng đồng: Để thể hiện tình thân 
hữu đối với các Tôn Giáo, Cộng Đồng, Hội Đoàn, 
Đoàn thể...tại địa phương, Hội Ái Hữu Cựu CSQG/
VNCH Michigan luôn tích cực tham gia hầu hết 
các hoạt động của các Cộng Đồng, Hội Đoàn...nêu 
trên, cụ thể như sau:

- Tham dự các buổi lễ Tết cổ truyền do Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Michigan, 
các thành phố Grand Rapids, Holland... tổ chức 
cho đồng hương đến vui chơi trong dịp xuân về 
đồng thời duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
người Việt Nam.

- Tham dự lễ Thượng Kỳ hằng năm nhân ngày 
30 tháng 4 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 

Holland tổ chức; tham dự ngày Quốc Hận 30-4 do 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids tổ 
chức để tưởng niệm các anh hùng, liệt nữ Quân 
Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến 
20 năm Quốc, Cộng vừa qua; Tưởng niệm các 
Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Binh Sĩ VNCH đã tuẩn tiết 
trong ngày 30-4-1975; Tưởng niệm các Quân Dân 
Cán Chính VNCH đã nằm xuống trong các trại tù 
Cộng Sản; Tưởng niệm các đồng bào bỏ mình trên 
đường vượt biên, vượt biển để tìm tự do.

- Ngoài ra, hằng năm Hội cũng tham gia Ngày 
Quân Lực 19/6 và đêm gây quỹ tương trợ Thương 
Phế Binh Quân Lực VNCH tại quê nhà do Hội Cựu 
Quân Cán Chính Detroit Michigan tổ chức.
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Kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG (1/6)
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Kể từ ngày 30-4-1975, sau khi Cộng sản 
cưỡng chiếm Miền Nam thuộc VNCH, đưa 

đến một cuộc di tản chưa từng có, số người di tản 
gồm dủ mọi thành phần Dân, Quân Cán Chính và 
Cảnh Sát Quốc Gia. Phần lớn họ được định cư tại 
Mỹ và phân tán đi khắp các các tiểu bang. Riêng 
tại Orlando/Florida số người Việt tỵ nạn lúc đầu 
rất ít lại sống xa nhau, thiếu phương tiện nên ít có 
cơ hội quen biết nhau. Tuy nhiên, số người Việt 
ra đi tìm tự do vẫn tiếp tục bằng cách vượt biên, 
vượt biển, rồi theo diện HO hoặc bảo lãnh, khiến 
số người tỵ nạn đến thành phố Orlando cũng tăng 
dần. Họ được những nhà thờ hoặc những Hội bác 
ái của Mỹ tại địa phương Orlando tạo điều kiện 
để người Việt tỵ nạn có cơ hội găp gỡ nhau và rồi 
một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia được thành 
lập. Sau đó đến Hội Cựu Quân Nhân, Nhảy Dù, Hải 
Quân, Không Quân, v.v…

Riêng Hội CSQG/Orlando mãi đến năm 1992  
mới kết nối được khoàng 10 gia đình, nhóm này 
thỉnh thoảng găp nhau để ôn lại kỷ niệm xưa và hy 
vọng sẽ tìm kết nối thêm những chiến hữu mới. 
Nhận thấy, để đạt được mục đích đó nhóm này đã 
quyết định thành lập Hội Ái Hữu CSQG/Orlando và 
chọn một ngày ra mắt để gây tiếng vang và kêu gọi 
những cựu CSQG/VNCH tại Orlando và vùng phụ 
cận gia nhập và sinh hoạt. Kết quả, đã có khoảng 
70 chiến hữu cựu CSQG tham dự; tuy nhiên, số 
chiến hữu tích cực cũng chỉ khoảng 30 người sinh 
hoạt thường xuyên với Hội. Hội cũng có nội quy và 
thường xuyên họp măt hàng tháng. 

Về mặt sinh hoạt, Hội cũng đã nhiều lần tổ chức 
kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1-6 tại Orlando. 
Hội cũng đã tiếp tay và yểm trợ cho Cộng Đồng 
Người Việt trên mọi phương diện. 

Về mặt điều hành, Hội hiện có một Ban Chấp 
Hành gồm Hội Trưởng, Hội Phó Nội Vụ, Hội Phó 
Ngoại Vụ, Thủ Quỹ, Thư Ký và Ban Xã Hội, gồm các 
chiến hữu sau:

- Hôi Trưởng: Ch/ h Nguyễn Văn Thuyết  

- Hội Phó Nội Vụ: Ch/h Nguyễn Viết Ninh
- Hội Phó Ngoại Vụ: Ch/h Lưu Hậu Sâm
- Thủ Quỹ: Ch/h Hồ Văn Tự
- Thư Ký: Chị Nguyễn thị Thu Hồng
- Ban Xã Hội: Ch/h Paul Nguyễn
Trải qua 26 năm thành lập, mặc dù gặp nhiều 

khó khăn, trở ngại về nhân sự cũng như phương 
tiên hoạt động nhưng Hội vẫn sát cánh sinh hoạt 
cùng Cộng Đồng địa phương và làm nhịp cầu nối 
giữa các cựu chiến hữu CSQG mặc dù nay mọi 
người đều đã lớn tuổi và sống rải rác tại Orlando 
cũng như toàn tiểu bang Florida.

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH ORLANDO/FLORIDA

CH Nguyễn Văn Thuyết, Hội Trưởng Hội CSQG 
Orlando/Florida
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HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH NAM TEXAS (HOUSTON)

Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nam 
Texas là một hội ái hữu quy tụ các chiến 

hữu CSQG chủ yếu cư ngụ tại thành phố Houston 
và vùng phụ cận nằm ở phía Nam tiểu bang Texas.

Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nam 
Texas được thành lập vào tháng 6 năm 1998 do 
sự khuyến khích của một số Niên Trưởng như Lê 
Sơn Thanh, Trang Sĩ Tấn, Lê Cảnh Vệ, Phạm Văn Ca 
v.v... Cho đến ngày 27 tháng 6 năm 1999, Hội đã 
tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Cảnh Sát Quốc Gia 
lần đầu tiên với sự tham dự khá đông đảo của các 
Niên Trưởng và Chiến Hữu khắp nơi trong vùng 
Nam Texas.

Hội Trưởng đầu tiên là Niên Trưởng Nguyễn 
Công Luận

Sau khi mãn nhiệm kỳ, Niên Trưởng Nguyễn 
Công Luận trở thành Cố Vấn cho Hội và Chiến Hữu 
Lê Lang đã được bầu chọn giữ chức Hội Trưởng 

tiếp nối từ tháng 6 năm 2001.
Sau nhiều nhiệm kỳ tiếp nối của Chiến Hữu Lê 

Lang (từ năm 2001 đến năm 2014), chức vụ Hội 
Trưởng được giao cho CH Phạm Văn Nhân từ năm 
2014 cho đến nay (2018)

Cho đến nay, Hội đã có trên hai thập niên 
thâm niên hoạt động tại địa phương miền Nam 
Texas nhằm kết nối các cựu chiến hữu CSQG và 
gia đình thành một đại gia đình trong tình tương 
thân tương ái. Trong tinh thần đó, Hội nhận thức 
rằng, duy trì sinh hoạt đối nội cũng như đối ngoại 
là phương cách kết nối tình cảm tốt nhất để duy trì 
sức mạnh của Hội nói riêng, và tiếng nói của Người 
Việt Quốc Gia nói chung tại miền Nam Texas. Để 
đạt được mục đích này, Hội luôn chủ trương giữ 
vững tinh thần quốc gia, chống nô lệ hóa dân Việt 
của đảng cộng sản VN, chống sự liên minh giữa 
cộng sản Tàu và cộng sản Việt, đồng thời tích cực 
tham gia công cuộc đấu tranh cho một nước VN có 
dân chủ và nhân quyền.

Ngoài những sinh hoạt mang tính đấu tranh, 
Hội cũng không quên những công tác xã hội trong 
nội bộ như thăm viếng, an ủi những hội viên bệnh 
tật, đau yếu hay từ trần.

Một trong những sinh hoạt quan trọng hàng 
năm của Hội là tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Truyền 
Thống CSQG 1/6, cũng như những buổi họp mặt 
mừng Xuân hàng năm luôn được sự hưởng ứng 
tham dự của đông đảo các chiến hữu hội viên và 
các đoàn thể bạn.

Ngoài các sinh hoạt nội bộ nói trên, Hội cũng 
thường xuyên tham gia các sinh hoạt của cộng 
đồng tại địa phương như:

- Tham gia kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại 
Khu Tượng Đài Việt Mỹ Houston, Đại Lộ Saigon 
(Bellaire).

- Tham gia Ngày Vinh Danh Các Cựu Chiến Binh 
Hoa Kỳ.

- Tham gia diễn hành đầu năm trên đại lộ Saigon, 

Cựu HT CSQG Houston Lê Lang và Phu nhân
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thành phố Houston do Văn phòng dân biểu Hubert 
Võ tổ chức.

Kể tứ năm 2014 đến nay, Hội Ái Hữu Cảnh Sát 
Quốc Gia VNCH Nam Texas hiện được điều hành 
bởi các chiến hữu sau đây:

BAN CỐ VẤN: Quý NT Phạm văn Ca và Nguyễn 
Đình Bính

BAN GIÁM SÁT: Quý NT Nguyễn Văn Đày  và Lý 
Hoài Ân

BAN CHẤP HÀNH:
- Hội Trưởng: CH Phạm Văn Nhân

- Phó HT Nội Vụ: CH Hạ Đa Thọ - CH Phạm Văn 
Chôm

- Phó HT Ngoại Vụ: CH Phạm văn Muông - CH 
Nguyễn văn Giỏi

- Thư Ký: CH Nguyễn Đăng Tuấn
- Thủ Quỹ: CH Trương Công Ngôn
- Ban Xã Hội: Bà Nguyễn Thị Châu - CH Nguyễn 

Văn Son
- Ban Hậu Sự: CH Phạm Minh Sung
- Ban Báo Chí: CH Phạm văn Chôm  

Dân biểu Tiểu Band TX trao Bằng Tưởng Lệ cho Hội Trưởng Phạm Văn Nhân
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Tiệc Mừng Xuân 2017 Hội CSQG Houston

Thăm viếng tảo mộ các chiến hữu CSQG quá cố đầu năm 2017
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I.- TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP:

Cuối năm 2004, được sự khuyến khích và 
nhắc nhở của Niên Trưởng Trần Quan An, 

một số chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia tại Úc Châu 
đã liên lạc và vận động những chiến hữu đang cư 
ngụ tại tiểu bang New South Wales (NSW, thủ phủ 
là Sydney) của Úc Châu để thành lập Hội Cảnh Sát 
tại đây.

Qua sự vận động đó, Hội đã chính thức được 
thành lập vào đầu năm 2005 tại Úc Châu.

Phiên họp đầu tiên của Hội đã diễn ra tại tư 
gia Niên Trưởng Nguyễn Văn Kim, nguyên Chủ 
Sự Phòng Học Vụ Trung Tâm Huấn Luyện CSQG/
Rạch Dừa. Trong phiên họp này, quy tụ được mười 
chiến hữu, Niên Trưởng Nguyễn Văn Kim đã nhận 
lời mời của tòan thể Anh Em chiến hữu hiện diện 
để nhận trách nhiệm là Hội Trưởng đầu tiên của 
Hội CSQG/Úc Châu.

Để khuyến khích sinh họat của Hội CSQG tại 
Úc Châu, Niên Trưởng Phan Tấn Ngưu thuộc Tổng 
Hội CSQG/VNCH đã gởi tặng Hội một lá cờ của 
Lực Lượng gọi là “làm vốn” khởi đầu cho sinh 
họat của Hội.

Những khích lệ như nói trên, từ Niên Trưởng 
Trần Quan An và Niên Trưởng Phan Tấn Ngưu là 
những điều không thể quên đối với Hội CSQG Úc 
Châu, từ đó đã tạo sinh khí căn bản cho sinh họat 
của Hội tại đây.

Từ khi Hội CSQG Úc Châu được thành lập, 
Niên Trưởng Phan Tấn Ngưu đã đại diện Tổng Hội 
thường xuyên liên lạc theo dõi sinh họat của Hội 
Úc Châu, cũng như hàng năm đều gởi Đặc San 
Phượng Hòang để anh em Úc Châu có cơ hội được 
biết đến sinh họat của Tổng Hội CSQG cũng như 
các Hội CSQG bạn trên khắp Thế Giới.

Riêng Chiến hữu Vũ Trọng Khải được Hội ủy 
nhiệm liên lạc với các chiến hữu tại hai tiểu bang 
lớn của Úc Châu là Victoria (thủ phủ là Melbourne) 
và Queensland (thủ phủ là Brisbane) để kết nối 

sinh hoạt. Nhưng rất tiếc, tại cả hai tiểu bang này, 
số chiến hữu CSQG của lực lượng chắc cũng chỉ có 
không qúa con số trong hàng đơn vị; do đó, cho 
đến nay, các chiến hữu trong hai tiểu bang này 
vẫn chưa thành lập được Hội hay chi Hội tai địa 
phương, mặc dầu vậy, các chiến hữu vẫn giữ tình 
thân và thường liên lạc thăm viếng nhau.

So với các Hội CSQG bạn khắp nơi trên Thế 
Giới, có thể nói, Hội CSQG/VNCH/Úc Châu là Hội 
ra đời muộn nhất. Hội quy tụ những chiến hữu đã 
lớn tuổi như NT Nguyễn Văn Kim, NT Dương Thiện 
Chường là những Niên Trưởng đã từng phục vụ 
lâu năm trong Lực Lượng CSQG.VNCH từ những 
thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, đồng thời đa 
số cũng là những thành viên thuộc các khóa 2, 3 
và 4 của Học Viện CSQG; do đó, tuổi đời cũng như 
sau những năm đọa đầy trong lao tù sộng sản đã 
suy yếu nhiều. Từ đó sinh họat của Hội cũng kém 
mạnh mẽ so với các Hội Bạn tại Hoa Kỳ hoặc Âu 
Châu.

Sau hơn hai năm thành lập và sinh hoạt, NT/
Nguyễn Văn Kim đã từ trần vì tuổi đã qúa cao. 
Người được đề cử thay thế là Chiến hữu Vũ Trọng 
Khải đã đảm nhiệm chức vụ XLTV Hội Trưởng rồi 
Hội Trưởng từ đó cho đến nay.

Tuy nhiên, vì hòan cảnh đặc biệt của Úc Châu, 
nơi có rất ít anh em trong lực lương CSQG đến 
định cư, vì từ trại Tỵ Nạn, đa số các chiến hữu đã 
đi định cư tại Hoa Kỳ. Do đó, sinh họat của Hội 
theo thời gian từ khi thành lập, đầu năm 2005, 
cho đến cả chục năm sau vẫn khó có thể khởi sắc 
mạnh mẽ được.

II.- BAN CHẤP HÀNH VÀ SINH HOẠT CỘNG 
ĐỒNG:

Đến giữa năm 2016 vừa qua, một DUYÊN lớn 
đã đến với sinh họat của Hội CSQG Úc Châu, trong 
một dịp ngẫu nhiên, một số chiến hữu chưa từng 
sinh họat với Hội CSQG Úc Châu đã có dịp gặp 

HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH  ÚC CHÂU
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nhau và đã cùng nhau quyết tái phục hoạt cho Hội 
tại Tiểu Bang NSW.

Nhờ vậy, Hội CSQG/VNCH/NSW/Úc Châu đã 
tái sinh họat từ giữa năm 2016 và chính thức trở 
thành Đòan Thể Hội Viên trong tổ chức Cộng Đồng 
Người Việt Tỵ Nạn tại Tiểu Bang NSW.

Cuối tháng 6 năm 2017, Hội đã tổ chức Dạ Tiệc 
chính thức ra mắt tại Sydney dưới sự Chủ Tọa của 
Hai Niên Trưởng Trần Quan An và Phan Tấn Ngưu 
đai diện Tổng Hội CSQG đến từ Hoa Kỳ.

Trong dịp lễ ra mắt này, Hội CSQG/VNCH/NSW/
Úc Châu đã trình diện Ban Chấp Hành gồm có:

- Hội Trưởng: CH/Vũ Trọng Khải.
- Hội Phó Nội Vụ kiêm Thư Ký: CH/Nông Thành 

Dũng.
- Hội Phó Ngọai Vụ: CH/ Hùynh Song.
- Thủ Qũy: CH/ Nguyễn Thị Nên.
- Ủy Viên Xã Hội: CH/ Nguyễn Minh Châu.
- Ủy Viên Văn Nghệ: CH/ Tôn Thất Lãnh.
Hiện nay, Hội CSQG/VNCH/NSW có quy định 

sinh họat thường kỳ mỗi 2 tháng,  hoặc bất thường 
khi có nhu cầu cần thiết.

Nhân dịp này, Hội xin trình bầy sơ lược về tổ 
chức Sinh họat Cộng Đồng Người Việt Tỵ NanTại 
Úc Châu.

Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu được tổ 
chức thống nhất từ cấp Liên Bang đến Cấp Tiểu 
Bang. Tòan Úc Châu có BCH/Liên Bang.

 Mỗi Tiểu Bang có một Ban Chấp Hành riêng, 
được bầu chọn bởi Đồng Hương và các Hội Viên 
Đòan Thể.

Các BCH/Tiểu Bang bầu chọn thành viên thành 
lập  BCH/Liên Bang.

Từ đó, các Tổ Chức, Hội Đòan khác cũng theo 
khuôn mẫu này để thành hình sinh họat của tổ 
chức, trong đó, Hội CSQG/VNCH cũng được tổ 
chức theo hệ thống này.

Các Tổ Chức, Hội Đòan “có thể” trở thành Hội 
Viên Đòan Thể của Cộng Đồng.

Hiện nay, các Gia Đình Quân Đôi, các Hội Đoàn 
khác trong đó có Hội CSQG/ NSW và Hội CSQG/Uc 
Châu là Hội Viên ... là những thành phần  nòng cốt 
tạo sức mạnh và bảo vệ lập trường của Cộng Đồng 
Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Úc Châu.
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I-NGUYÊN DO THÀNH LẬP:
Trong tâm trạng đau buồn vì phải bỏ nhà cửa, 

người thân ra đi để tìm sự sống trong cái chết, do 
không thể sống dưới chế độ tàn ác, phân biệt đối 
xử của Cộng Sản, những cựu CSQG may mắn đến 
được bến bờ tự do đã tìm lại nhau trong tình chiến 
hữu để nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau trong khi chờ 
đợi các thủ tục thanh lọc, cứu xét và quyết định 
của các phái đoàn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc 
cho phép được định cư ở đệ tam quốc gia như 
Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc…

Vào tháng 7 năm 1986, sau khi được chuyển 
từ nhiều trại tỵ nạn khác nhau đến trại Bataan, 
Philippines và tạm trú tại đây trong vòng 6 tháng 

để học Anh ngữ,  chờ ngày lên đường định cư, một 
số Chiến Hữu CSQG như Nguyễn Thanh Giàu, Trần 
Văn Tấn, Lê Phán, Thái Văn Hòa, Trần Văn Chính, 
Nguyễn Văn Diệp, Lê Quang Dật,  Lê Trọng Nghĩa, 
Lê Thị Thanh và Hồ Anh Dũng… đã đứng ra liên 
lạc, tìm kiếm các Chiến Hữu CSQG đang tạm trú tại 
trại, nơi đang có gần 10 ngàn người Việt trú ngụ 
trong 10 vùng khác nhau để nối kết sợi dây thân ái 
giữa những Chiến Hữu CSQG và Gia Đình, qua việc 
thành lập “ Chi Hội CSQG Bataan Refugee Camp”  
để làm nơi lui tới thăm viếng, trao đổi tin tức và 
chia vui, sẻ buồn. 

Là người được các Chiến Hữu CSQG chỉ định , 
CH Thái Văn Hòa đã nhận lãnh trách nhiệm làm Chi 

CÁC CHI HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA 
TẠI CÁC TRẠI TỴ NẠN ĐÔNG NAM Á
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Hội Trưởng và điều hành hoạt động của Chi Hội 
CSQG Bataan trong giai đoạn tiên khởi.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, BCH Chi Hội CSQG 
Bataan đã kết hợp với một số tổ chức tại trại như 
Hội Đồng Vùng trong công tác chăm lo vệ sinh khu 
vực cho đồng bào, duy trì an ninh trật tự… và đã 
đứng ra tổ chức đêm văn nghệ ngoài trời nhân 
ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 

 “ Một Chút Quà Cho Quê Hương ” của Nhạc Sĩ 
Việt Dũng qua giọng ca của nữ Ca Sĩ Ngọc Hoa đã 
làm cho hàng ngàn đồng bào rơi lệ. Hai Chiến Hữu 
Nguyễn Thanh Giàu và Trần Văn Tấn cũng đã làm 
sôi nổi sân khấu với bản hùng ca của Nữ Ca Nhạc 
Sĩ Nguyệt Ánh ... 

Ngoài ra, một công tác đáng ghi nhớ khác của 
Chi Hội, là đã cùng với Hội Quân Cán Chính lo việc 
tảo mộ cho những đồng bào xấu số đã gởi thân 
tại trại này, trong đó có mộ phần của Chiến Hữu 
Trương Hè, BTV Khóa 1 HV/CSQG.

 Đầu tháng 6 năm 1990, Hội Ái Hữu Lực Lượng 
CSQG Bắc CA được thành lập tại San Jose. Theo 
mục đích, tôn chỉ của Hội và được sự góp ý của 
Quý Vi trong Hội Đồng Cố Vấn như Tiến Sĩ Trần 
An Bài, nguyên Giảng Sư Học VIện CSQG, Luật 
Sư Nguyễn Duy Tiếp, Cố Vấn Pháp Luật và Thiếu 
Tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư Lệnh CSQG, 
Chiến Hữu Thái Văn Hòa, Hội Trưởng cùng một số 
Chiến Hữu trong BCH  đã nối kết sự liên lạc  với các 
Chi Hội tại các trại Tỵ Nạn Đông  Nam Á như:

1-Trại Panat Nikhom Thailand (CH Phan Văn 
Truồi)

2- Trại Pulau Pidong Malaysia (CH Lê Thành 
Thưởng)

3-Trại Sungei Pesi Malaysia (CH Tăng Thanh 
Thảo)

4-Trại Galang 2 Indonesia (CH Đỗ Hữu Đề - Võ 
Công Gương)

5-Trại Palawan Philippines (CH Hoàng Thế 
Khanh - CH Trần Câu)

6- Trại Tai A Chau Hong Kong (CH Huỳnh Diệu)
Cùng trong năm 1990, Chiến Hữu Nguyễn Tấn 

Dược, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam California 
cũng đã tích cực liên lạc với các Chi Hội trên.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI HỘI:
Ngoài việc tham gia sinh hoạt chung với Hội 

Quân Cán Chính VNCH, các Chiến Hữu CSQG tại 
mỗi trại đã vận động Anh Chị Em CSQG thành lập 
Chi Hội CSQG tại trại mình đang tạm trú.

Ban Chấp Hành Chi Hội mỗi trại được bầu ra để 
đảm nhận các công tác:

1-Duy trì sinh hoạt, hội họp định kỳ hay bất 
thường. Tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống 
CSQG 1 tháng 6. Tham dự Ngày Quốc Hận 30 tháng 
4. Đặc biệt tại trại Palawan Philippines có thêm các 
buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh Thiếu Niên Bùi Văn 
Nhu.

2-Thiết lập danh sách các Chiến Hữu CSQG, 
Thân Nhân Trực Hệ CSQG để gởi về Hội Ái Hữu 
Lực Lượng CSQG Bắc California xin xét cấp giấy 
xác nhận (  VERIFICATION ) là cựu CSQG hay thuộc 
thành phần trực hệ để tiện trình với các phái đoàn 
trong khi thanh lọc, phỏng vấn vì phần lớn không 
mang theo được giấy tờ chứng minh .

3-Phổ biến tin tức, thư thăm hỏi, cấp giấy 
VERIFICATION, đặc san Phượng Hoàng được gởi 
đến từ Hội CSQG Bắc, Nam California.

4-Hoạt động của các Phân Chi Hội CSQG từ năm 
1994 trở đi đã trở nên bận rộn hơn, căng thẳng 
hơn vì các trại tỵ nạn có cùng chung chính sách 
đóng cửa và ép buộc thuyền nhân phải hồi hương. 
Vì vậy, tình hình đã diễn ra sôi động mỗi ngày tại 
các trại:

-Tại trại Tai A Chau Hong Kong, các tổ chức, 
đoàn thể và đồng bào đã thành lập Ủy Ban Tranh 
Đấu Đòi Quyền Tỵ Nạn vào ngày 8 tháng 2 năm 
1994. Những cuộc  tuyệt thực, đấu tranh bất bạo 
động đã liên tục xảy ra trong trại. Ngày 7 tháng 4 
năm 1994, Cảnh Sát HK đã xử dụng trên 1200 cảnh 
sát và bắn trên 500 quả lựu đạn cay vào trại 7 Satin 
trong khi cuộc đấu tranh chống đối việc di chuyển 
1500 đồng bào gồm đàn bà và trẻ em đến một trại 
khác, đang xảy ra.

 “ Fredom or Death ”  trên áo thun trước ngực 
và trên khăn quấn đầu là khẩu hiệu đấu tranh, tuyệt 
thực của hàng vạn đồng bào tỵ nạn tại Tai A Chau 
HK trong giai đọan dầu sôi lửa bỏng, trong đó có tập 
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thể CSQG do CH Huỳnh Diệu làm Chi Hội Trưởng.
Tình hình tuyệt vọng đến nỗi, một em thuộc gia 

đình CSQG đã lên tiếng than thở, cầu cứu: “ Vấn 
đề về VN hiện là một mối âu lo và đang đè nặng 
trong tôi. Chao ôi, nếu bắt buộc phải quay trở về 
thì giải pháp cuối cùng mà tôi đành phải chọn lựa 
là con đường đi vào cõi chết. Có phải chăng con 
người sinh ra là cát bụi thì cuối cùng cũng phải trở 
về với cát bụi? Còn về với Cộng Sản ư? Tại sao tôi 

phải trở về trong lúc tôi và hàng vạn đồng bào thân 
yêu khác đã phải đánh đổi mọi thứ hiểm nguy để 
có được tự do? Hỡi đồng bào thân thương ở hải 
ngoại, dù cho cuộc sống có trăm ngàn thứ phải lăn 
lộn, lo âu, cũng xin dành một phút nghĩ về những 
người tỵ nạn ở đây. Cố gắng làm được một cái gì 
cho những người bất hạnh này, những người đang 
sống nhưng gần như đã chết. Tuyệt vọng lắm rồi. 
Trời ơi ! Đợi chờ và đợi chờ ”!  
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CHƯƠNG VII

Hình Ảnh CSQG
Một Thời Để Nhớ
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HIỆU KỲ

Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Hiệu Kỳ Cảnh Sát Quốc Gia

Hiệu Kỳ Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
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PHÙ HIỆU CẢNH SÁT QUỐC GIA

Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia

Tuần cảnh Hỗn Hợp
Biệt số BTL/CSQG

Các nơi khác: Khu I: 100; Khu 
II: 200; Khu III: 300; Khu IV: 

400; Thủ Đô: 500,…

Cảnh Sát Dã Chiến



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

259

CSQG và TTHL Cảnh Sát Hành Chánh

Cảnh Sát Tư Pháp Cảnh Sát Công LộAn Ninh Trật Tự

Cảnh Sát Y Tế
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Giang Cảnh 

 Thám Sát Tỉnh (PRU)

Biệt Đoàn 5 CSDC

Kiểm Soát Tài Nguyên

Biệt Đoàn 222 CSDC

Học Viện CSQG
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CẢNH SÁT QUỐC GIA
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Cảnh Sát Quốc Gia giữ an ninh trật tự trong một cuộc biểu tình của dân chúng
ở trung tâm Thủ Đô Sài Gòn 

SVSQ Học Viện CSQG diễn hành Ngày Quân Lực 19/6/1972
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Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Đô Thành Saigon (Trái) Học Viện CSQG – Thủ Đức (Phải)

Cảnh Sát Công Lộ Sài Gòn

Cảnh Sát Dã Chiến trên đường hành quân
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SVSQ Học Viện CSQG làm lễ mãn khóa

Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975 tại Westminster, Nam CA, trên đó có hình Cựu TGĐ/CSQG, Cố 
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai và Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long (những người đã tuẫn tiết trong 

ngày 30/4/1975)
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Xe Jeep CSQG của Hội CSQG San Diego

Toán Quốc Cảnh Kỳ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

CẢNH SÁT QUỐC GIA
GIỮ MÃI MÀU CỜ
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Một số chiến sĩ CSQG tại Nam California và thế 
hệ hậu duệ CSQG

NT Trần Minh Công, Cựu Viện Trưởng Học Viện 
CSQG (Phải) và NT Phạm Công Bạch, Cựu Phó 
Viện Trưởng, nay đã quá cố (Trái) chụp hình lưu 
niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhân Kỷ 

Niệm 40 Năm HVCSQG tại Little Saigon, Nam CA

NT Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Cựu Tư 
Lệnh CSQG, trong Lễ Kỷ Niệm 50 Năm HVCSQG

Quang cảnh Mừng Ngày Truyền Thống CSQG 
(1/6) Bắc CA

CSQG Michigan Mừng Ngày CSQG
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Từ trên xuống dưới:
Các Hội CSQG Mừng Ngày CSQG 1/6: Nam California, Houston (TX), Georgia.
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Hội CSQG Bắc CA Mừng Ngày CSQG 1/6

Xe Jeep CSQG tham gia Diễn Hành Tết 2018 tại Little Saigon



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975268

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HVCSQG – Các Niên Trưởng và Cựu Giảng Sư nhận Plaque Tri Ân 
của Cựu SVSQ/HVCSQG

Đại Hội Tổng Hội CSQG/VNCH Kỳ VII (2015)
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CẤP BẬC CŨ CỦA
CẢNH SÁT QUỐC GIA

(Trước năm 1971)
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BÍCH CHƯƠNG CỔ ĐỘNG CSQG
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HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA (Trại Lê Văn Duyệt–Saigon)

Đại Giảng Đường Học Viện CSQG – Thủ Đức
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Cảnh Sát Công Lộ Sài Gòn

Hành quân Cảnh Sát Dã Chiến

Cảnh Sát giúp dân trong Tết Mậu Thân 1968



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

275

Truyễn đơn cổ động Cảnh Sát Quốc Gia
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CSQG tu nghiệp tại Mã Lai Á

Sĩ Quan Cán Bộ Liên Đoàn Sinh Viên Học Viện CSQG

Một buổi họp CT Phụng Hoàng
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SVSQ Học Viện CSQG trên đường ra bãi tập

Khóa sinh Thám Sát Đặc Biệt (PRU) tham gia khóa huấn luyện tại Vũng Tàu
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Nữ CSQG dắt các em bé qua đường

Nữ SVSQ Học Viện CSQG (K1)
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SVSQ Học Viện CSQG tham gia Diễn Hành Ngày Quân Lực 1972 tại Saigon

Một buổi lễ gắn huy chương
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Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám Đốc CSQG, bị thương trong Tết Mậu Thân 1968 tại Saigon

Mặt tiền Chi CSQG Bình Tây (Saigon)
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Chiến sĩ CSQG Phan Văn Bàn, người tù 2 thế kỷ, bị cộng sản cầm tù 29 năm, đến Mỹ năm 2007 

Ông Phan Văn Bàn đứng bên LS Nguyễn Quốc Lân và các Niên Trưởng CSQG
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CHƯƠNG VIII

Phụ Lục
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Trên thế giới, không hề có một lực lượng 
cảnh sát nào mà người cảnh sát vừa là quân 

nhân, giàn trận chống quân thù, vừa là bạn dân lo 
duy trì luật pháp trên toàn quốc, như người Cảnh 
Sát Quốc Gia (CSQG) dưới chính thể Việt Nam 
Cộng Hòa (VNCH) vào trước năm 1975. 

Nếu Quân Đội VNCH, nổi danh với các Trường 
Võ Bị QG Đà Lạt và Trường Sĩ Quan Thủ Đức, vì hai 
quân trường này đã đào tạo cho đất nước nhiều 
sĩ quan ưu tú, thì ngành cảnh sát cũng có Học Viện 
CSQG để huấn luyện các sĩ quan cảnh sát văn võ 
kiêm toàn. Các khóa sinh sĩ quan CSQG không 
những tối thiểu phải có văn bằng tú tài toàn phần 
mà nhiều khóa sinh còn có cấp bằng cử nhân hay 
cao học. Có những khóa thi tuyển sĩ quan cảnh sát 
với khoảng 7.000 ứng viên mà chỉ nhận được có 
500 người. 

Vậy chức năng của người CSQG/VNCH là gì? 
Nếu so sánh CSQG/VNCH với cảnh sát Hoa Kỳ và 
cảnh sát của chế độ Cộng Sản VN thì có những 
điểm khác biệt nào?

I.- CHỨC NĂNG NGƯỜI CSQG/VNCH:
Tại Việt Nam, những bảo đảm về quyền an toàn 

cá nhân đã được quy định trong Hiến Pháp ngày 
1-4-1967, được cụ thể hóa trong Bộ Hình Sự Tố 

Tụng được ban hành do Sắc Luật số 027-TT/SLU 
ngày 20-12-1972. Bộ Hình Sự Tố Tụng là một trong 
năm bộ luật căn bản lần đầu tiên được điển chế 
bằng ngôn ngữ và văn tự thuần túy Việt Nam. Bộ 
luật này là "kết tinh của một công trình sáng tạo 
nghiên cứu, sưu tầm, du nhập các nguyên tắc luật 
pháp tiến bộ của thế giới, do nhiều luật gia danh 
tiếng, trong và ngoài ngành Tư pháp, góp sức thực 
hiện trong nhiều năm." Bộ luật mới này nhằm "xây 
dựng một chế độ dân chủ pháp trị ngày thêm vững 
mạnh, an toàn pháp lý của dân chúng ngày một 
củng cố, nguyên tắc thượng tôn pháp luật ngày 
một chói sáng." (Trích diễn văn của Tổng Thống 
VNCH đọc ngày 30-4-1973 tại Pháp đình Saigon).

Quả đúng như lời Vị Nguyên Thủ Quốc Gia 
VNCH đã công bố, bộ Luật HSTT chứa đựng nhiều 
điều khoản rất tân tiến. Quyền lợi của các nghi can 
được bảo vệ ngay từ giai đoạn điều tra sơ vấn, vì 
luật pháp đã quy định chi tiết nhiệm vụ của Cảnh 
Sát Tư Pháp, nhằm hai mục đích: Bảo vệ quyền 
biện hộ và quyền an toàn cá nhân của nghi can.

A.- QUYỀN BIỆN HỘ CỦA NGHI CAN
Khác với Hiến pháp nhiều quốc gia, điều 7 Hiến 

Pháp Việt Nam Cộng Hòa đã đề cập đến quyền 
biện hộ trước nhiều quyền khác, như quyền tự 

Chức Năng Người Cảnh Sát Quốc Gia
Việt Nam Cộng Hòa
TS Trần An Bài
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do tín ngưỡng, giáo dục, tư tưởng, ngôn luận, 
hội họp, lập hội, bầu cử, ứng cử, v.v… Để hành xử 
quyền biện hộ, các nghi can sau khi được Cảnh 
Sát Tư Pháp thông báo tội trạng, sẽ được tự bào 
chữa một cách tích cực bằng quyền không nhận 
tội hay tiêu cực bằng quyền giữ im lặng. Ngay sau 
khi bị bắt giữ, thân nhân các nghi can phải được 
thông báo kịp thời để có thể nhờ luật sư biện hộ. 
Trong cuộc điều tra sơ vấn, nghi can không bị ép 
buộc khai cung bằng những phương cách thiếu 
lương hảo, như tra tấn hoặc dùng máy dò sự thật. 
Riêng đối với các thiếu nhi phạm pháp, cần phải có 
những bảo đảm rộng rãi và thích hợp nhằm mục 
đích giáo hóa hơn là trừng trị.

B.- QUYỀN AN TOÀN CÁ NHÂN CỦA NGHI CAN
Một chế độ dân chủ pháp trị chỉ thực sự bền 

vững nếu chính quyền biết tôn trọng và bảo vệ 
quyền an toàn cá nhân của dân chúng.

Hiến Pháp VNCH đã tách rời quyền biện hộ khỏi 
quyền an toàn cá nhân, vì muốn đề cao quyền này 
và đặt ngang hàng với quyền truy tố. Ngoài ra, 
quyền an toàn nhân thân chỉ diễn tả ý niệm chống 
đối của người dân trước sự bắt bớ, giam cầm oan 
ức. Trong khi quyền an toàn cá nhân có một phạm 
vi bao quát trên toàn thể con người, gồm nhân 
thân và tài sản của người đó.

Đàng khác, an toàn cá nhân khác với an toàn 
pháp lý, vì an toàn cá nhân dựa trên yếu tố nhân 
bản, trong khi an toàn pháp lý là sự yên ổn do luật 
pháp mang lại, nhờ luật pháp mà có. Biết trước 
được rằng nếu hành động hợp pháp thì không bị 
xâm phạm đến tự do, tổn thương đến quyền lợi. 
Đó là sự an toàn pháp lý.

Sự an tòan ấy là điều kiện không có không được 
cho hạnh phúc con người, phải có sự an toàn ấy 
mới yên lòng sống được trong hiện tại, yên lòng 
xây dựng được ngày mai. Nói cách cụ thể hơn, 
quyền an toàn cá nhân có một phạm vi rất rộng 
rãi vì liên quan đến tinh thần, thể xác, tài sản của 
mỗi công dân.

Đối với dân chúng, quan chức không phải là 
các nhân vật lãnh đạo ở thượng tầng quốc gia, 
nhưng là những viên chức tầm thường nhất tại 

hạ tầng cơ sở, trong đó có Cảnh sát Tư pháp mà 
mỗi hành vi cử chỉ đều ảnh hưởng trực tiếp đến 
đời sống dân chúng.

Nếu trong một xã hội, tính mạng và tài sản của 
người dân không được bảo đảm thì còn ai muốn 
cần cù làm việc, khép mình vào khuôn khổ luật 
pháp quốc gia nữa? Loạn từ đó mà ra.

Tóm lại, sự an toàn cá nhân là nền móng kiến 
tạo an ninh thịnh vượng chung cho công đồng xã 
hội và người CSQG/VNCH được trao phó nhiệm vụ 
bảo vệ.

II.- SO SÁNH NGƯỜI CSQG/VNCH VỚI 
CẢNH SÁT HOA KỲ VÀ CẢNH SÁT CỦA CHẾ 
ĐỘ CỘNG SẢN VN

Hiện nay, có khoảng trên 1.700.000 người Việt 
Nam tỵ nạn Cộng Sản đang sống trên đất Hoa Kỳ 
(tại nhiều Tiểu Bang), có các Hội Ái Hữu CSQG hoạt 
động rất hữu hiệu từ nhiều năm qua, nên thiết 
tưởng việc so sánh hai lực lượng Cảnh Sát Hoa Kỳ 
và VNCH là điều khá lý thú. Đàng khác, kể từ ngày 
Đồng Minh bỏ rơi VNCH để giao miền Nam cho 
Cộng Sản miền Bắc, lực lượng Cảnh Sát và Công 
An của Đảng Cộng Sản VN đã áp bức dã man đồng 
bào như thế nào, thiết tưởng cũng cần so sánh để 
lịch sử rộng đường phán đoán.

A.- NGƯỜI CẢNH SÁT HOA KỲ
Như đã nhận xét: Hai vai người CS/VNCH lãnh 

hai sứ mạng: Một bên chiến đấu với quân địch 
nơi tiền tuyến, một bên giữ gìn trật tự cho hậu 
phương. Ngược lại, người cảnh sát Hoa Kỳ chỉ giữ 
một nhiệm vụ là duy trì an ninh trật tự và bảo vệ 
luật pháp cho dân chúng mà thôi, tức là người CS 
HK chỉ đảm nhận một nửa công việc của người CS/
VNCH. 

Tuy nước nào cũng có cảnh sát, nhưng thực sự 
vai trò cảnh sát của mỗi nước đều có những điểm 
giống nhau và khác nhau, vì cách huấn luyện và 
luật pháp của mỗi nước đều khác nhau. Bởi vậy, 
dù sống trên đất nước Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ gốc 
Việt lại tưởng là Cảnh Sát HK cũng giống Cảnh Sát 
VN, nên đã gây nhiều ngộ nhận.
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Tại Bắc California có hai vụ cảnh sát đã bắn chết 
người VN, gây nên nhiều căng thẳng rất lớn giữa 
Cộng Đồng người Việt và Sở CS địa phương. 

Vụ thứ nhất là hai cảnh sát - được chủ nhà mời 
tới - xông vào nhà của chị Trần Thị Bích Câu. Một 
cảnh sát đã rút súng bắn chết chị trong bếp, đang 
lúc tay chị cầm con dao gọt trái cây. Vụ này xảy ra 
năm 2003 với kết quả là viên cảnh sát được miễn 
tố về tội cố sát, nhưng thành phố San Jose đã phải 
điều đình, bồi thường cho hai con nhỏ của chị Trần 
Thị Bích Câu 1 triệu 8 trăm ngàn Mỹ Kim. 

Vụ thứ hai xảy ra vào năm 2009. Cũng hai cảnh 
sát San Jose được gia đình kêu tới nhà, vì một thanh 
niên VN, tên là Daniel Phạm, mắc bệnh tâm thần, 
đang cầm dao áp đảo người trong nhà. Hai cảnh 
sát đã trông thấy Daniel Phạm ở ngoài sân và vì đã 
không tuân lệnh CS bỏ con dao xuống, nên anh bị 
hai cảnh sát bắn trúng 14 viên đạn. (Không rõ nạn 
nhân có hiểu được lệnh bằng tiếng Anh của cảnh 
sát hay không?) Cha mẹ anh Daniel Phạm rất buồn 
bực và hối hận, vì tưởng gọi cảnh sát đến giúp mình, 
ai ngờ đã gọi cảnh sát đến giết con mình.

Những sự việc đáng tiếc này không phải chỉ xảy 
ra ở San Jose, mà tại thủ phủ Sacramento của Tiểu 
Bang California, cũng năm 2009, cảnh sát bắn chết 
ông Trương Văn Giật với 5 viên đạn trúng người, 
khi ông này chỉ cầm chiếc khăn bông lên để đuổi 
cảnh sát ra khỏi nhà.

Tại San Diego, California, ông Lê Đình Vân cũng 
bị cảnh sát bắn chết khi trên tay ông đang cầm 
một cái kéo.

Cộng Đồng VN khắp nơi đã phẫn nộ vì cảnh 
sát HK đã bắn dân bừa bãi. Họ lập luận thế này: 
Những vũ khí (nếu có thể gọi là vũ khí) trên tay các 
nạn nhân đâu có nguy hiểm gì đến tính mạng cảnh 
sát, mà phải bắn chết nạn nhân một cách vô lý như 
vậy. Cùng lắm thì bắn bị thương nạn nhân cũng 
quá đủ rồi. Các nạn nhân thực sự không đáng phải 
chết, thế mà đã phải chết, chỉ vì cảnh sát phản ứng 
quá mạnh tay và nhát, sợ chết!

Đó chỉ là cách suy nghĩ của người VN. Nhưng 
các cảnh sát Hoa Kỳ được huấn luyện như sau: Khi 
nào cảnh sát cảm thấy tính mạng mình bị nguy 
hiểm trong lúc thi hành nhiệm vụ thì được quyền 
dùng súng để tự vệ. Và khi cảnh sát đã phải nổ 

súng thì đối phương phải chết ngay từ phát súng 
đầu tiên, vì nếu để đối phương hành động trước, 
tức là bắn trả trước, thì tính mạng cảnh sát bị lâm 
nguy. Người CS HK đã được huấn luyện như vậy.

Còn luật lệ VNCH như thế nào và các sĩ quan 
CS/VNCH đã được huấn luyện ra sao? 

Trước khi người CS sử dụng súng - là vũ khí giết 
người - để trấn át đối phương đang muốn chống 
cự mình thì phải xem vũ khí đối phương sử dụng 
có tương đương với vũ khí của mình hay không? 
Đó là nguyên tắc pháp lý của người cảnh sát VNCH 
và nguyên tắc này xem ra rất đơn giản.

Con dao, cái kéo cũng có thể gây ra cái chết cho 
con người được, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Nếu 
người cầm dao ở xa cảnh sát thì mức nguy hiểm ít 
hơn là ở gần. Thêm nữa, nếu cảnh sát có mặc áo 
giáp hay đội nón sắt thì cũng lại là yếu tố cần xét 
đến.

Nếu đem nguyên tắc này áp dụng vào bốn vụ 
cảnh sát HK bắn chết người Việt vừa kể trên thì 
chắc chắn người cảnh sát VNCH đã không có quyền 
nổ súng trong cả bốn vụ này, vì những vật dụng 
nạn nhân cầm trong tay không nguy hiểm tương 
đương với khẩu súng của cảnh sát được.

Thêm nữa, người CS/VNCH được huấn luyện 
rằng: khi phải nổ súng thì không nhất thiết lúc nào 
cũng phải giết chết đối phương, mà có thể bắn chỉ 
thiên để trấn áp hoặc bắn vào chân hay vào tay để 
triệt hạ mức phản công của đối phương thôi.

Hậu quả của hai cách huấn luyện này là gì? 
Người CS/VNCH rất uyển chuyển trong việc thi 
hành luật pháp. Đương nhiên người dân được 
cảnh sát bảo vệ hơn. Ngoài ra, nếu người Cảnh Sát 
ở HK hay ở VN phải nổ súng, gây thiệt mạng cho 
dân mà bị đưa ra toà, kết quả sẽ ra sao? 

Tại Hoa Kỳ, có hai trường hợp sẽ xảy ra: Một 
là: nếu toà công nhận người cảnh sát trong lúc thi 
hành công vụ đã thực sự gặp nguy hiểm và phải 
nổ súng bắn chết người thì sẽ được miễn tố. Hai 
là: nếu toà không công nhận cảnh sát được quyền 
nổ súng thì người cảnh sát đó sẽ bị kết tội cố sát, 
vì họ đã được chỉ dạy hễ nổ súng là phải bắn nạn 
nhân cho chết. 

Còn người cảnh sát VN cũng phải đối phó với 
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hai hậu quả: Nếu tòa nhìn nhận cảnh sát hành 
động đúng thì miễn tố. Nhưng nếu toà xác nhận 
cảnh sát sai thì nhiều tội danh có thể áp dụng, chứ 
không nhất thiết phải là tội cố sát như tại HK. Nếu 
nạn nhân chết thật thì người cảnh sát VNCH vẫn có 
thể khai rằng không có ý bắn chết. Gây chết người 
khi không cố ý, đó là ngộ sát. Còn nếu nạn nhân 
không chết thì đó là tội vô ý gây thương tích.

Tóm lại, cách hành xử của người CS HK và CS/
VNCH khác nhau vì họ được huấn luyện khác nhau. 
Thật khó để kết luận phương pháp nào hay hơn.

B.- NGƯỜI CẢNH SÁT CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG 
SẢN VN

Người CSQG/VNCH được mệnh danh là "Bạn 
Dân", tức là người cảnh sát VNCH yêu mến dân và 
bảo vệ dân. Tại các Ty, Sở CSQG/VNCH có một ban 
riêng để bài trừ du đãng, côn đồ. Lý do: Khi những 
kẻ phạm pháp tập họp lại và có kế hoạch phạm 
pháp thì mức nguy hiểm gia tăng gấp bội. Cảnh sát 
VNCH và côn đồ không thể nào bắt tay làm việc 
chung với nhau, vì lực lượng CS là một tổ chức bảo 
vệ luật pháp, giữ trật tự cho dân. Còn các nhóm 
côn đồ chủ trương phá luật, gây rối trật tự. 

Thế nhưng, dưới chế độ Cộng Sản VN hiện nay, 
các luật lệ của Đảng đều được viết theo tiêu chuẩn 
rừng xanh. Những người cai trị dân trong chế độ 
CSVN hiện nay chỉ thích áp dụng luật rừng. Những 
điều luật họ quen áp dụng để bỏ tù người dân đều 
không tìm thấy ở trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế 
Nhân Quyền hay giống các bộ luật hình của các 
quốc gia văn minh. Do đó, người ta gọi đó là “Luật 
Rừng”: Vì nó vô tổ chức như rừng và nhiều như 
rừng! Nhờ đó, công an của Cộng Sản VN và côn 
đồ đã có thể hợp lực, hợp tác với nhau để bảo vệ 
“Luật Rừng”. Những tin tức từ VN gửi đi đều cho 
mọi người thấy rõ rằng khi những người dân yêu 
nước, không thể ngồi nhìn Trung Cộng xâm chiếm 
đất nước mình, hoặc khi dân chúng bị oan ức, họ 
đứng lên đòi quyền lợi của mình thì công an chở 
đám côn đồ đến, hoặc chính công an đội lốt côn đồ 
đánh đập người dân thẳng tay. Tại những nơi thờ 
phượng tôn nghiêm, như ở nhà thờ Dòng Chúa Cứ 
Thế Thái Hà, Hà Nội trước đây, công an đứng canh 
gác bên ngoài để cho côn đồ đi vào bên trong phá 

phách và chửi bới các tín hữu…
Thông Tấn Xã Việt Nam ngày 2-4-2012 loan tin 

rằng: ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng 
CSVN khi tới thăm Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng 
Công An Nhân Dân đã tuyên bố: "Công An Nhân 
Dân là lực lượng nòng cốt để giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm và lá 
chắn để bảo vệ chế độ."

Qua câu nói trên, ông Trọng đã hé lộ điều gì?
Thứ nhất, lực lượng cảnh sát của Cộng Sản VN 

là lực lượng bảo vệ "chế độ", tức chế độ Cộng 
Sản. Đúng lý ra, lực lượng quân đội và công an của 
một quốc gia được hình thành với mục đích bảo 
vệ tổ quốc và dân chúng. "Chế độ" và "tổ quốc" 
là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Tổ Quốc VN 
có 4.000 năm lịch sử. Còn chế độ Cộng Sản hay 
chế độ XHCN do ông Hồ Chí Minh du nhập vào VN 
mới chỉ có khoảng 75 năm thôi. Mọi chế độ có thể 
thay đổi theo thời gian. Khi người dân không thích 
một chế độ nào thì có quyền xóa bỏ nó đi. Trái lại, 
người dân có bổn phận bảo vệ tổ quốc và chỉ tổ 
quốc mới trường tồn.

Thứ nhì, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng: lực 
lượng công an "là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ 
chế độ", có nghĩa là khi ai chống chế độ CSVN, sẽ 
đụng phải lực lượng cảnh sát, công an, và họ sẽ 
phải đương đầu với thanh kiếm, với lá chắn; tức là 
sẽ bị đàn áp ngay. Từ đó, suy ra, Đảng CSVN đang 
mắc nợ Trung Cộng, đang phải thần phục Trung 
Cộng, cho nên, ai chống Trung Cộng tức là chống 
chế độ Cộng Sản, vì thế bị đàn áp thẳng tay.

Việt Nam sẽ mất, sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế 
giới cũng chỉ vì sự sai lầm của những người cầm 
quyền vì không phân biệt được thế nào là "chế 
độ", thế nào là "tổ quốc". Họ đã sử dụng quân đội 
và cảnh sát để phục vụ chế độ thay vì tổ quốc. Và 
cái chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa chỉ là một 
nấm mồ bên ngoài sơn vôi, bên trong là thây ma 
thối xình. Chẳng quý hóa gì. Các quốc gia Đông Âu 
đã khai tử chế độ Cộng Sản từ lâu rồi. Và ngay tại 
VN hiện nay, Cộng Sản cũng chỉ là cái xác không 
hồn, không ai còn thấy hình bóng xã hội chủ nghĩa 
ở đâu, mà chỉ thấy một bầy tham nhũng đang dùng 
lực lượng công an, cảnh sát để thu góp tiền bạc, 
làm giàu bất chính và chuẩn bị chạy ra ngoại quốc 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

289

thụ hưởng. Đó là dụng ý của việc dùng cảnh sát để 
bảo vệ chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

KẾT LUẬN:
Ngày kia, Đức Không Tử cùng vài học trò châu 

du nước Tề. Khi qua núi Thái Sơn, Ngài thấy một 
người đàn bà ngồi khóc ở ngoài đồng nghe rất thê 
thảm. Ngài dừng chân lại và nói với học trò:

- Xem như trong nhà người đàn bà này có đám 
tang.

Rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi han tự sự, người 
đàn bà thưa rằng:

- Ở nơi này lắm hổ cùng các thú dữ khác. Cha 
chồng tôi đã chết vì hổ, chồng tôi cũng chết vì hổ, 
bây giờ con tôi cũng chết vì hổ nữa. Thảm lắm, 

ông ạ!
Thầy Tử Cống hỏi:
- Thế sao bà không bỏ chỗ này để sống nơi khác 

có yên không?
Người đàn bà vừa khóc vừa nói:
Tuy vậy, ở đây quan lại công bình, liêm khiết 

hơn các nơi khác, thà phải chết tại đây vì thù dữ, 
tôi vẫn bằng lòng. 

Đó chính là lý do đồng bào VN mỗi khi gặp hoạn 
nạn liền chạy đến cầu cứu “Bạn Dân” là các cảnh 
sát VNCH; nhưng khi nhìn thấy bóng dáng “Kẻ Thù 
Dân” (cảnh sát Cộng Sản VN), họ sẵn sàng liều chết 
trên biển cả hay trong rừng sâu nước độc để tìm 
đường vượt biển, vượt biên.

TS Trần An Bài
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Công tố quyền là quyền liên quan đến việc áp 
dụng các hình phạt đối với các hành động 

phạm pháp. Công tố quyền được phát động và 
hành sử do các thẩm phán hay các viên chức được 
luật pháp cho phép và ủy nhiệm.

Công tố quyền cũng có thể được phát động 
do đương sự bị thiệt hại theo những thể thức và 
điều kiện luật định. Đương đơn có thể tự làm đơn 
đến các cơ quan điều tra sơ vấn như cảnh sát địa 
phương hay nhờ luật sư thay mặt làm đơn thưa 
cho người bị thiệt hại.

Dân tố quyền là quyền đi thưa để đòi bồi thường 
dành cho các người bi thiệt hại trực tiếp hay gián 
tiếp do các hành động phạm pháp của kẻ khác gây 
ra. Các hành động phạm pháp có thể là một trọng 
tội, một khinh tội hay một  tội vi cảnh.

Điều thứ 4 Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng có ghi: Dân 
tố quyền cũng có thể được hành sử riêng biệt với 
công tố quyên. Tuy nhiên, trong trường hợp công 
tố quyền đã được phát động, dân tố quyền bị tòa 
hộ hoãn xét xử nghiã là chỉ xét về quyền lợi dân sự 
cho đến khi có phán quyết nhất định về hình sự.

Nếu Tòa hình tuyên án bị can vô tội thì không có 
lý do thưa trước Tòa Hộ đòi bồi thường thiệt hại. 
Trên thực tế thường một người đã đứng nguyên 
đơn trong một vụ hình thường thỉnh cầu Tòa buộc 

bị cáo phải bồi thường các thiệt hại do các bị cáo 
gây ra tại Tòa hình. Trường hợp này gọi là đứng 
Dân sự nguyên cáo.

Một điều quan trọng là khi đã đệ đơn thưa 
trước Tòa hộ có thẩm quyền, nguyên cáo không 
thể hành sử dân tố quyền (đứng dân sự nguyên 
cáo) trước Tòa hình được nữa, trừ trường hợp Tòa 
hình đã thụ lý do sự truy tố của văn phòng Biện Lý 
trưóc khi Tòa hộ tuyên xử về nội dung.

Đây là điều khác biệt với luật pháp Hoa Kỳ. Một 
thí dụ: Vụ OJ Simpson:OJ Simpson được tha bổng 
trước Tòa hình nhưng vẫn có trách nhiệm trước 
Tòa dân sự và phải bồi thường cho nạn nhân. 

Tố quyền được chấp nhận trong mọi trường hợp 
có thiệt hại về vật chất, thể chất hay tinh thần.

Về vật chất và thể chất, có thể đánh giá bằng 
tiền bạc.

Thiệt hại về tinh thần phải kể đến thiệt hại về 
danh dự như phỉ bang.

Thiệt hại về tinh thần như bị phỉ báng, trước 
kia được coi như không thể đánh giá bằng tiền bạc 
được nên thường được bồi thường 1 đồng danh 
dự nhưng  kể từ lúc có 60 sắc luật do Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu ký vào ngày 20 tháng 12 năm 
1972, trong đó có Sắc Luật về Báo Chí đã có điều 

Công  Tố  Quyền  Và  Dân  Tố  Quyền
LS Ngô Văn Tiệp
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khoản ghi rõ thiệt hại về tinh thần có thể đánh giá 
bằng tiền bạc được. Theo sắc luật này tuỳ theo 
hoàn cảnh và địa vị cùng sự phỉ báng làm hại đến 
danh dự của một người nào đó có thể tính bằng 
tiền được để bồi thường thiệt hại. Không còn là 1 
đồng danh dự nữa.

Dân tố quyền có thể hành sử đồng thời với công 
tố quyền cùng một toà án.

Thí dụ: Nguyên đơn vào đơn thưa một người về 
tội lường gạt một món tiền trước Tòa án hình sự. 
Nguyên đơn có thể đứng dân sự nguyên cáo trước 
tòa hình để đòi bồi thường số tiền bị lường gạt. 
Chánh án Tòa hình sẽ tuyên xử phạt can phạm và 
đồng thời tuyên bị cáo phải bồi thường thiệt hại 
cho nguyên đon.

Trước tòa án hình sự, người bị thiệt hại trực 
tiếp có quyền thỉnh cầu Tòa tuyên bị cáo phải bồi 
thường thiệt hại cho đương sự.

Nếu như không đòi bồi thường tại phiên Tòa 
hình, người bị thiệt hại có thể lấy bản án đã xử can 
phạm có tội tại Tòa hình để đòi bồi thường tại Tòa 
án dân sự.

Điều quan trọng là một sự kiện đang được 
Tòa hình thụ lý, mà muốn kiện tại Tòa Hộ thì phải 
chờ Tòa hình kết thúc. Đây là nguyên tắc “Hình 
hoãn Hộ”.

Sự tiêu diệt công tố quyền: Công tố quyền có 
thể bị tiêu diệt có nghiã là không còn có thể xin 
truy tố bị can. Theo điều 6 Bộ Hình Sự Tố Tụng: 
Công tố quyền bị tiêu diệt nghiã là không thể xin 
truy tố được nữa trong các trường hợp sau:

-Trường hợp bị can bị mệnh một  (chết)
-Trường hợp uy lực quyết tụng nghiã là việc đã 

được xử rồi.
-Trường hợp là một tội danh đã được đại xá (có 

thể được đại xá đích danh hoặc là nằm trong danh 
sách các tội phạm được đại xá).

-Trường hợp do uy lực quyết tụng nghiã là một 
sự việc đã được xử.

-Công tố quyền bị thời tiêu sau một thời luật 
định tuỳ theo là trọng tội, khinh tội hay vi cảnh tội.

Về trọng tội, công tố quyền bị thời tiêu sau thời 
hạn (10) năm trọn, kể từ ngày phạm pháp.

Về khinh tội, công tố quyền bị thời tiêu sau thời 
hạn (3) năm trọn, kể từ ngày phạm pháp.

Về tội vi cảnh, công tố quyền bị thời tiêu sau 
thời hạn (1) năm trọn, kể từ ngày phạm pháp.

Như vậy không thể phát động dân tố quyền khi 
công tố quyền bị thời tiêu.

Nếu công tố quyền đã được phát động và hình 
phạt đã được tuyên xử, người bị thiệt hại do hành 
động của nhóm can phạm đã gây ra, có quyền phát 
động dân tố quyền tức có quyền đứng đơn trước 
Tòa án dân sự để đòi bồi thường thiệt hại. Quyền 
lợi dân sự này có thể hành xử trong vòng ba mươi 
năm (30) kể từ ngày bị can phạm pháp.

Hình Cảnh Lại 
Hình cảnh lại là danh từ để chỉ các viên chức 

hành sử công tố quyền và đảm nhiệm thẩm vấn 
can phạm. Các viên chức này dưới sự điều khiển 
của Biện Lý sở tại. Trong quản hạt của mỗi Tòa 
Thượng Thẩm, cảnh sát tư pháp dưới sự giám sát 
và kiểm soát của Viện Chưởng Lý và Phòng Luận 
Tội trực thuộc Tòa Thượng Thẩm. Việt Nam Cộng 
Hoà của chúng ta lúc đó có 2 Tòa Thượng Thẩm 
là Tòa Thượng Thẩm Sàigòn và Tòa Thượng Thẩm 
Huế.

Mỗi Tòa Thượng Thẩm có thẩm quyền quản hạt 
riêng. Tất cả các Tòa Sơ Thẩm thuộc miền Trung sẽ 
thuộc vào thẩm quyền của Tòa Thượng Thẩm Huế. 
Các Tòa Sơ Thẩm thuộc miền Nam sẽ thuộc thẩm 
quyền của Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn.  

Cảnh sát tư pháp có nhiệm vụ vi chứng các 
vụ phạm pháp, thu thập bằng cớ và truy tầm thủ 
phạm khi chưa mở cuộc thẩm vấn. Khi đã mở cuộc 
thẩm vấn, cảnh sát tư pháp thi hành những ký 
thác và tuân hành những triệu dụng của cơ quan 
thẩm vấn.

Điều 14 Bộ Hình Sự Tố Tụng: Cảnh sát tư 
pháp gồm:

-Sĩ quan cảnh sát tư pháp hay hình cảnh lại.
-Nhân viên cảnh sát tư pháp.
-Viên chức và nhân viên được luật pháp giao 

phó một số nhiệm vụ cảnh sát tư pháp.
Điều 15 Bộ Hình Sự Tố Tụng: Các viên chức kể 
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sau có tư cách hình cảnh lại.
Biện Lý, Phó Biện Lý và Dự Thẩm 
Quận Trưởng hành chánh tại các Tỉnh.
Chỉ Huy Trưởng cảnh sát từ cấp Quận trở lên, 

Chỉ Huy Phó từ cấp Tỉnh trở lên, Trưởng Cuộc cảnh 
sát cấp Xã.

Viên chức hành chánh cảnh sát có tư cách 
hình cảnh lại do sắc lệnh của Thủ Tướng Chính 
Phủ ban cấp.

Sĩ quan hay Tiểu đội trưởng quân cảnh điều tra 
tư pháp được bổ nhiệm bằng nghị định liên bộ 
tư pháp và quốc phòng chiếu đề nghị của chỉ huy 
trưởng quân cảnh.

Ngoại trừ Biện Lý, Phó Biện Lý và Dự Thẩm, 
trước khi nhậm chức, hình cảnh lại phải đến Tòa 
án viên chức ấy lệ thuộc để tuyên thệ trong một 
phiên xử công khai: “Tôi thề sẽ tận tâm làm tròn 
nhiệm vụ sĩ quan cảnh sát tư pháp và bao giờ cũng 
xử sự một cách xứng đáng và chính trực”.

Công Tố Viện:
Công Tố Viện là cơ quan hành sử công tố quyền 

và theo dõi sự áp dụng  luật pháp để bảo vệ trật 
tự công cộng. Mọi sự câu lưu bất cứ một cá nhân 
nào phải được đặt dưới sự kiểm soát của Công Tố 
Viện.

Điều 25 Bộ Hình Sự Tố Tụng: Công Tố Viện (tại 
các Tòa án còn gọi là Biện Lý Cuộc) luôn có đại diện 
tại các phiên Tòa, tham dự các cuộc tranh luận, có 
quyền phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi. Mọi phán 
quyết đều phải được tuyên xử với sự hiện diện của 
Công Tố Viên (Biện Lý), nếu không sẽ vô hiệu.

Theo điều 26 Bộ Hình Sự Tố Tụng: Trong các kết 
luận trạng, Công Tố viên phải chấp hành huấn lệnh 
của thượng cấp như cáo tri của Tổng Trưởng Tư 
Pháp, lệnh truyền của Viện Chưởng Lý hay quan 
điểm của Biện Lý Cuộc. Tuy nhiên, khẩu biện trước 
Tòa, vị Biện Lý được tự do phát biểu theo ý kiến 
của cá nhân mình nếu thấy ích lợi cho công lý.

Biện Lý Cuộc khi thụ lý một vụ hình thường 
theo các thủ tục sau:

Thí dụ một vụ dẫn giải từ Sở Cảnh Sát lên Biện Lý 
Cuộc của Tòa Án sở tại. Hồ sơ và các can phạm phải 

trình vào Vị Biện Lý phụ trách. Nếu tại các Tỉnh thì 
chỉ đưa lên văn phòng Biện Lý sở tại. Tại Tòa Án Sơ 
Thẩm Sài Gòn có một Chánh Biện Lý và nhiều Phó 
Biện Lý và được phân công mỗi vị có trách nhiệm 
một Quận. Văn phòng Biện Lý sẽ cứu xét hồ sơ  và 
giải quyết, có thể xẩy ra những trường hợp sau:

-Nếu cuộc điều tra sơ vấn của sở cảnh sát còn 
thiếu sót, Biện Lý có thể ra lệnh cho cơ quan điều 
tra sơ vấn đem ngưới và hồ sơ về lại để tiếp tục 
điều tra và Biện Lý sẽ cho phép kéo dài ngày tạm 
giam ở cơ quan sơ vấn để hoàn tất cuộc điều tra. 
Như vậy cơ quan điều tra sơ vấn có quyền tạm 
giam các can phạm them thời gian để hỏi cung 
theo đúng chỉ thị của Biện Lý Cuộc. Lẽ dĩ nhiên là 
khi tiếp tục hỏi cung đều phải có sự dự kiến của 
Luật Sư.

Thủ tục trực tố: Nếu Biện Lý Cuộc thấy hồ sơ 
tại cuộc điều tra sơ vấn tương đối đầy đủ và các 
can phạm có địa chỉ chắc chắn. Ông Biện Lý sẽ phê 
“trực tố” có nghiã là Biện Lý Cuộc đã áp dụng thủ 
tục trực tố các nghi can: Cho các nghi can được ra 
về và chờ trát đòi hầu Tòa trong một “phiên xử về 
trực tố “để nghe Tòa phán xử.

Thủ tục xét xử quả tang: Nếu Biện Lý Cuộc thấy 
hồ sơ đã đầy đủ, có thể tuyên bố thủ tục quả tang. 
Khi Ông Biện Lý phê như vậy, cơ quan điều tra sơ 
vấn hết trách nhiệm. Các can phạm sẽ được giải 
giao cho trại giam (nếu ở Sài Gòn sẽ là Trung Tâm 
Cải Huấn Chí Hòa). Các can phạm sẽ được dẫn tới 
phiên tòa xử  về phạm pháp quả tang. Tại phiên 
tòa này, thường trước các vụ xử  về phạm pháp 
quả tang, Chánh Án thường bắt đầu bằng việc 
“công nhận trát giam” nghiã là gỡ bỏ một số trát 
giam mà Biện Lý đã tạm giam từ khi tới Biện Lý 
Cuộc và tuyên bố cho tại ngoại.

Thí dụ trong một vụ đánh bạc, cả chủ chứa và 
các con bạc đều bị bắt và bị Biện Lý Cuộc tống giam 
khoảng một tuần lễ trước. Nay ra phiên xử về  công 
nhận trát giam, Toà có thể tuyên hủy các trát tạm 
giam với các con bạc và chỉ tiếp tục giam chủ chứa 
và truyền tất cả đều phải có mặt trong một phiên 
xử quả tang khác.

Thủ tục chuyển phòng dự thẩm để thẩm vấn: 
Nếu phòng Biện Lý gặp một hồ sơ lien quan một 
tội đại hình (thí dụ một vụ án mạng) bắt buộc phải 
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chuyển hồ sơ qua phòng Dự Thẩm để thẩm vấn. Về 
khinh tội hoặc vi cảnh tội, Biện Lý có thể yêu cầu 
phòng Dự Thẩm thẩm vấn có tính cách nhiệm ý.

Quyền hạn của nghi can trong giai đoạn điều 
tra sơ vấn

Trong giai đoạn điều tra sơ vấn, nghi can bị bắt 
giữ hoặc bị điều tra phải được cho biết ngay là 
phạm tội gì và có quyền được Luật Sư dự kiến.

Trong hạn 48 giờ, cơ quan bắt giữ phải thong 
báo việc bắt giữ cho một trong những than nhân 
kể sau đây: người phối ngẫu, con cháu, cha mẹ, 
ông bà, anh chị em, theo lời chỉ dẫn của nghi can.

Nếu một trong những người kể trên tự động 
đến tìm hỏi, cơ quan lien hệ phải cho họ biết lý do 
bắt giữ.

Điều 40 Bộ Hình Luật Tố Tụng: Trong cuộc 
chấp cung đầu tiên, nếu nghi can yêu cầu được 
một hay nhiều Luật Sư dự kiến, cơ quan điều 
tra phải báo thị bằng mọi cách, kể cả bằng điện 
thoại cho Luật Sư biết trước hai (2) giờ để đến 
dự kiến, quá hạn này cuộc điều tra bắt đầu, dầu 
có Luật Sư hay không.

Bồi thường thiệt hại cho người bị tạm giam oan 
ức

Đây là một ưu điểm trong Bộ Hình Sự Tố Tụng, 
chúng tôi xin sơ lược điều 152, 153, 154: Bị can 

được tha bổng hoặc miễn tố sau một thời gian 
bị giam cầm oan ức đã gây thiệt hại trầm trọng 
quá đáng cho đương sự, người này có thể đứng 
nguyên đơn để xin bồi thường. Tố quyền xin bồi 
thường thiệt hại dự liệu trong điều luật trên phải 
được sử dụng trong thời hạn ba (3) tháng kể từ 
ngày phán quyết miễn tố hoặc tha bổng trở thành 
nhất định.

Nguyên đơn sẽ trực tố ra trước Toà Tiểu Hình 
nơi vụ án được khởi đầu thụ lý. Hồ sơ hình sự kết 
thúc bằng phán quyết nhất định nêu trên sẽ được 
chuyển đến Tòa Tiểu Hình để thong tri cho các 
đương sụ. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra trong phòng 
thẩm nghị.

Án văn sẽ tuyên tại phiên xử công khai.
Sự kháng tố, nếu có, và sự kháng cáo phải làm 

trong thời hạn thông thường về việc Tiểu Hình.
Bồi khoản dự liệu nơi các điều luật này sẽ do 

ngân sách quốc gia đài thọ. Lâm thời, để thu hoàn, 
món tiền này, quốc gia được dành quyền khởi tố 
kẻ vu cáo hoặc kẻ chứng gian mà quả thật đã gây 
ra sự tạm giam hoặc tiếp tục tạm giam. Bồi khoản 
này sẽ được thanh toán như lệ phí hình sự.

LS Ngô Văn Tiệp 
(Cựu Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sàigòn) 
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Đã đến lúc, chúng ta cần nhín chút thì giờ để 
nhìn lại những gì đã qua để biết CSVN đã 

và đang làm gì để cướp trọn Miền Nam Việt Nam 
thân yêu của chúng ta và ghìm chúng ta trong biển 
khổ triền miên.

Hẳn chúng ta còn nhớ và nhớ rất rõ rằng sau 
khi ký hiệp đình Genève năm 1954, Cộng Sản Bắc 
Việt đã lợi dụng làn sóng di cư của cả triệu đồng 
bào miền Bắc phải lìa bỏ quê cha đất Tổ vào Nam 
tìm tự do để âm thầm và bí mật cài người của 
chúng trà trộn trong số người di cư để xâm nhập 
miền Nam Việt Nam một cách an toàn và hợp 
pháp. Với truyền thống vị tha nhân ái, đồng bào 
miền Nam đã mở rộng vòng tay thương yêu đón 
nhận tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Thật 
không còn môi trường nào thuận lợi và tốt đẹp 
hơn bọn chúng. Cứ thế mà từng tên, từng tên cán 
bộ tình báo lợi hại của chúng đã âm thầm xâm 
nhập vào đủ mọi thành phần, giai cấp của xã hội 
miền Nam lúc bấy giờ, từ chính quyền đến các 
đoàn thể tôn giáo, đảng phái chính trị, đâu đâu 
cũng có mặt của bọn chúng.

Nhưng chính quyền ta lúc bấy giờ không thơ 
ngây. Nền Đệ Nhất Cộng Hòa ngày một lớn mạnh 
đặc biệt về mặt an ninh tình báo. Với sắc luật 
10/59, bọn cộng sản nằm vùng không còn chỗ 
đứng. Một phần chúng bị dân quân miền Nam 

tiêu diệt, một phần đã ra đầu thú, Miền Nam Việt 
Nam lúc đó gần như được hoàn toàn sống trong 
thanh bình, no ấm, tự do và hạnh phúc. Chúng ta 
có thể di chuyển suốt ngày đêm từ Sàigòn ra Huế 
và ngược lại bất cứ giờ phút nào, một cách an toàn 
mà không sợ gặp bất cứ rủi ro nào ngoài tai nạn 
lưu thông. Nhớ lại thời thanh bình ấy mà nuối tiếc. 
Tưởng rằng miền Nam thân yêu của chúng ta sẽ 
ngàn đời vĩnh cửu!

Nhưng không! Có bao giờ cộng sản lại để cho 
chúng ta yên ổn an hưởng thái bình. Thật khốn 
kiếp cho bọn vô nhân, vô đạo này. Lịch sử rồi sẽ 
phán xét chúng. Những tội ác mà bọn chúng gây ra 
cho đồng bào ruột thịt chúng ta muôn đời không 
rửa sạch. Trong lúc chúng ta đang hết lòng hết sức 
đem tài sức ra xây dựng miền Nam thân yêu thì bọn 
chúng lại âm thầm tìm đủ mọi cách phá hoại hầu 
ngăn chặn bước tiến của chúng ta. Chúng tung ra 
mọi thủ đoạn gian manh, xảo quyệt để từng bước 
thực hiện mộng xâm lăng của chúng với chiêu bài 
giải phóng miền Nam, đánh đuổi quân xâm lược 
bằng đủ mọi hình thức, từ quân sự đến chánh trị, 
ngoại giao; và đặc biệt nhất là về phương diện an 
ninh tình báo. 

Nay, ôn lại chuyện cũ cũng là để chúng ta rút 
ra phần nào kinh nghiệm hầu có thể đối phó 
với bọn chúng (cộng sản) một cách có hiệu quả, 

42 Năm Nhìn Lại
PHN
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để bảo đảm cuộc sống an lành của chúng ta nơi 
quê hương thứ hai này không bị chúng lăm le 
“xâm chiếm”.

Kiểm điểm lại thời gian đã qua, chúng ta thấy 
cộng sản đã chú trọng vào lãnh vực tình báo quan 
trọng đến mức nào và chúng đã thực hiện được 
những gì tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. 
Chúng ta đã có những biện pháp gì đối phó? Những 
biện pháp ấy có hiệu quả hay không, hay chúng ta 
đã bất lực để cho chúng tự tung tự tác “ra vào” 
như chỗ không người.

Về mặt chính quyền, đặc biệt nhất là các nhà 
lãnh đạo của chúng ta, mục tiêu hàng đầu của bọn 
chúng, chúng đã làm được những gì?

Sách lược của Cục Nghiên Cứu Miền Bắc của 
cộng sản là tìm đủ mọi cách tung các cán bộ điệp 
báo ưu tú của chúng, từ lợi dụng phong trào di 
cư đến lén lút xâm nhập sau này, rồi tìm cách 
xâm nhập những nhân vật khá nổi tiếng của ta 
mà chúng đã nghiên cứu thẩm định. Trong thời 
Đệ I Cộng Hòa, không may cho chúng đã gặp phải 
bộ máy tình báo siêu việt của ta với những cán 
bộ ưu tú như Bác sĩ Trần Kim Tuyến, Dương Văn 
Hiếu, Thái Đen, Thái Trắng và nhiều nhiều nữa… 
đã bẻ gẫy hoàn toàn âm mưu của bọn chúng từ 
trong trứng nước. Tên đầu sỏ của chúng là Đại 
Tá Lê Câu và toàn bộ đàn em của tổ chức Quân 
Báo của chúng đã bị sa lưới pháp luật. Một số đã 
chuyển hướng về hợp tác với chúng ta, số khác 
ngoan cố vào tù chờ thời cơ tái hoạt động.

Nhìn chung giai đoạn này, chúng chẳng làm 
được gì. Tác phẩm “Ngài Cố Vấn” của Vũ Ngọc Nhạ 
chẳng qua hoàn toàn là bịa đặt.

Qua thời Đệ II Cộng Hòa, đây là giai đoạn biểu 
hiện sự vinh quang của ngành tình báo của chúng 
ta trong việc phá vỡ dòn dã các tổ chức tình báo 
chiến lược của Cục Nghiên Cứu Miền Bắc. Qua kinh 
nghiệm, chúng ta biết được thủ đoạn xâm nhập 
của các tên điệp viên này lợi hại như thế nào.

Chúng ta thử duyệt qua một vài vụ án quan 
trọng:

• Vụ Điệp viên Sáu Già Bùi Văn Sắc
 Chúng ta còn nhớ, ngày 11/11/1960, sau khi 

cầm đầu cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm bị thất bại, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi đã dùng 
phi cơ bay sang Cao Miên xin tị nạn. Cộng Sản Bắc 
Việt đã không bỏ qua cơ hội này. Dưới con mắt 
của Cục Nghiên Cứu Miền Bắc, Đại tá Thi có thể 
sau này sẽ trở nên con cờ sáng giá tại Miền Nam 
nên bằng mọi cách chúng phải tìm cách xâm nhập 
cho kỳ được.

Trước tiên, chúng đã âm thầm cho người theo 
dõi từng bước đi của ông Thi tại Nam Vang để 
chúng có kế hoạch. Sau một thời gian điều tra 
nghiên cứu, chúng nhận thấy thỉnh thoảng ông Thi 
vẫn thường xuyên lui tới một vũ trường để giải 
sầu. Chúng liền bí mật cài một nữ địch vận vào xin 
làm việc ở đó dưới hình thức một vũ nữ. Mỗi lần 
ông Thi đến đây, cô vũ nữ kia đã không bỏ lỡ cơ 
hội đến hầu cận làm quen; dần dà cả hai đã trở 
nên thân thiết.

Bước thứ nhất thành công, sau đó qua sự giới 
thiệu của cô vũ nữ, ông Thi đã quen biết với một 
người đàn ông Việt Nam qua Nam Vang sinh sống 
từ lâu và cũng thường hay đến đây. Tên này kể rằng, 
vì bất mãn với chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp 
nên y đã bỏ trốn sang Miên sinh sống và hiện đang 
làm việc cho một hãng buôn ở Nam Vang.

Qua hàn huyên tâm sự như vậy, tên này không 
mấy chốc đã chinh phục được cảm tình của Đại Tá 
Thi chẳng mấy khó khăn. Sau đó, họ thường xuyên 
gặp gỡ và ngày một trở nên thân mật hơn, cuối 
cùng cả hai cùng dọn về ở chung với nhau. Tên này 
chính là Sáu Già Bùi Văn Sắc, một cán bộ tình báo 
của Công Sản Bắc Việt. Y có tài ăn nói hoạt bát, 
nhỏ nhẹ, lại tỏ ra hiểu biết sâu rộng về hiện tình 
đất nước và thế giới, luôn chỉ trích mạnh mẽ chế 
độ độc tài gia đình trị của Nhà Ngô, rất gần gũi với 
quan điểm của Đại Tá Thi. Ông dần dà coi Sáu Già 
như người thân trong gia đình nên gần như không 
còn giấu diếm bất cứ điều gì.

Tất nhiên những gì ông Thi tâm sự, tên điệp báo 
Sáu Già đã tỉ mỉ báo cáo về cho Cục Nghiên Cứu 
Miền Bắc khai thác. Thời gian trôi qua, họ gần như 
không còn xa nhau được nữa.
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Ngày 1 tháng 11, 1963, ở Việt Nam, Tướng 
Dương Văn Minh đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm thành công. Đại Tá Thi xin trở về nước và 
được đón tiếp trọng thể và sau đó được thăng cấp 
Tướng. Riêng tên Sáu Già vẫn ở lại Nam Vang.

Tình hình chính trị Việt Nam sau đó ngày càng 
trở nên rối ren, hết đảo chánh đến chỉnh lý liên 
miên, trong khi đó, vai trò của Tướng Thi ngày 
càng trở nên sáng giá. Cả nước hầu như đặt nhiều 
niềm tin vào ông Tướng tuổi trẻ, tài ba và có tinh 
thần chống Cộng cao này.

Lúc đó, theo lệnh của Bắc Việt, Sáu Già đã viết 
thư về cho Tướng Thi ngỏ ý muốn trở về Việt Nam 
nhờ ông giúp đỡ. Tướng Thi đã nhờ Đại Tá Phạm 
Văn Liễu, lúc đó đang là Tổng Giám Đốc CSQG, lập 
thủ tục để đưa Sáu Già về nước và cấp cho y giấy 
tờ tùy thân hợp pháp hẳn hoi. Nhờ vậy, điệp viên 
Bùi Văn Sắc, tự Sáu Già, đã được về nước và sống 
trong tư dinh của Tướng Thi và ở mãi đó cho đến 
ngày bị bắt. 

Sau này, qua lời khai của Bùi Văn Sắc tức Sáu 
Già, chúng ta được biết tên này rất am hiểu về hiện 
tình Miền Nam còn hơn cả sự hiểu biết của chúng 
ta vì qua sự gần gũi tiếp xúc với Tướng Thi thường 
xuyên, họ đã vô tình tiết lộ khá nhiều những tin 
tức rất quan trọng mà chúng ta không được biết, 
kể cả một số cố vấn của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sàigòn. 
Rõ ràng bọn Cộng Sản Bắc Việt đã thu thập được 
cả kho tin tức quí giá của chính quyền Miền Nam 
lúc bấy giờ.

Sau khi phá vỡ công tác này, rất nhiều sĩ quan 
cao cấp và chính trị gia tai mắt của ta đã bị cơ quan 
an ninh mời đến để xác nhận lại những gì họ đã vô 
tình tiết lộ cho tên Bùi Văn Sắc. Đó quả là một bài 
học cảnh giác quí báu cho chúng ta.

Sự việc này cho chúng ta thấy, đây là một thí dụ 
điển hình qua đó chúng ta có thể thấy rõ ngành 
tình báo của cộng sản lợi hại đến mức độ nào. Việc 
Tướng Thi có biết hay không biết tên Sáu Già là một 
điệp viên cộng sản là việc của Tướng Thi, người 
viết không dám đề cập, nhưng khi ghi lại lời khai 
của tên điệp viên lợi hại này, người viết không khỏi 
đau lòng. Nhắc lại sự việc này để chúng ta thấy rõ 
thủ đoạn tinh vi của cộng sản, nhất là về mặt tình 
báo, để chúng ta suy gẫm, đề cao cảnh giác, để 

không bị mắc mưu bọn chúng một lần nữa.

• Vụ Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Lê 
Hữu Thúy

Vụ án này chúng tôi đã trình bày trong vụ án 
phá vỡ Cụm Tình Báo A22, nay chỉ xin tóm lược 
sơ qua.

Như chúng ta đã biết, dưới thời Đệ I Cộng Hòa, 
Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung đã có công 
phá vỡ gần như toàn bộ tổ chức Quân Báo của tên 
Đại Tá Lê Câu và câu lưu toàn bộ các cán bộ liên 
hệ. Nhưng đến năm 1963, sau cuộc đảo chánh ông 
Diệm, Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh phóng 
thích toàn thể tù chánh trị trong đó có cả bọn cộng 
sản nằm vùng đã bị chính quyền bắt giữ trước đó, 
ngoại trừ tên Đại Tá Lê Câu. Đây quả là một hành 
động thả cọp về rừng thật nguy hiểm.

Sau một thời gian tạm lắng, bọn chúng đã được 
lệnh tái hoạt động. Lần này, bọn chúng lại có nhiều 
cơ may hơn nữa vì lúc bị ở tù chúng có dịp quen 
biết với nhiều nhà chính trị đối lập đã bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm bắt giữ, nay được phóng 

VC nằm vùng Huỳnh Văn Trọng



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

297

thích nên điều kiện xâm nhập rất thuận lợi.
Qua sự lãnh đạo trực tiếp của Miền Bắc, Vũ 

Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng đã tái 
hoạt động trở lại. Lê Hữu Thúy nhờ quen biết nên 
được tuyển dụng vào Bộ Chiêu Hồi với chức vụ 
Công Cán Ủy Viên.

Nhưng mục tiêu chánh của chúng lúc bấy giờ là 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trước đây chúng đã 
từng nghiên cứu và được biết chính quyền Miền 
Nam chịu rất nhiều ảnh hưởng sâu xa và trực tiếp 
với Công giáo. Nay chúng nhận thấy Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu là người Công giáo rất ngoan 
đạo và chịu nhiều ảnh hưởng của linh mục Hoàng 
Quỳnh và Cha Nhuận nên Vũ Ngọc Nhạ đã tìm cách 
lân la làm quen và lấy lòng các Cha này. Chẳng bao 
lâu, Vũ Ngọc Nhạ đã được các Cha giới thiệu với 
Tổng Thống Thiệu và đã lần lần được vào Dinh Độc 
Lập một cách êm ả và sau đó đã cài Huỳnh Văn 
Trọng vào làm Cố Vấn Chính Trị cho Tổng Thống 
Thiệu gần như rất dễ dàng.

May mà tổ chức này đã bị ta phát hiện sớm, 
nếu không, kết quả sẽ bi thảm đến như thế nào. 
(xem chi tiết trong bài Phá Vỡ Cụm Tình Báo Chiến 
Lược A22)

• Vụ Trần Ngọc Châu, Tổng Thư Ký Hạ Viện 
VNCH, liên hệ với cộng sản

Vào năm 1969, có một dạo Sài Gòn xôn xao về 
vụ án Trần Ngọc Châu, Tổng Thư Ký Hạ Viện VNCH, 
có liên hệ với cộng sản, bị truất phế và bị câu lưu. 
Vậy vụ án này thực sự như thế nào?

Năm 1967, trong công tác xâm nhập ngụy danh 
Quang Trung, Khối Đặc Biệt đã cài được Tình Báo 
Viên Z.18 vào phòng Tình Báo Chiến Lược của 
Trung Ương Cục Miền Nam của cộng sản. Qua xâm 
nhập, TBV này đã phát hiện được tên Trần Ngọc 
Hiền, một tổ trưởng Tình Báo Chiến Lược thuộc 
Cụm A26 đang xâm nhập hoạt động tại Sàigòn. 
Qua điều tra, được biết, Trần Ngọc Hiền đã được 
cộng sản Bắc Việt bố trí vào Nam hoạt động qua 
ngả Lào từ năm 1965 sau khi được biết Trần Ngọc 
Châu, nguyên Trung Tá Tỉnh trưởng Kiến Hòa, em 
của Trần Ngọc Hiền, nay đã đắc cử dân biểu Hạ 
Viện và ngày càng trở nên sáng giá rất có tương lai 

trong chánh quyền miền Nam. 
Khi vào đến Sàigòn, Trần Ngọc Hiền tìm ngay 

đến Trần Ngọc Châu. Trần Ngọc Hiền thoát ly theo 
cộng sản từ năm 1945 nay bất thần trở lại chắc 
chắn Trần Ngọc Châu biết rõ quá trình của anh 
mình nhưng vì tình gia đình nên đã không tố cáo. 
Nhờ vậy, Trần Ngọc Hiền mới có điều kiện hợp 
pháp để hoạt động cho cộng sản. Từ đó, Trần Ngọc 
Hiền bắt đầu bí mật phát triển cơ sở trong giới trí 
thức tại Sàigòn. 

Trước hết, Trần Ngọc Hiền nhắm vào Nguyễn 
Lâu, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Anh ngữ 
“Saigon Daily News”. Nguyễn Lâu là bạn học với 
Hiền từ thuở nhỏ ở Huế. Sau đó, Hiền thoát ly 
theo cộng sản nhưng gia đình tung tin là Hiền sang 
Pháp du học. Hiền tìm đến Lâu như một người bạn 
tốt nghiệp từ Pháp trở về và thường xuyên trao 
đổi tình hình chính trị quốc nội và quốc tế. Cả hai 
đã tỏ ra tương đắc. Dần dà Hiền đã có ảnh hưởng 
trên lập trường của “Saigon Daily News” một cách 
rõ rệt. Hầu hết những bài xã luận của tờ báo này 
đều có lập trường thân cộng, bênh vực giải pháp 
hòa giải hòa hợp của cộng sản, đề cao các chiến 
thắng của Mặt Trận Giải Phóng, ủng hộ phong trào 
tranh đấu của SVHS Sàigòn, và chỉ trích mạnh mẽ 
sự đàn áp của chánh quyền ta. Báo thường đăng 
những tin tức sai lệch về kết quả những trận đánh 
giữa ta và cộng sản. Khối Đặc Biệt đã đặc biệt lưu 
ý đến lập trường của tờ báo này cho đến khi công 
tác xâm nhập của ta phát hiện Trần Ngọc Hiền mới 
vỡ lẽ. Thì ra tở “Saigon Daily News đã có bàn tay 
của cộng sản bên trong.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Lâu nhìn nhận trước đó 
cứ ngỡ Trần Ngọc Hiền đã du học từ Pháp về, nhưng 
sau mới biết Trần Ngọc Hiền là một cán bộ cộng 
sản qua sự thú nhận trực tiếp của y. Nhưng lúc đó 
mọi sự đã lỡ rồi và đành chấp nhận âm thầm làm 
việc cho bọn chúng cho đến ngày bị phát giác. Thủ 
đoạn này cộng sản hay áp dụng lắm. Nếu chúng ta 
nhẹ dạ, rất dễ bị chúng đánh lừa, đến khi vỡ lẽ thì 
mọi sự đã muộn. Nếu chúng ta không mạnh dạn tố 
cáo, suốt đời sẽ làm tay sai cho chúng.
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• Vụ tở báo Pháp ngữ “Le Vietnam 
Nouveaux” của Phạm Văn Nhơn

Vào thập niên 1960, 1970, số độc giả am tường 
tiếng Anh và tiếng Pháp tại Sài gòn rất ít, nhưng 
đây lại là những độc giả thuộc thành phần trí thức, 
có lập trường quốc gia dân tộc rất quá khích hay 
bài xích ngoại bang, nhất là Pháp và Mỹ.

Không bỏ qua hiện tượng này, CSBV đã nghiên 
cứu để tìm cách xâm nhập các tờ báo nói trên. Tở 
“Saigon Daily News” thì đã có Trần Ngọc Hiền. Còn 
tờ “Le VN Nouveaux” thì sao? Sau một thời gian 
nghiên cứu, Cục Nghiên Cứu của cộng sản đã đưa 
một cán bộ tình báo thích hợp rất giỏi Pháp ngữ 
len lỏi xin vào làm việc tại tòa soạn báo này. Khởi 
đầu anh ta được nhận vào làm Thư ký toàn soạn. 
Dần dà sau đó, nhờ siêng năng cần mẫn, nên anh 
ta được cất nhắc lên làm Tổng Thư Ký thay ông 
Phạm Văn Nhơn trông coi tờ báo. Với môi trường 
thích hợp này, Hoàng Đình Quyên, tên cán bộ tình 
báo đó, đã nắm giữ gần như toàn bộ tờ “Le VN 
Nouveaux”. Bài vở tờ báo thường là nhận trực tiếp 
từ Hà Nội, nhất là mục Xã Luận. Tuy nhiên, tờ “Le 
VN Nouveaux” cũng không lọt qua nổi đôi mắt 
xanh của Khối Đặc Biệt.

Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra và qua tin tức 
tình báo thu thập được, Khối Đặc Biệt đã có nắm 
được quá trình hoạt động của tên Quyên. Kết quả 
điều tra xác nhận, y thường xuyên tiếp xúc với tên 
Nguyễn Ngọc Đô, tự Sáu Đô, một Cụm Trưởng tình 
báo chiến lược đang bí mật hoạt động tại Sàigòn 
và đang bị an ninh theo dõi.

Sau khi công tác phá vỡ kết thúc, ông Phạm Văn 
Nhơn mới vỡ lẽ, thì ra mình đã nuôi dưỡng một 
tên cán bộ cộng sản trong nhà từ lâu mà không 
biết. Dù kết quả như thế nào, tờ báo vẫn bị đình 
bản niêm phong. Âu cũng là một bài học quí giá 
cho ông Nhơn và cho chúng ta. 

• Vụ nữ nghệ sĩ Kim Cương và mặt trận 
văn hóa vận của cộng sản

Trước năm 1975, chắc không ai trong chúng ta 
dám nghĩ rằng, nữ nghệ sĩ Kim Cương lại có thể 
là một cơ sở của cộng sản. Nhưng riêng Khối Đặc 
Biệt lúc đó đã có hồ sơ về người nữ nghệ sĩ này.

Năm 1966, Đoàn kịch nói Kim Cương tung ra 
vở kịch Lá Sầu Riêng của tác giả Hoàng Dũng, nội 
dung đả kích chế độ quan liêu, phong kiến với đầy 
rẫy những bất công trong xã hội Việt Nam dưới 
thời phong kiến. Xem qua vở kịch, ai cũng thấy bất 
mãn đến tột cùng. Nhưng nhìn sâu vào nội dung, 
dưới con mắt của người làm tình báo, người ta đã 
phát hiện ra một điều gì đó bất thường vì nó rất 
gần gũi với chủ trương văn hóa văn nghệ mà cộng 
sản vừa tung ra trước đó ít lâu. Vấn đề được đặt ra 
là, vậy tác giả Hoàng Dũng là ai mà xưa nay không 
ai nghe nói đến?

Cuộc điều tra sơ khởi sau đó đã xác nhận, Hoàng 
Dũng chính là bút hiệu của Kin Cương. Vậy tại sao 
Kim Cương không dùng chính tên mình đang được 
mọi người biết đến như một kịch sĩ có tài mà lại 
lấy một bút hiệu khác chẳng ai biết đến. Chắc chắn 
phải có một cái gì bí mật bên trong sự kiện này?

Lúc bấy giờ, Khối Đặc Biệt đang có một công tác 
tình báo mà mục tiêu là Ban Tuyên Huấn Thành Ủy 
cộng sản. Công tác mới khởi sự nhưng có rất nhiều 
triển vọng ăn sâu và leo cao vì tình báo viên đã 
nhiều lần nhận được chỉ thị của bọn chúng, phải 

Nữ kịch sĩ Kim Cương
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phát huy triệt để đường lối, chủ trương sáng tác 
của chúng đã đề ra.

Phá vỡ công tác này, Khổi Đặc Biệt đã bắt giữ 
tên Lưu Nghi, một cán bộ tuyên huấn của chúng 
đang nằm vùng trong Bộ Tổng Tham Mưu của ta. 
Qua điều tra, chúng ta được biết, tên Lưu Nghi đã 
từng nhận xét, đường lối sáng tác của Kim Cương 
tức Hoàng Dũng, có nhiều điểm tương đồng với 
chủ trương của cộng sản. Do đó, y đã nhiều lần bí 
mật tiếp xúc với Kim Cương để khích lệ và động 
viên. Năm 1969, sau khi Hồ Chí Minh chết, để 
tưởng niệm, Lưu Nghi đã viết một đoản văn có tựa 
đề “Chói Sáng Như Mặt Trời” . Lưu Nghi đã gởi cho 
Kim Cương và nhiều người khác bản văn này; riêng 
Kim Cương đã nhiệt liệt ca ngợi.

Tiếp tục thẩm vấn tên Lưu Nghi, Khối Đặc 
Biệt đã bắt giữ tên Hai Tân, một cán bộ cao cấp 
của Thành Ủy cộng sản đặc trách về tuyên huấn, 
đang bí mật xâm nhập Sàigòn trực tiếp điều 
khiển một cơ sở ấn loát khá qui mô tại đường 
Phát Diệm, Quận 2 - Sàigòn. Khám xét nhà in này, 
Khối Đặc Biệt đã bắt giữ toàn bộ 5 tên đang có 
mặt tại nhà in, trong số đó có hai cán bộ Thành 
Ủy đang chỉ huy in ấn tờ báo “Cờ Giải Phóng” 
ngay tại nhà in này.

Khám xét nhà tên Hai Tân, Khối Đặc Biệt đã tịch 
thu được cuốn phim quay lại đám tang của Hồ Chí 
Minh tại Hà Nội, và tịch thu được nhiều tài liệu 
quan trọng, trong đó có cả một danh sách những 
nhà văn, nhà báo và nghệ sĩ mà chúng thường 
xuyên tiếp xúc và chuẩn bị kết nạp vào đảng cộng 
sản trong đó có Kim Cương và Trịnh Công Sơn. 
Ngoài ra, chúng ta còn tịch thu một số tiền mặt 
VNCH và khoảng 6.000 đô la Mỹ.

Qua triệt phá công tác này, chúng ta thấy cộng 
sản rất chú trọng đến công tác tuyên huấn. Vào 
năm 1969 mà chúng dám thành lập ngay tại Sàigòn 
một nhà in với qui mô lớn để phát hành tờ báo “Cờ 
Giải Phóng” để luân lưu trong dân chúng; đồng 
thời chúng còn đặc biệt phát triển cơ sở trong giới 

văn nghệ sĩ và truyền thông báo chí của ta.
Từ công tác này, Khối Đặc Biệt đã phát hiện đầy 

rẫy các cán bộ cộng sản nằm vùng hiện hoạt động 
trong các tờ báo Việt ngữ của ta nên đã câu lưu 
một số khá lớn đến nỗi chúng ta đã mang tiếng là 
đàn áp báo chí. Tuy nhiên, trường hợp Kim Cương 
và Trịnh Công Sơn thì chúng ta vẫn bí mật theo dõi, 
điều tra và sử dụng họ như những cảm tình viên 
của ta.

***
Tóm lại, để chiến thắng kẻ thù không gì tốt hơn 

là tìm hiểu tường tận những âm mưu và thủ đoạn 
của chúng. Cộng sản Việt Nam chẳng qua chỉ là 
bọn giáo điều, lập đi lập lại những gì mà đàn anh 
chúng đã làm. Việc “ôn cố tri tân” những gì bọn 
cộng sản đã làm với chúng ta trong quá khứ là để 
ngăn ngừa việc chúng sẽ làm lại với chúng ta ngày 
hôm nay. Mục đích của bài này không ngoài mục 
đích góp một phần nhỏ những kinh nghiệm đã qua 
để qua đó chúng ta suy gẫm lại làm thế nào để 
không bị mắc mưu của bọn chúng một lần nữa. 
Thời gian sắp tới sẽ là thời gian thử thách rất cam 
go. Cộng sản sẽ tung hết mọi đòn phép của chúng 
trên các mặt trận, từ chính trị đến văn hóa, văn 
nghệ, truyền thông báo chí, cũng như giới SVHS.  
Cộng đồng chúng ta đã trưởng thành về mọi mặt 
nhất định sẽ không bao giờ để cho bọn chúng có 
đất dụng võ. Hãy đuổi bọn chúng về nơi xuất phát 
của chúng. Chúng ta không nên nhẹ dạ nghe theo 
lời đường mật của cộng sản nhận lấy những cái 
danh hão mà chúng ban cho. Chắc chắn cộng đồng 
chúng ta sẽ không để xảy ra một vụ Trần Trường 
thứ hai. Đừng để những đồng tiền bất nghĩa của 
bọn chúng mua chuộc, cám dỗ. Cộng đồng người 
Việt tị nạn cộng sản hãy cùng nhìn về một hướng. 
Hãy đoàn kết cùng nhau, ra sức học hỏi những 
điều hay đẹp xung quanh để một ngày nào đó có 
cơ hội trở về xây dựng lại đất nước Việt Nam sau 
bao nhiêu năm bị bọn cộng sản thống trị tàn phá.

PHN  
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LỜI DẪN NHẬP: 
Một bậc Trượng Phu, một Chính Nhân Quân 

Tử “Hòa Nhi bất đồng”. Nhân dịp kỷ-niệm 45 năm, 
ngày thành lập Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-
Nam Cộng-Hòa; chúng tôi thành khẩn kêu gọi quý 
Cán-bộ và Sinh-viên Sĩ quan Học-viện hãy dùng 
khoảnh khắc chiêm nghiệm tưởng niệm người 
Thầy đã khuất. (GS Nguyễn Ngọc Võ) 

Ngót nửa thế-kỷ đằng đẵng trôi qua, chúng tôi 
đăng tên gia nhập ngành Cảnh-sát Quốc-gia gồm 
quý ông: Nguyễn Bá Hàm, Trần Quang Nam, La 
Văn Chung, Lê Chu Ấn, Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn 
Phụ v.v.., chúng tôi đã có dịp may “diện kiến” một 
nhân vật được hầu hết mọi giới chức trong ngành 
thương mến và kính trọng. Có phải do ở phẩm-
cách cao quý và khí-chất thiên bẩm đã tạo nên 
một con người có “thế giá” chăng? Với suy niệm 
giới hạn, chúng tôi xin bày tỏ khái quát vài nét đặc 
thù về người đó như sau: 

Một buổi chiều vào khoảng tháng 9/1965, đang 
khi tham dự khóa Tu-nghiệp tại Trung-tâm Huấn-
luyện Trung-cấp, chúng tôi phát hiện một người 
tản bộ trong công-viên sân trường, người ấy thấy 
chúng tôi liền dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế dài 
dưới tàng cây trứng cá, giang tay phất về hướng 
chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi đã kịp nhận diện đó 

là vị Giám-Đốc Trung-Tâm Huấn-Luyện Trung-Cấp – 
Quận-trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia Đàm-Trung-Mộc, 
người Thầy mà chúng tôi mong được diện kiến. 

Sau hồi thăm hỏi xã-giao xoay quanh, chuyện 
gia-cảnh, học hành, thời cuộc v.v... Người lặng 
thinh giây lát rồi trầm ngâm thở dài ngao ngán: 
“Thưa quý anh, tôi buồn chán tình huống này quá, 
từ sau cuộc chính-biến 1963, tôi không còn mấy 
thiết tha hứng thú làm việc, trước đây mười phần, 
nay chỉ còn ba phần”… 

Lời Người vừa dứt, chúng tôi sửng sốt băn 
khoăn tự hỏi: “Người thuộc một gia-đình Phật-tử, 
xuất thân từ trường Luật Hà Nội, vả lại được lòng 
tin cậy của các vị Tổng Giám Đốc, Phụ tá Khối và 
có nhiều chức phận khá cao: Nguyên Chánh Sự Vụ 
sở Tư Pháp Tổng Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia thời đệ 
nhất Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Phụ-tá Giám-
Đốc đặc trách Tư-pháp Nha Cảnh-sát Công-an Bắc-
phần trước Hiệp-Định Geneve 1954 v.v… Vậy cớ 
sao Người lại tiêu cực yếm thế hoặc có tâm cảnh 
chán chường thất ý? 

Từ đó, nghi vấn trên ám ảnh trong thâm tâm, đã 
thúc đẩy chúng tôi ấp ủ ý định “làm thân”, để hy 
vọng tìm hiểu thêm bản chất đích thực về Người; 
mà thời gian gần đây, tính chất nầy đã được bộc-lộ 
bàng bạc qua cuộc mạn đàm kỳ thú giữa cựu sinh-

Một Thoáng Nhớ Người 
* Hồi Ký về Thầy Đàm Trung Mộc 
Bài của Cựu GS HVCSQG NGUYỄN NGỌC VÕ 
- Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Học Viện CSQG VNCH (1966-2011)

Thầy Đàm Trung Mộc



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

301

Thầy Đàm Trung Mộc (hàng trên, ngoài cùng bên trái) và một số nam nữ SVSQ K1-Học Viện CSQG

viên sĩ-quan Lâm Minh Sơn (K1) và Người tại trại 
tù cải tạo Hà -Tây Bắc -Việt, đăng trên Đặc-san Đa-
Năng, số kỷ-niệm 40 năm ngày thành-lập Học-Viện 
Cảnh-Sát Quốc-Gia với tiêu đề “Một phong cách 
cao ngạo độc đáo của Thầy Đàm Trung Mộc”. 

Thế là, kể cả trước và ngay khi lời phát biểu trên 
xuất phát từ tiềm thức, tuyệt nhiên, Người không 
bao giờ chối bỏ hẳn thế cuộc, không buông trôi 
phó-thác sự việc theo dòng định-mệnh, Người tự 
bương trải và nuôi dưỡng hướng đi mới cho tuổi 
đời còn lại bằng cách vận dụng năng-lực, trí óc với 
cả tấm lòng hầu tạo dựng đóng góp vào công-trình 
hình thành viên mãn ngôi trường Học-Viện Cảnh-
Sát Quốc-Gia. Đó chính là tâm nguyện sau hết và 
sở đắc cuối đời của Người. Nơi đây, nhìn lại dòng 
lịch-sử, Người trông về danh nho Chu-Văn-An thời 
mạt vận hậu Trần, rũ áo từ quan, mở trường dạy 
học sau khi dâng biểu “thất trảm sớ” hài tội gian 
thần không thành. Nơi đây người có thể hội nhập 

vào môi trường Huấn-luyện để “dung thân” giữa 
bối cảnh đất nước chao đảo đầy biến động; phù 
hợp với ước vọng thầm kín: hòa mình sinh họat 
cùng thế hệ hậu duệ, điển hình Người tự điều động 
phối hợp với Sở Nhân-Viên thiết-lập danh sách 
khóa sinh Tu-nghiệp Biên Tập Viên từ khắp nơi để 
về Trung Tâm “tái huấn luyện” cùng chu-toàn các 
khóa Tu-Nghiệp khác tại Trung Tâm Huấn-luyện 
Trung-cấp từ 1965 đến 1966 một cách hoàn–hảo. 
Tại Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia kể từ khóa 1 đến 
khóa 5 (1966-1971), các Sinh-viên Sĩ-quan đã coi 
Người “như một người cha, người thầy hơn là một 
vị chỉ huy” do ở những săn sóc, lưu tâm nơi ăn 
chốn ở cùng khích lệ về tinh-thần và nhất là để lại 
trong tâm khảm các Sinh-viên những kỷ-niệm thân 
thương của tình thầy trò nghĩa cha con… 

Điều đáng lưu ý là vào đầu năm 1963, nền đệ 
nhất Việt-Nam Cộng-Hòa đã ban hành Sắc-lệnh 
Tổng-động viên do tình hình khẩn trương, và song 
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hành, giới chức-quyền Cảnh-sát Quốc-gia cũng đã 
khởi sự việc cải tổ toàn diện cho phù hợp với biến 
chuyển thời cuộc, đồng thời nhận thức tầm ảnh-
hưởng quan trọng trong việc dung nạp thế hệ trẻ 
có văn-hóa để thăng tiến ngành Cảnh-sát Quốc-
gia như các lãnh vực Tư-pháp, Giáo-dục, Quốc-
phòng v.v…Theo chỗ chúng tôi được biết ngành 
Cảnh-sát Quốc-gia thời đó, công việc tuyển-dụng 
và Huấn-luyện đều do Sở Nhân-Viên / Khối Hành-
Chánh phụ trách với hệ cấp Huấn-luyện; cấp một: 
Trung-tâm Huấn-luyện Sơ-cấp Rạch-Dừa tại Vũng-
Tàu; cấp hai: Trung-tâm Huấn-luyện Trung-cấp tại 
Sàigòn. Riêng việc tuyển-dụng cũng đã khởi đầu 
mặc dầu không có tầm vóc quy-mô, dồn dập như 
sau ngày thành-lập Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia 
và Khối Huấn-Luyện, tuy nhiên đã bù đắp phần nào 
sự khiếm hụt về mặt nhân-sự, vì đầu năm 1963 
ngạch Quận-trưởng Cảnh-sát Quốc-gia (tương 
đương với ngạch Đốc-sự Hành-chánh, công-chức 
hạng A) có không đầy chục vị đảm đương các 
chức-vụ Giám-đốc, Chánh-sở v.v… Riêng ngạch 
Kiểm-tra, Tổng kiểm-tra (hoặc các vị Tướng Tá biệt-
phái) mang đặc điểm biểu-tượng của một ngạch 
trật có tính cách chính-trị hoặc quân-sự nắm giữ 
vai trò Tổng Giám-đốc, Phó Tổng Giám-đốc. Ngạch 
Biên-tập-viên (tương đương với ngạch Tham-sự 
Hành-chánh, công chức hạng B) với năm bảy chục 
vị phụ-trách nhiệm-vụ Trưởng ty hoặc Chủ-sự, 
Trưởng-phòng v.v…đôi khi vì nhu-cầu, ngạch Thẩm 
Sát Viên (tương đương với ngạch Thư-ký Hành-
chánh, công-chức hạng C) có thể thay thế công 
việc của ngạch Biên-tập viên v.v… 

Theo khái lược ngạch trật và chức-vụ ghi trên 
do quy-chế công-chức của Bộ Nội-Vụ ấn định, 
Quận-trưởng Cảnh-sát thượng hạng ngoại hạng 
Đàm Trung Mộc được nhìn nhận như một trong 
những nhân vật mẫn cán, với cấp bậc cao cấp nhất 
có đầy đủ kế sách, khả năng chuyên biệt, cùng viễn 
kiến sâu sắc góp phần đẩy mạnh tiến trình Tuyển-
dụng và Huấn-luyện đến mốc thành-công. 

Ở thời điểm nầy, các khóa huấn-luyện của 
ngành Cảnh-Sát Quốc-Gia quy tụ nhiều yếu-nhân 
phụ-trách việc thuyết-giảng như quý ông: Ngô 
Đình Nhu, Trần Kim Tuyến, Cao Xuân Vỹ, Nguyễn 
Văn Y, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Văn Hay, Trương 
Công Cừu, Dương Văn Hiếu, Đàm Trung Mộc v.v… 

Tại Trung Tâm Huấn-luyện Trung-cấp, với tư 
cách Giám-đốc và liên tục sau đó tại Học Viện CSQG 
với tư cách Viện Trưởng, Người thường xuyên đón 
tiếp các vị Tổng Giám-Đốc Cảnh-sát Quốc-gia như 
Đại Tá Phạm Văn Liễu, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, 
kể cả Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ Chủ-tịch Ủy-ban 
Hành-pháp Trung-Ương cùng toàn ban tham mưu 
tới dự lễ khai giảng, bế giảng các khóa tu nghiệp và 
thụ huấn. Ngày 1 tháng 3 năm 1966, Thiếu Tướng 
Nguyễn Cao Kỳ đã chủ-tọa lễ khai-giảng Khóa 1 
Biên Tập Viên, Thẩm Sát Viên tại Học-Viện Cảnh-
Sát Quốc-Gia trụ sở tạm thời đặt tại trại Lê Văn 
Duyệt tọa lạc bên trong Biệt khu Thủ-đô Sàigòn. Sự 
hiện diện và mối quan tâm đặc-biệt của cấp chính-
quyền trung-ương cùng với sự tham gia bao gồm 
thành phần ban Giảng-huấn thời danh là một vinh 
dự chung cho ngành Cảnh-sát Quốc-gia thời đó, và 
cũng là niềm kỳ vọng đem lại luồng sinh khí phấn 
khởi cho thế-hệ trẻ đương thời đã nói lên công lao 
vận-động bền bỉ của Người qua trung gian trợ giúp 
nhiệt tình của các vị Tổng Giám-Đốc. 

Nhắc tới sự kiện trên, chúng tôi liên tưởng 

Thầy Đàm Trung Mộc và Quận Trưởng CSQG Võ 
Văn Phi
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ngay tới sự kế tiếp: Đó là ngày ký nghị định hợp 
thức hóa cơ sở Học Viện CSQG, vì người là đương 
kim Viện-Trưởng, (và sau đó đảm nhiệm chức vụ 
Phụ tá Tổng Giám Đốc, Trưởng Khối HL kiêm Viện-
trưởng Học viện CSQG). Nơi Người cư ngụ thuộc 
phạm vi phía trong tường thành Trung Tâm Huấn 
Luyện Trung-Cấp, nên chúng tôi mục kích hôm đó 
là một buổi sáng thứ 7. Người sửa soạn mũ áo 
cùng với các viên chức trong ngành sang Phủ Chủ 
Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung-ương để dự ký văn 
kiện thành-lập Học Viện. Buổi trưa cùng ngày, trên 
nét mặt lộ vẻ hết sức rạng rỡ hân-hoan, Người trở 
về Tổng-Nha lên tiếng với các viên chức tòng sự 
tại đây: “Thưa các bạn, Thiếu Tướng Nguyễn Cao 
Kỳ, Chủ -Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung-Ương, vừa 
ký Nghị-định thành lập Học-Viện CSQG. Kể từ nay 
Ngành CSQG sẽ chính thức có một cơ sở huấn luyện 
lớn nhất vùng Đông-Nam-Á, hiện đang khởi công 
xây cất trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú Thủ Đức, với 
kinh phí lên tới 500 triệu đồng (ghi chú của người 
viết: câu nói trên còn được ghi lại trong văn-bản 
nội-quy Học-Viện 1969; do lạm phát phi mã, hậu 
quả là không đủ tài-chánh xây cất cao ốc 5 tầng 
cho nhân-viên trú ngụ, sau nầy họ đã ở những dẫy 
nhà được dựng lên sơ-sài trên bãi đất trống đằng 
sau những căn nhà dành cho cán-bộ Học-Viện). 

Hôm đó là ngày 12 tháng 3 năm 1966, ngày khai 
sinh ra Học-viện CSQG VNCH, ngày đánh dấu giai 
đoạn chuyển mình của ngành CSQG trong nỗ lực 
thực thi kế hoạch Tuyển-dụng và Huấn-luyện mới. 

Do diễn biến trọng đại của “Ngày Học-Viện”, để 
tôn vinh công-ơn của vị Thầy đáng kính, để tiếp 
tục phát-huy truyền thống của Đại-hội và gìn giữ ý 
nghĩa tốt đẹp cho việc tổ-chức các Đại-hội tương 
lai, chúng tôi thiết nghĩ ngày 12 tháng 3 năm 1966 
nên được coi là một ngày kỷ-niệm lịch-sử rất đáng 
trân trọng của Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt 
Nam Cộng-Hòa. 

Với phong cách của một Nho-gia, đượm đức 
tính khí khái và đầy tình người, thể hiện cụ-thể 
qua các tích truyện ý-nhị của SVSQ Lâm Minh Sơn 
đăng trên Đặc-san Đa-Năng số kỷ-niệm 40 năm 
thành lập Học-Viện CSQG như “Bảo quản cây 
đèn dầu”, “Câu truyện Danh Mộc của Khổng-Tử”, 
“Dùng sở đoản để khuyên học trò”, “Tại sao Thầy 

tôi trở về Bộ Nội Vụ” đã khiến cho độc giả bâng 
khuâng, dạt dào nỗi tiếc thương và hiểu phần nào 
tâm-sự u-uẩn của Người. Kế đó phong thái nầy 
cũng phảng phất qua một vài kỷ-niệm riêng tư in 
đậm trong tâm tư ký ức, tỷ như việc soạn thảo văn 
bản Nội-quy Học-Viện CSQG năm 1969 do Người 
trao phó, chúng tôi đã lãnh hội một số kiến thức 
chuyên môn mà cho tới giờ nầy, chúng tôi vẫn trân 
quý, đôi lần Người nhờ chúng tôi đại-diện Học-
Viện về họp tại Khối Huấn-Luyện (vì lúc nầy Người 
không còn đảm trách nhiệm vụ Trưởng Khối Huấn-
Luyện nữa), kèm theo những lời căn dặn ân-cần, 
chu-đáo, chất chứa niềm tin yêu. Lần khác năm 
1967, Biên-Tập-Viên khóa 2 Nguyễn Kim Hạc được 
lệnh trở lại nhiệm-sở sau khi thụ-huấn, tu-nghiệp 
xong tại Học-Viện. Ngày phải rời Học-Viện, ông lên 
văn-phòng nhờ chúng tôi trình với Người xin đặc 
ân ở lại phục-vụ tại Học-Viện. Người vui vẻ chấp 
nhận ngay, vì điều chúng tôi biết rằng: Người rất 
quý mến các SVSQ Học-Viện và mong mỏi được 
họ hợp tác qua cơ sở tân lập của Học-viện CSQG 
tại Thủ-Đức. 

Tóm lại, suy gẫm cách sở thế của Người: Nhà 
văn Toàn Như, tức C/h Nhữ Đình Toán (K1) đã bình 
luận chính-xác về cá tính đó như sau: “Người là 
một trong những cấp chỉ-huy ưu-tú của ngành 
CSQG, nổi tiếng cả về tài năng và đức-độ. Người 
lúc nào cũng bình-dị, tận tụy với công vụ, gần gũi 
với thuộc cấp và nổi tiếng thanh-liêm”  (Tòan Như 
tác giả bài “ Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia, Trường 
đào tạo Sĩ-quan của Lực-luợng CSQG” đã đăng 
trên Đặc-san Đa-Năng, Phượng-Hoàng và KBC Hải-
ngoại.) Bước vào thềm Thiên Niên kỷ thứ 3, tên 
tuổi và hình ảnh Người được gợi nhớ qua những 
nhân chứng sống, kế đến các cựu SVSQ Học-viện 
CSQG đã tổ-chức những buổi tưởng-niệm trọng 
thể tại hai miền Nam và Bắc CA năm 2001 và 2003 
để vinh danh một ân-nhân, một bậc sư-phụ tài 
cao, đức trọng. 

THAY PHẦN KẾT: 
Chúng tôi xin được trích dẫn những dòng chữ, 

ngôn-từ ân-tình gởi người đã khuất: 
“Người được coi là một người Cha, người Thầy 

nhân-từ và đôn-hậu” (SVSQ Khóa 1 Nguyễn Văn 
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Trai, tác-giả bài “Thầy Viện-Trưởng của Tôi” đăng 
trên Đặc-san Phượng-Hoàng Xuân Giáp Thân 
2004.) 

“Tâm tình độc-đáo của ông đã gieo vào đầu óc 
tôi và thay đổi cả cuộc đời tôi sau nầy, ông chỉ bảo 
tôi tận-tình về luận-án Tiến-Sĩ viết về “Vai trò Cảnh-
Sát Tư-pháp”, trong một đoản văn khác, tác-giả 
viết tiếp: “sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi thấy 
không có tên Đại-tá Đàm Trung Mộc trong đoàn 
người tỵ nạn, tôi đoán ngay những gì không may 
sẽ xảy đến cho số-phận Sĩ-quan khí-phách ngang 
tàng nầy…. Mắt tôi ngấn lệ thương nhớ và kính 
phục người anh hùng ngành CSQG: Đại Tá ĐÀM 
TRUNG MỘC”  (Thẩm-phán Tiến-sĩ Trần An Bài, 
nguyên Giảng Sư thỉnh giảng, tác giả bài “Nhớ về 
Học-Viện” đăng trên Đặc-san Đa-Năng số kỷ-niệm 
40 năm ngày thành lập Học-viện CSQG.) 

“Ông là cấp chỉ-huy khả-kính trong ngành, ông 

cùng với Đại-tá Phạm Văn Liễu, Tổng Giám-đốc 
CSQG, là những người có công trong việc nghiên-
cứu thành-lập Học-viện CSQG” (Diễn văn khai mạc 
của Đại-tá Trần Minh Công tại Đại-lễ kỷ niệm 40 
năm thành-lập Học-Viện – Nam CA ngày 12 tháng 
3 năm 2006.) 

Mới đây, một ông bạn vong niên, tù nhân cải-
tạo cùng với Người tiết lộ: “Tuy thể xác suy kém, 
nhưng tinh-thần Người vẫn vững mạnh. Người 
thường nhắc nhở về quá trình phục-vụ ngành 
CSQG nhất là Học-Viện với niềm tự-hào và đặc-
biệt ca ngợi những thành quả của vị Viện-Trưởng 
kế nhiệm: chiến-hữu niên trưởng Trần Minh Công, 
người đã dành nhiều tâm-huyết trên bình diện 
“canh tân hóa” HỌC-VIỆN CẢNH-SÁT QUỐC-GIA 
VIỆT NAM CỘNG-HÒA.” 

Cựu GS Nguyễn Ngọc Võ 
(Thứ Năm, 21 Tháng 7 Năm 2011 15:24)
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I.-  Ngày Tàn Cuộc Chiến:

Khoảng 10:30 sáng chủ nhật ngày 27 tháng 
4 năm 1975. Trên hệ thống truyền tin của  

đơn vị (Bộ chỉ huy CSQG Quận 8 Sài gòn), với danh 
hiệu Hồng Lĩnh, Trung Tâm Hành quân Cảnh lực 
thông báo: Lệnh của Thiếu Tá Chỉ huy trưởng sẽ có 
một phiện họp khẩn tại phòng họp Bộ chỉ huy vào 
lúc 11 giờ 30. Đúng giờ đó, chúng tôi toàn thể sĩ 
quan tham mưu bao gồm các Phụ tá, quý vị Chủ sự 
phòng, quý vị Trưởng cuộc tại 5 phường trực thuộc 
Quận 8 và còn có sự hiện diện của Đại Đội Trưởng 
CSDC (thuộc Biệt Đoàn 5 đang phục vụ về an ninh 
diện địa tại Q8). Hy vọng trí nhớ không nhầm thì 
đại đội của Đ/úy K3 Đỗ Kiến Huân. Ngoài ra cũng 
có lệnh mời Trung tá Quận trưởng Nguyễn Văn 
Lợi nhưng không tham dự được. Chỉ có Thiếu úy 
Đinh Công Sửu, Trưởng ban 3 Đặc khu 8 thay mặt. 
Chúng tôi, ai nấy không thấy có nụ cười, không 
như những lần họp về trước, ai cũng đang có một 
ưu tư trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất 
nước. Trước tình hình chiến sự và đặc biệt là suy 
nghĩ việc bàn giao lần thứ 2 chức vụ Tổng Thống 
vào ngày mai 28/4, Sau một tuần lễ đảm nhiệm 
của đương kim TổngThống dân cử Trần Văn Hương 
nay bàn giao cho Đại Tướng Dương Văn Minh. Mỗi 
người một suy nghĩ, riêng tôi, không biết đất nước 
sẽ đi về đâu? Chúng tôi sẽ như thế nào? Thân phận 

sẽ bi đát và sinh mạng như chỉ mành treo chuông 
trong mỗi phút đi qua...đang chờ đón chúng tôi và 
gia đình vợ với 4 con thơ trong hai bàn tay trắng 
(nghĩa đen)? Chúng tôi biết, dù có hiệp định Paris 
đã ký kết nhưng không có gì bảo đảm cả. Và phải 
chăng đó chỉ là mớ giấy lộn để hợp thức hóa việc 
người ta bán đứng miền Nam?   

Hơn 11 giờ 30, để đánh thức mọi người về với 
thực tại, một âm thanh dõng dạc vang lên: Vào 
hàng ph..! Mọi người nghiêm chỉnh đứng dậy, 
riêng Đại úy Trương Trí Huệ chào tay và xin trân 
trọng mời Thiếu tá Chỉ huy trưởng an tọa (đơn 
vị chúng tôi thời gian đó không có Chỉ huy phó vì 
chưa được điền khuyết). 

Thiếu tá Chỉ huy trưởng cho biết: vừa tham 
dự phiên họp khẩn tại Bộ chỉ huy Thủ Đô với các 
vị tân chỉ huy. Thiếu tá thông báo: "tin tình báo 
kỹ thuật" (tin khai thác trên hệ thống truyền tin 
địch) cho biết: đêm nay 27/4/1975 cộng quân sẽ 
tấn công vào Sài Gòn qua 5 hướng, bằng lực lượng 
chính quy của cộng sản Bắc Việt, mà quận 8 là 1 
trong 5 hướng chính yếu đó. Với kinh nghiệm qua 
2 đợt tấn công của cộng sản Bắc Việt trong Tết 
Mậu Thân, thì địa bàn quận 8 đã có những cuộc 
giao tranh đẫm máu và thiệt hại đáng kể về nhân 
mạng lẫn tài sản. Và lực lượng cảnh sát Quận 8 
vẫn giữ vững được lãnh thổ và đẩy lùi địch quân 

Đốt Muộn Một Nén Tâm Hương
Hà Xuân Thiết
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một cách kiên cường, dũng cảm. Nhưng lần này 
nghiêm trọng hơn, cần cảnh giác tối đa. Ngoài ra 
thiếu tá chỉ huy trưởng còn phân tích và chỉ rõ ra 
những chi tiết cần thiết khác. Nhưng lệnh chính 
thức là mỗi Cuộc, mỗi Phòng, Ban hãy tăng cường 
cẩn mật để sẵn sàng chống trả…Nói chung là phần 
ai nấy lo, nếu có gì khó khăn trình chỉ huy trưởng 
để xin giải quyết…

Phiên họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi 
người rời phòng họp bước đi lòng nặng trĩu...và có 
ngờ đâu "đây là phiên họp cuối cùng". Và mãi tới 
nay hơn 42  năm sau có nhiều người đã không hề 
gặp lại. Điều nổi bật nhất của buổi họp là sự hiện 
diện 100% của toàn thể sĩ quan trách nhiệm. Đây 
là một nét son then chốt nói lên tinh thần kỷ luật, 
trách nhiệm của chiến sĩ CSQG nói chung và bộ chỉ 
huy CSQG/Q8 nói riêng...trước tình hình đất nước 
mà quý độc giả đã từng biết rõ. Phần tôi , nắm giữ 
một phần lực lượng cơ hữu của đơn vị đã có sẵn 
và đã từng hoạt động hữu hiệu bấy lâu nay. Đặc 

biệt lực lượng này được hoàn thiện hơn sau biến 
cố Phước Long thất thủ giữa tháng 12/1974. Tôi 
với chức vụ Văn phòng trưởng Văn phòng thường 
trực Ủy Ban Phượng Hoàng quận. Tôi đã giẫm chân 
lên Phòng hành quân của (cố) Đại Úy Lê Văn Lời, 
vì do yêu cầu của cố Thiếu Tá chỉ huy trưởng tiền 
nhiệm Trần Công Hoàng. Mặc dù thi hành lệnh của 
cấp trên, nhưng tôi cũng có trao đổi với Chủ sự 
phòng liên hệ, đương sự đồng ý và hoan nghênh. 
Tôi đã hình thành lực lượng đó, cả quân số và các 
phương tiện trang bị, xin sơ lược như sau: Đại đội 
cơ hữu được sử dụng toàn bộ Cảnh Sát sắc phục 
và được chia làm 3 Trung đội: Trung đội 1 và 2 
là tuyển chọn toàn bộ nhân viên trẻ, khỏe, năng 
động, nhiệt tình và kỷ luật cao. Không phân biệt 
cấp bậc và phần hành công tác. 

Tôi, Hà Xuân Thiết trung đội trưởng trung đội 1 
gồm 3 tiểu đội, với quân số 65 nhân viên. Trung đội 
2 do Đại Úy Tô Văn Để, chủ sự phòng kỷ thuật quân 
số cũng từ 64 - 66 nhân viên (từ sau phiên họp 
27/4 đến nay không gặp lại Đại úy Để và không biết 
bây giờ đang ở đâu). Còn trung đội 3 gồm những 
nhân viên già yếu hay cảm mạo thương hàn, khò 
khè thoa dầu gió và một số công vụ đặc biệt..v.v..
với quân số gần 80 người. Trung đội 3 này đặt dưới 
quyền chỉ huy của Đại úy Trần Văn Du và cũng chia 
làm 3 tiểu đội. Tùy theo tình hình công việc để ban 
đêm từ 9 giờ tối đến 3g sáng chia nhau đi tuần 
quanh đơn vị. Bởi vì BCH Quận 8 diện tích rộng, 
mặt sau và bên phải là hồ sen, phía trái là trường 
trung học Quận 8 (thuộc loại cao ốc), chung quanh 
có 5 vọng gác, đi tới đâu là gõ kẻng tới đó và các 
vọng gác khác phải gõ theo. Đồng thời cũng tuần 
hành chung quanh đơn vị, và luôn canh trong giữ 
ngoài cẩn mật.

Thưa quý chiến hữu và độc giả, theo tinh thần 
phiên họp vừa nêu, đêm nay 27/4 là phiên trung 
đội của tôi đi ra ngoài như thông thường, để trấn 
giữ các yếu điểm của địa bàn Quận, chúng tôi chỉ 
sử dụng 2 tiểu đội (khoảng 42-45 người). Nhưng 
đêm nay chúng tôi đã sử dụng toàn bộ. Điểm chính 
yếu là chốt tại cầu Nhị Thiên Đường phối hợp cùng 
CSDC ngăn chân bước tiến của cộng quân từ phía 
Nam, bán tiểu đội hợp tác với lực lượng của CSQG 
Ký Thu Ôn gác chận tại Xa Cảng (đường đi Cần 
Giuộc) và bán tiểu đội tại tổ báo động cuối đường 
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Âu Dương Lân. Một bán tiểu đội khác phân phối 
chiếm giữ các phòng ốc của trường học sát nách 
trái của bộ chỉ huy. Cá nhân tôi đi với lực lượng 
chốt giữ cầu Nhị Thiên Đường (mặt trên cầu) còn 
mặt dưới có CSDC.

Vũ khí trang bị: Carbine M2, AR15, M16 và mỗi 
tiểu đội có 2 cây M79 và 2 máy truyền tin HT1, 
không trang bị lựu đạn M26, mặc dù trong mỗi tiểu 
đội đều có cựu quân nhân, hoặc quân nhân biệt 
phái của các binh chủng Biệt động quân, Bộ binh, 
Địa phương quân.v.v..Mọi người ai cũng trong tư 
thế sẵn sàng chiến đấu. Đêm hôm đó (27/4/1975) 
địch chưa tới kịp để được đón tiếp bằng vũ khí và 
"tinh thần chiến đấu của CSQG" một mất một còn 
của chúng tôi.

Ngày thứ hai 28/4/1975 thời gian nặng nề trôi, 
từ quan tới lính, mắt ai cũng sâu trũng, mặt mày 
hốc hác. 

Ngày làm việc, đêm thức trong tư thế sẵn sàng 
tử chiến.....khoảng 6 giờ chiều, cũng là giờ bàn 
giao nguyên thủ Quốc Gia. Một cơn mưa dông 
nặng hạt lại thêm sấm chớp tứ bề bủa giăng, sét 
đánh vang cả góc trời vùng Thủ Đô phía Bắc, nhìn 
từ trên pháo đài phòng thủ Quận 8. Trời mới dứt 
cơn mưa, nghe tiếng bom nổ liên tiếp, nhìn lên 
bầu Trời phía Đông Bắc, chúng tôi thấy 2 phi tuần 
chiến đấu cơ đang truy đuổi 2 oanh tạc cơ vừa dội 
bom ở khu phi trường Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng 
Tham Mưu.(sau này được biết oanh tạc cơ xuất 
phát từ Đà Nẵng do tên phản tặc Nguyễn Thành 
Trung hướng dẫn vào tấn công Sài gòn)... Khoảng 
10 giờ đêm, từ trên sân thượng Bộ chỉ huy CSQG/
Q8, chúng tôi quan sát qua cánh đồng ruộng thuộc 
địa phận Quận Bình Chánh Gia-Định, chúng tôi 
thấy những cây đuốc đi từ hướng Đông về hướng 
Tây. Cứ 5-6 cây đuốc đi lên thì 1-2 cây đi xuống. 
Trên một khoảng dài và mỗi toán cách nhau chừng 
5-7 chục mét. Tôi đánh giá đây là một cuộc chuyển 
quân có nghi binh. Chúng tôi trình sĩ quan trực 
(Thiếu tá Võ Đăng Ngọc) và trình về Thủ Đô qua 
Trung tâm HQCL thì được trả lời: có thể đồng bào 
đi soi nhái vì hồi chiều mưa lớn không được bắn. 
Tôi liều mạng, kêu các xạ thủ đại liên bắn chỉ thiên. 
2/5 con gà cồ vừa khạc đạn, lập tức tất cả các cây 
đuốc giữa cánh đồng đều tắt ngúm. (Tức khắc tôi 

xuống Trung tâm HQCL dặn các nhân viên âm thoại 
đang làm việc, cứ bảo chưa ghi nhận gì, đừng trả 
lời, nếu Thủ Đô có hỏi nơi nào nổ súng? Giá như 
không có ngày đứt phim, có lẽ tôi đã là con dê tế 
thần vì không chấp hành lệnh. Đách sợ! Tôi từng 
tuyên bố: là dân Vùng I, đã phục vụ Vùng II, bất 
cứ lúc nào muốn đẩy đi vùng nào cũng được miễn 
đừng đưa đi vùng V là OK.

2:30AM khuya 29/4 bỗng nghe 5-6 tiếng nổ 
lớn, và báo cáo từ Trung tâm Hành quân Cảnh 
- Lực: Cuộc Ký Thu Ôn đang bị VC bắn B40 vào. 
Tiếp đó chúng tôi nghe có tiếng súng nổ lớn và 
nhận ra ngay là tiếng súng của đại liên. Cùng thời 
gian là tiếng pháo kích ở vùng phi trường TSN và 
vùng Bộ Tổng Tham Mưu và rải rác vài nơi trong 
Đô Thành.

Trên sân thượng bộ chỉ huy có Thiếu Tá Nguyễn 
Viết Thực, chỉ huy trưởng, Thiếu Tá Võ Đăng Ngọc, 
Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy cùng một số sĩ quan 
khác. Tôi đang đứng ở tổ đại liên chủ lực và đang 
theo dõi trên hệ thống truyền tin. Tiếng Đại úy (K3) 
Nguyễn Hoàng Thanh đang điều động lực lượng 
Cuộc và đồng thời báo cáo sự việc. Cộng quân 
đang bắn B40 vào Cuộc, chưa có thiệt hại nhân 
mạng và chiến sĩ CSQG Cuộc đang anh dũng chống 
trả bằng Đại liên và súng cá nhân. Nguyễn Hoàng 
Thanh xin Chỉ Huy Trưởng yểm trợ gấp, yểm trợ, 
yểm trợ.......gấp...gấp.....Một lát sau, tôi nghe chỉ 
huy trưởng ra lệnh: Anh Ngọc!(Thiếu tá Võ đăng 
Ngọc đang là sĩ quan trực) anh đi xuống Ký Thu Ôn 
yểm trợ cho thằng Thanh, nó đang kêu cứu quá. 
Vì đứng gần, tôi nghe nên liền xuống lầu và bấm 
chuông báo động tập họp. Chỉ trong vòng 2 phút 
đơn vị có mặt đông đủ, chỉ trừ trung đội 2 của Đại 
úy Để công tác bên ngoài.

Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, tôi cho trung đội 3 
giải tán để trở về  lại nhiệm vụ. Đứng trước trung 
đội hiện diện 100% và vũ khí đạn dược đầy đủ của 
mỗi cá nhân. Tôi thông báo các anh: Việt Cộng 
đang tấn công cuộc Ký Thu Ôn bằng B40. Thừa 
lệnh Thiếu Tá chỉ huy trưởng, bây giờ chúng ta sẽ 
đi xuống đó để tiếp viện, quân số của địch chưa rõ. 
Địch chỉ sử dụng B40 bắn vào. Chúng nghĩ Cuộc sẽ 
bỏ chạy. Tôi đoán quân số của chúng cũng ít thôi. 
Bây giờ, trong tất cả các anh ở đây, có ai vì hoàn 
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cảnh gia đình: vợ, con, cha mẹ ốm đau đặc biệt 
cần thiết, hoặc những lý do khác bất khả kháng, 
hoặc các anh đang bệnh .v.v   cứ mạnh dạn bước 
ra khỏi hàng quân, Tôi nhắc lại một lần nữa và một 
không gian im lặng tuyệt đối, không có ai bước ra 
và cũng không một tiếng xầm xì nào cả.

  Được rồi! bây giờ Tôi yêu cầu các anh thi hành 
lệnh tuyệt đối và cùng đi với chúng ta có: Thiếu 
tá Nguyễn Thanh Thủy và chúng ta được đặt dưới 
quyền chỉ huy của Thiếu tá Võ Đăng Ngọc:

- Tất cả đưa súng lên trời và lên đạn, khóa an 
toàn và súng cầm tay trong tư thế tác chiến.

- Vì tình hình, tôi cử tiểu đội 2 do Thiếu úy Võ 
Văn Bửu đi trước, mỗi người cách nhau tối thiểu 
2m, các anh di chuyển cẩn thận quan sát, đi tới 
đầu cầu đúc Hiệp Ân anh Bửu phải dừng lại bố trí 
và gọi máy về báo cho tôi. Thiếu úy Võ Văn Bửu 
(Trưởng ban Nhân huấn là 1 cựu quân nhân) dõng 
dạc trả lời "Nhận rõ" và chúng tôi xuất phát. Tôi 
nhìn phía trước thì thấy 2 vị Thiếu tá Ngọc và Thủy 
đã đi hàng đầu.

Thưa quý chiến hữu, trong việc điều động này, 
quý vị sĩ quan cao cấp đứng nhìn để tôi làm việc. 
Tất cả các vị chỉ quan sát không hề có ý kiến gì, 
không nói một lời nào, có lẽ quý vị tin tưởng ở tôi. 
Tôi đi theo tiểu đội sau cùng tạo thành một hàng 
dọc dài theo đường Phạm Thế Hiển. Khi vừa qua 
khỏi nhà Trung tá Đỗ Kiến Nâu một đoạn, tôi nghe 
Thiếu úy Bửu báo trên máy "đã đến nơi quy định". 
Tôi bảo "dừng lại chờ tôi". Tôi đi lên cầu Hiệp Ân, 
thấy 2 vị Thiếu tá đang đứng chờ. Tôi quan sát tổng 
thể, mặc dù trời đang còn tối, dưới ánh trăng mờ 
mờ của những đêm cuối trung tuần tháng 3 âm 
lịch. Tôi chỉ Thiếu úy Bửu và 2 vị Thiếu tá những 
chiếc ghe lớn, tàu thuyền đang neo đậu vì đó là 
Chành sửa chữa. Tôi sợ quân địch phục kích, ở đó 
sẽ trí súng cộng đồng tiêu diệt chúng tôi khi đoàn 
quân đi qua cầu. Tôi bảo Thiếu úy Bửu cử 3 chiến 
sĩ qua cầu từng người một cách nhau 5m, người 
trước vẫy tay người sau để người sau tiến tới, sau 
khi đã quan sát kỹ trong các hẻm và tất cả tiếp tục 
lần lượt cả tiểu đội vượt qua cầu. Một khoảng thời 
gian ngắn bình yên, hai vị Thiếu tá cũng qua cầu 
(không có gió bay). Tôi dặn Thiếu úy Bửu không 
đi đường chính, đi vào đường tắt đến trước quán 

Hương Huyền, dừng quân tại đó và chờ tôi. Tôi gọi 
máy 2 tiểu đội còn lại lần lượt tiến lên. Và tất cả 
chúng tôi đang có mặt tại điểm hẹn, nhìn đồng 
hồ Tôi thấy 4:40 AM. Có một điều đến nay, tôi 
không hiểu, hai vị đàn anh vẫn đứng tại địa điểm 
chờ tôi. Khi tôi lên tới quán Hương Huyền thì hai 
vị này cùng hai tay cận vệ đi tắt băng qua đường 
vào cuộc Ký Thu Ôn. Còn tôi dẫn nhân viên đi bọc 
ngã sau lưng quán Hương Huyền, băng qua phía 
ruộng khô để đi ra xa cảng, là nơi cũng có một số 
công sự chiến đấu. Tôi cho lính nằm hàng ngang 
dọc đường nhựa và tìm chỗ an toàn. Đối diện bên 
kia đường là khu nghĩa địa rộng. Trời mờ mờ nhìn 
mặt nhau chưa rõ, nhưng ở phía trái cách khoảng 
50m, tôi thấy có một con đê. Tôi liền điều Thiếu 
úy Bửu đem tiểu đội tới nằm hàng ngang và chốt 
tại đó, để đề phòng địch đánh bọc sườn. Sau khi 
đã ổn định vị trí xong, trên pháo đài, đại liên vẫn 
nổ. Trời vẫn chưa sáng, tôi đi kiểm soát tư thế của 
từng người và bảo 4 anh mang M79 chuẩn bị. Lúc 
đó để ngăn chặn bước tiến của địch, 4 cây M79 
vừa phóng 4 viên thử súng đầu tiên rót vào nghĩa 
địa. 4 tiếng nổ nghe cũng chát chúa và chắc e cũng 
có người chết 2 lần vì đang trong nghĩa địa. Trong 
ánh sáng chập chờn của bình minh, sau tiếng nổ 
thì có một vật tung lên, anh thì bảo nón cối VC, 
anh thì bảo thùng carton, anh thì bảo chiếc giày 
rách..v.v...Tôi có thấy nhưng không xác định được 
vật gì. Trời bắt đầu sáng, chúng tôi vẫn án binh bất 
động, không có lệnh lạc gì, hệ thống truyền tin êm 
re. Tôi nhìn lên bầu trời , bây giờ trời bắt đầu sáng, 
thấy ở hướng tây có 2 phi tuần đang nhào lộn, tôi 
không xác định được vùng nào.

Tôi đang quan sát chung quanh, nhìn lên trời về 
phía Tây Bắc, bỗng thấy một vệt lửa đang lắc lư bay 
từ dưới đất lên và máy bay vừa tới thì vệt lửa hít 
nhanh vào. Trong tíc tắc, máy bay rơi xuống và một 
đụm khói hình nấm bốc lên cuồn cuộn, Tôi không 
thấy phi công nhảy dù. Thôi thế là xong một người 
con của Tổ Quốc VN, một trong nhiều thanh niên 
trai trẻ đã dâng hiến đời mình để bảo vệ Tổ Quốc 
thân yêu trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến.

Không gian vẫn im lặng, tiếng súng đại liên thỉnh 
thoảng nhả đạn, bỗng nhiên trên hệ thống truyền 
tin "Xin trình Hồng Lĩnh 1," (tức Chỉ huy trưởng): 
"đến giờ này chúng tôi không thấy động tĩnh gì trong 
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nghĩa địa cả". Tức thì lệnh từ Hồng Lĩnh 1: "cho tràn 
vào kiểm soát và nhổ chốt". Vừa nghe lệnh từ cấp chỉ 
huy trên máy, toàn thể 2 tiểu đội chạy hàng ngang, 
băng qua đường nhựa xung phong vào, không một  
ai nằm lại. Tôi hoảng hốt chạy theo hô “Dừng lại! 
Dừng lại!”, nhưng bất lực.

Tôi lấy cái HT1 và gọi lại Hồng Lĩnh I. “Đây! Hồng 
lĩnh 23 trình thẩm quyền: "Tôi vừa thấy địch đang 
di chuyển để rút lui ở phía trong nghĩa địa". Nhưng 
hoàn toàn không được đáp lại bằng một lệnh lạc 
nào khác cả. Nên tôi cũng chạy vào sâu bên trong 
theo anh em. Chúng tôi băng qua các ngôi mộ, tất 
cả nhân viên đều nằm. Tôi đứng quan sát từng 
người, nhìn phía trước thì thấy 1 cán binh đang bò 
qua giữa hai ngôi mộ lớn. Tôi đưa cây carbin M2 
lên làm một tràng, tên này có trở thành liệt sĩ thì 
chắc không hẳn do những viên đạn bắn ra từ nòng 
súng của tôi (vì tôi phản ứng hơi chậm).

Khi chúng tôi tràn vào thì đại liên trên pháo 
đài của Cuộc ngưng bắn. Vì thế địch ngóc đầu dậy 
quan sát và thấy tôi đang la hét điều động, tức 
thì một quả lựu đạn chày tung tới  ...Ầm…Ầm…Tôi 
nhảy xuống hố, còn nhìn thấy mấy mảnh ván hòm 
của quan tài ngôi mộ mới cải táng. Một thoáng suy 
nghĩ, nếu địch tung quả lựu đạn khác rơi xuống 
hố, tôi banh thây là cái chắc. Tôi nhảy lên và mãi 
quan sát phía trước, đột nhiên có người giựt giựt 
ống quần, Tôi nhìn xuống thì Trung sĩ Lê Văn Vinh 
(Phòng kỹ thuật) kêu nho nhỏ: “Đại úy! Đại úy! Em 
bị thương, em bị thương rồi.” Tôi hỏi: “Chỗ nào?” 
Vinh đưa tay chỉ sau mông, tôi cúi xuống, đưa tay 
ấn, ấn và thấy máu chảy ướt quần tạo thành vòng 
tròn bằng miệng chén. Tôi hỏi còn chỗ nào nữa 
không? Vinh bảo không thấy đau đâu nữa cả. Tôi 
bảo nằm đó đi, nhẹ không sao đâu.

Tôi quay lại quan sát phía trước và chung quanh, 
tức khắc những cây súng từ phía của chúng tôi nhả 
đạn. Hai người bò tới: Nguyễn Văn Xuân (nhân viên 
Trung tâm tạm giam), người thứ 2 là Nguyễn Văn 
Sáu (nhân viên thuộc Ban nhân huấn), cả hai đều 
là quân nhân biệt phái. Xuân nói: “Đại úy, để hai 
đứa em dìu Vinh ra.” Tôi bảo: “Một người dìu thôi.” 
Miệng nói nhưng tôi vẫn đứng và mắt quan sát phía 
trước. Vài phút sau quay lại nhìn thì thấy cả hai 
thằng đã cùng dìu Vinh rời nghĩa địa chừng 10m.

Nhìn trái, nhìn phải la hét, những tràng đạn bắn 
tới phía trước, vài ba quả M79 thay nhau nổ, một 
nón cối tung lên, bây giờ thì thấy rất rõ và rất gần, 
địch đang trườn ngửa ra và lùi rời vị trí chiến đấu. 
Một trái lựu đạn thứ 2 đã tung tới. Tôi ngã xuống, 
tai ù điếc luôn, máu mồm hộc ra, súng trên tay 
không còn, gục ngay tại chỗ. Nhưng bản năng sinh 
tồn vực tôi dậy và chạy ra ngoài được bao nhiêu 
mét không biết. Tôi ngã xuống, lại đứng dậy chạy 
nữa. Mắt hoàn toàn không thấy. Miệng thì gọi tên 
mấy đứa con: Ba chết rồi các con ơi! Tôi ngã xuống 
lần nữa không biết bao lâu thì đồng đội chạy ra 
vực tôi lên xe tải thương đưa về Bộ Chỉ Huy.

Tôi có nghe (không thấy mặt) tiếng nói của Đại 
úy Lê Công Danh (Trưởng ban 2 đặc khu 8) hướng 
dẫn mấy nhân viên tải thương để giúp tôi. Tôi nghe 
giọng nói của Trung úy Nguyễn Cao Hoách (quân 
nhân biệt phái, phục vụ tại Trung tâm HQCL) dù 
nhắm mắt mệt lả nhưng tôi vẫn cự nự: “Sao anh 
đi theo tôi?” Hắn bào chữa: “Ông nằm yên đi, tôi 
phải lo cho ông chứ.” Từ Bộ Chỉ Huy và chuyển tiếp 
tới Bệnh Viện Cảnh Sát. Bác sĩ Chung Châu Hồ săn 
sóc và chuyển tiếp tới Bệnh Viện Bình Dân.

Tôi bị mấy mảnh lựu đạn xuyên qua cổ từ trái 
sang phải,có mảnh còn nằm ở trong cổ cho đến 
nay (2017). Chân phải bị đứt động mạch và nhiều 
mảnh lựu đạn ghim vào chân. Tại Bệnh Viện Bình 
Dân đường Phan Thanh Giản, Quận 3 Sài Gòn, Bác 
sĩ Nguyễn Văn Bích đã cứu sống tôi và chiều 30/4 
tôi mới tỉnh lại và tiếng nói nghe được đầu tiên sau 
khi hồi sinh là "đầu hàng vô điều kiện" của Dương 
Văn Minh. Khi nằm tại phòng cấp cứu tôi đau và la 
quá. Bác sĩ Bích vỗ về tôi: “Anh cố gắng chịu đau, 
xong ca mổ này tôi đưa anh vào ngay. Bây giờ nếu 
mở ra máu chảy để anh bớt đau thì anh sẽ chết.” 
Nói vậy nhưng bác sĩ có mở dây buộc ở chân ra, Tôi 
thấy dễ chịu, sau đó buộc lại. Tôi hoàn toàn không 
thấy mặt bất cứ ai.

Chiều 9/5/1975, bác sĩ Bích đến khám và bắt 
mạch ở dưới mắt cá chân. Bác sĩ bảo: “Chắc chắn 
anh sẽ không chết và chân anh khỏi phải cưa. Bây 
giờ tôi cho anh về với một số thuốc cần thiết, trong 
vòng 30 ngày anh trở lại gặp tôi. Và bất cứ lúc nào 
cần anh cứ tới Bệnh Viện. Anh về đi! Anh nằm ở 
đây bất lợi cho anh." Bác sĩ Bích đã cho tôi nhiều 
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thuốc và lời nói an ủi chia xẻ đúng chức năng của 
lương y như từ mẫu. Trong tiếng nói đó cũng mang 
ý nghĩa của những kẻ thua trận cùng chiến tuyến. 
Tôi vô cùng ngưỡng mộ và tri ân! Rất tiếc 42 năm 
qua tôi không gặp lại, dù có cố gắng tìm kiếm.

Thưa quý chiến hữu: Đó là tinh thần phục vụ 
của Dân, Quân, Cán chính VNCH thể hiện ở bất cứ 
nơi đâu. Tôi đã chứng kiến, và hưởng được những 
ân huệ cao cả đó, không phải chỉ riêng ở Bệnh 
Viện Bình Dân mà ngay cả tại viện Bài Lao Quận 5, 
khi em tôi lên đó để nhận 8 bịch máu O ở vào giờ 
phút dầu sôi lửa bỏng trưa 29/4/75 mà nhân viên 
vẫn phục vụ tận tình và sốt sắng thỏa mãn. Không 
những trong giờ phút nguy ngập 29 và 30/4, với 
những ân huệ tôi đã nhận được mà mãi đến hôm 
21/5/1975, tôi được người nhà đưa đi trình diện 
ở bên Tòa Hành Cchánh Quận 8 (cũ), vì mấy tên an 
ninh địa phương cưỡng bức, tôi đã nhận được một 
tình cảm nồng hậu của những nhân viên CSQG/Q8 
và một số đồng bào phường Xóm Củi đã đối xử với 
tôi thật vô cùng quý hóa. Tôi và gia đình ngày nay 
vẫn ghi nhớ tấm lòng giúp đỡ tôi và gia đình trong 
lúc hoạn nạn, không biết lấy gì đền đáp. Ngòi bút 
của tôi không đủ để diễn tả hết được tấm lòng của 
quý đồng bào, đồng đội đã biết hoàn cảnh tôi và 
cứu giúp. Tấm thịnh tình này còn được thể hiện  ở 
tổ 1 lán 24 trại tập trung Suối Máu Biên Hòa. Các 
anh em trong tổ đã nhường cơm xẻ áo và một số 
nhu yếu phẩm cho tôi để bồi dưỡng thêm. Bởi vì 
đến lúc này tôi vẫn còn quá yếu chỉ 42 kg. 

Với trí nhớ qua 42 năm, tôi còn nhớ tên những 
chiến hữu CSQG/VNCH của tổ 1 này: K2 Phạm 
Thành Kính (lán trưởng); K4 Võ Văn Trọng tổ 
trưởng, cụ Trần Đình Thịnh; K6 Cao Anh Tuấn, K6 
Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Vĩnh Phương (nhảy dù 
biệt phái); Nguyễn Văn Tiền (chuyển ngành); Trần 
Mạnh Cường(BTV/CN); Nguyễn Văn Hạnh (chuyển 
ngành); K2 Nguyễn Duy Thành (De Gaulle); Trương 
Văn Thành (không nhớ K mấy); K2 Hồ Thanh Khiết 
(đồi mồi); K2 Đỗ Văn Nhậm; K2 Vũ Đình Thọ; K3 
Nguyễn Văn Thích; K3 Hồ Văn Quang; K3 Trương 
Quang Nghĩa (anh này đã chết trong trại tù ngoài 
Bắc vì kiệt sức, tôi nghe nói lại chứ không ở chung 
trại) và tôi, Hà Xuân Thiết ( K3T,K6B). Riêng Thành 
De Gaulle và Thành (lằm bằm) gánh nước cho tôi 
tắm giặt, phục vụ tối đa. 

Sự có mặt của tôi tại mặt trận Ký Thu Ôn coi 
như kết thúc ở thời điểm đó. Tôi xin ghi lại diễn 
tiến hoàn toàn chân thật. Không đánh bóng ai, tất 
cả đều phục vụ Tổ Quốc, với Danh dự, Trách nhiệm 
và lòng dũng cảm của chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia, 
để bảo vệ màu cờ, sắc áo tới viên đạn cuối cùng, 
tới giọt máu cuối cùng.

- Tôi đã rời cuộc chơi khoảng lúc 7:30 sáng 29/4. 
Sau đó theo tôi biết, bằng lời kể lại của những nhân 
viên tham chiến đến chiều như Nguyễn Văn Vạn, 
Lê Tương Đối..v.v.. thì  Đại đội 4 Biệt Đoàn 222/
CSDC tới tiếp viện, kết hợp với Cảnh Sát Q 8 do 
Thiếu tá Võ Đăng Ngọc chỉ huy. Tiêu diệt toàn bộ 
23 tên bộ đội chính quy trẻ măng: 16 chết, 7 bị bắt 
(trong đó có 6 bị thương và 1 không bị gì). 

Riêng cá nhân tôi thì trên hệ thống truyền tin 
đã báo: tử trận tại chỗ !!! Cuộc tử chiến vào đêm 
29 rạng 30 cũng tại cuộc Ký Thu Ôn và Đại úy Lê 
Văn Lời tử trận trên pháo đài cùng nhiều chiến sĩ 
CSDC cùng một số chiến sĩ Q8. Cùng những chi tiết 
khác sau đó. Nếu được xin quý huynh trưởng có 
thể tường thuật tiếp thêm vài lời với những người 
đã hy sinh kế tiếp.

 Mãi đến chiều 4/11/1977, tôi được chuyển trại 
từ Tuyên Quang đến Nam Hà A, Trung tá Trần Tự 
Lập thấy tôi và mấy ngày sau ông bảo: "Thấy anh 
mà tôi trưởng là ma"….

 II. - Thay Lời Kết:
Nhân cơ hội, dù trang báo có hạn, xin phép 

cho tôi nói vài lời với người bạn cùng đơn vị đã 
hy sinh tánh mạng để bảo vệ Tổ quốc trong giờ 
phút lâm chung.

Trong thời gian tù đày, gặp những anh khóa 
2 BTV, tôi đã hỏi để kiếm tìm gia đình Lê Văn Lời 
nhưng không ai biết. Tôi qua Mỹ 1990 (H02) Tôi 
cũng có tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 
mùa xuân 2005, tôi đọc đặc san Phụng Hoàng Xuân 
Ất Dậu, khi đọc kỹ trong phần tương trợ CSQG Bắc 
Cali do anh Thái Văn Hòa thực hiện và điều hành, 
thì thấy có tên Đại úy Nguyễn Văn Lời hy sinh ở 
đơn vị Quảng Ngãi. Tôi hoài nghi và gọi về anh Hòa 
thì anh bảo tôi gọi anh Nguyễn Văn Cư là người 
phụ trách. Và anh Cư đã coi lại hồ sơ và xin lỗi vì 
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sai sót do ấn công. Anh Cư đã xác nhận đúng là Đại 
úy Lê Văn Lời, và cho tôi địa chỉ gia đình Lời ở Trà 
Vinh. Tôi đã liên lạc và được xác nhận đúng, bởi vì 
tôi chỉ đến nhà Lê Văn Lời có một lần, khi bà ấy mới 
về nhà từ bảo sanh viện sau 3 ngày sanh đứa con 
gái thứ 5, chưa đúng 1 tuần thì Lời tử trận. (để lại 
1 vợ 5 con,  cháu thứ 5 khoảng 10 ngày tuổi).

Tôi ứng tiền ra trước gởi về gia đình Lời tức khắc 
và sau đó gọi xin những người bạn, những chiến 
hữu cùng đơn vị , và những người thuộc Quân Cán 
Chính VNCH, đồng thời có báo cho K2 Nguyễn Văn 
Lợi ở Nam Cali, K2 Trần Bửu Giao ở Bắc Cali để 
quyên góp giúp đỡ gia đình người bạn xấu số. Tổng 
cộng số tiền tôi xin được khoảng $5000, chưa kể 
của Lợi và Giao. Một điểm son, trong việc vận động 
tài chánh này là, tôi đã vận động các hậu duệ con 
em của gia đình HO cùng làm việc chung hãng với 
tôi và các cháu đã sốt sắng giúp đỡ đóng góp nhiều 
lần, cũng như những nhân viên Việt Nam cùng làm 
việc ở đó. Xin cám ơn những tấm lòng vàng.

Trong số ủng hộ này, Tôi xin tán thán K2 Nguyễn 
Võ là người bạn đồng khóa. Anh Võ nói với tôi: “Bất 
cứ lúc nào anh gởi tiền về cho gia đình thằng Lời, 
anh cứ ứng ra, bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ hoàn 
lại khi gặp anh, hoặc anh ghé chợ gặp tôi. Đừng gọi 
điện thoại hỏi han gì cả.” Tuy nhiên, tôi đã không 
lợi dụng lòng tốt đó, nếu tôi đóng góp bao nhiêu 
trong mỗi lần gởi, thì anh Võ bấy nhiêu. Những lần 
sau thì chỉ có anh Võ với tôi mà thôi.

Đầu năm 2006, tôi và vợ tôi về VN, có liên lạc 
trước với Lê Phú Hưng(con trai thứ của Lời), cháu 
lên Sài Gòn gặp tôi và nhận tiền, để về mấy mẹ con 
ăn Tết Bính Tuất. Sáu tuần sau, hẹn gặp lại cháu 
Hưng ở Sài Gòn (vì vợ chồng tôi phải về Huế). Chúng 
tôi đi Cai Lậy, xong qua Bình Minh / Vĩnh Long, ngủ 
một đêm tại nhà người bạn mai đi Trà Vinh - Huyện 
Cầu Ngang - Mỹ Long Nam. Trên đường đi rất may 
mắn - sau khi đỗ khách tại bến xe - Tài xế là cựu Cọp 
Biển đã tham dự  trận tái chiếm cổ thành Quảng 
Trị, đã đưa chúng tôi về tận nhà vợ của Lê văn Lời 
là Võ Thị Giáp (cách thành phố hơn 40km). Chúng 
tôi gặp 5 người con (2 trai 3 gái) các cháu đều đã 
có gia đình cùng các cháu nội ngoại. Riêng  cháu út 
sinh cuối tháng 4/75 nay cũng có 2 cháu nhỏ. Con 
của Lời có 3 cháu là giáo viên. Vào nhà, vợ chồng 

tôi đốt một nén nhang và một điếu thuốc Pallmall 
cắm lên bát nhang. Khoảng 5 phút sau nén nhang 
đó cong vòng hình trôn ốc và điếu thuốc cũng cong 
như vậy. Vợ Lời bảo: “Bữa hôm trước cháu Hưng 
đem về 2 gói thuốc (1 Pallmall & 1 Winston đốt lên 
lần đầu nó cũng cong vậy). Tôi có ra thăm ngôi mộ 
(cải táng) của Lời cách nhà vợ Lời đang ở độ 200 
mét. Có dựng 1 bia đơn giản nhưng các cháu để sai 
ngày, Tôi có nhắc các cháu và ngôi mộ đất sét đơn 
sơ chưa được xây lăng. Còn ngôi nhà của vợ Lời ở 
(một mình) quá khiêm nhường.

 Qua hồi ký thô thiển này chúng tôi là bạn cùng 
đơn vị rất cảm tình với Lê Văn Lời. Anh là người 
"dân chơi bất cần thân thể", còn vợ Lời thì hiện nay 
thuộc loại suy dinh dưỡng. Số tiền nhận được do 
anh em giúp đỡ chị ấy có xây dựng lại căn nhà để ở. 
Chị ấy có viết thư  báo cho tôi mấy năm trước đây.

Tôi là kẻ may mắn hy hữu sống sót . Xin mạo 
muội đề nghị: Chúng ta hãy phát động tình đồng 
đội, để cho bạn mình có một nơi an nghỉ cuối cùng 
tốt hơn, để khỏi phụ lòng một chiến sĩ Cảnh Sát 
Quốc Gia VNCH đã hy sinh vào những giờ phút 
cuối cùng trong hoàn cảnh tuyệt vọng của đất 
nước. Chết vì Tổ Quốc, vì màu cờ sắc áo mà không 
có một nén nhang, không có một chiếc quan tài…
Tới đây nơi trang giấy này, Tôi xin thay mặt người 
bạn để cảm ơn anh chủ tiệm gạo Công Sanh số 46 
bến Cần Giuộc Q8 (người Việt gốc Hoa, anh của 
Quốc là giáo viên Hoa Việt bạn của Lời) đã giúp 
đỡ 80.000đ vào ngày 4/5/1975 để mua quan tài 
an táng Đại úy Lê Văn Lời “Vị Quốc Vong Thân” tại 
nghĩa địa Bình Tây và 5 năm sau do lệnh giải tỏa 
nên đã cải táng về quê nhà, nơi mà vợ chồng tôi 
sau 31 năm mới tìm ra và đốt được cho người bạn 
một nén hương. Để gói ghém tất cả nỗi lòng qua 
mùi hương và làn khói trắng. Tôi tin tưởng Lê Văn 
Lời đã chứng kiến.

Đứng trước mộ Lê Văn Lời sau khi đã đốt một 
nắm nhang, tôi khấn với anh: Mình đã được thông 
báo chết, ông đã nghe, đã biết, sao không tránh? 
Thằng đệ tử (Nguyễn Văn Nhẫn) của ông nó đi tìm 
ông trong bệnh viện, vào phòng gặp mình và hỏi 
thấy ông ở đâu không? Mình chịu. Không ngờ ông 
ở đây! Bây giờ chắc ông nhớ lại lời của tay thầy 
tướng số. Hắn ta hay thật, chính xác 100%. Thôi 
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yên nghỉ đi nhé! 
 “Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc.
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh..." 
Tha thứ và phù hộ cho mình!
Tháng 6/1990 trước khi rời VN, tôi có ghé lại 

địa chỉ trên để thăm anh Công Sanh, nhưng cả gia 
đình anh đã đi định cư ở Đan Mạch.

Trước khi chấm dứt, tôi xin lỗi, vì trình độ hạn 
chế không diễn tả hết tấm lòng, cũng như ý chí sẵn 
sàng hy sinh trong giờ phút tuyệt vọng để bảo vệ 
màu cờ sắc áo của những chiến sĩ CSQG VNCH nói 
chung và của những chiến sĩ CSQG Q8 nói riêng. 
Xin lỗi, tôi chưa diễn tả hết được ý thức kỷ luật và 
hành động kiên cường của họ. Tôi biết rằng bất 
cứ hoàn cảnh nào tôi luôn luôn ý thức: "Bại binh 
chi tướng bất khả dĩ ngôn dũng; Vong quốc chi đại 
phu bất khả dĩ đồ tồn".

Tôi chỉ là một con tép riu, là một hạt cát rất tầm 
thường trong sa mạc - Tôi may mắn được đóng 
góp một chút xương máu, trong cuộc chiến chính 
nghĩa mà hàng vạn, vạn người Việt Nam đã anh 
dũng hy sinh và đóng góp. "Thành bại bất luận anh 
hùng". Bao nhiêu nghịch cảnh cuộc đời, Chúng tôi 
không hề than van, khóc lóc hay cầu xin. Luôn nghĩ 
mình may mắn hơn, được học những bài học vô 
cùng quý giá. 

Xin quý niên trưởng, quý huynh trưởng, quý 
chiến hữu và đọc giả rộng lượng tha thứ, vì có 
nhiều thiếu sót về nhiều mặt. Hãy bắt tay nhau 
trong tình thân ái và tự hào là chiến sĩ Cảnh Sát 
Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, bất cứ nơi đâu và 
bất cứ lúc nào. 

Thân ái,
Hà Xuân Thiết
(Boston, Trọng Đông Đinh Dậu 2017)
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Trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2008, 
Trung tâm Việt Nam thuộc Đại Học Công 

Nghệ Texas, cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Tình Báo 
thuộc CIA, đã tổ chức hội thảo mang chủ đề: “Tình 
báo trong chiến tranh Việt Nam”.   

-(Tường trình của BBC......
... Nhiều chuyên viên đang và từng làm trong 

ngành tình báo của Mỹ và Nga đến nói chuyện về 
kinh nghiệm của họ trong cuộc chiến.

Có 7 buổi thuyết trình với bảy chủ đề lớn như: 
CIA ở Việt Nam, Chương trình Phượng Hoàng, 
Công nghệ và Tình báo, Cuộc chiến bí mật ở Lào, 
Hoạt động tình báo Nga và Việt Nam…

Một trong các diễn giả, Merle Pribbenow, đem 
đến hội thảo bài thuyết trình: “Những điệp viên vô 
danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt Nam.”

Merle Pribbenow, cựu nhân viên CIA và chuyên 
gia tiếng Việt, từng phục vụ ở Sài Gòn từ 1970 đến 
1975. Sau khi rời khỏi CIA năm 1995, ông dành 
thời gian để dịch các sách lịch sử của Việt Nam và 
viết về cuộc chiến. Bộ lịch sử quân đội nhân dân 
Việt Nam được ông dịch sang tiếng Anh, và được 
NXB Đại học Kansas ấn hành năm 2002. 

Trong bài thuyết trình ở hội thảo, Pribbenow 
mô tả ba nhân vật hoạt động cho ba cơ quan tình 

báo khác nhau: CIA, Phòng Tình Báo Chiến Lược 
của Trung Ương Cục Miền Nam, và Tình báo Quân 
đội Liên Xô.

Được sự cho phép của tác giả, BBC xin giới thiệu 
hai phần trong bài thuyết trình, nói về Nguyễn Văn 
Minh (Ba Minh) và Võ Văn Ba (người được gọi là 
điệp viên số một của CIA ở ViệtNam).....)

- Ngưng trích.
Vì chủ đề viết về Điệp Viên ở Tây Ninh, nên 

chúng tôi không đề cập đến đoạn nói về các Điệp 
Viên nằm trong văn phòng Tổng Thống Nguyễn 
Văn Thiệu, mà chỉ viết theo đề tài chính mà thôi.

- Trích tiếp:

I/- PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA MERLE 
PRIBBENOW: 

Trong chiến tranh Việt Nam, Quân đội Mỹ sử 
dụng nhiều tình báo trong cuộc chiến Việt Nam 
(undefined).

Tiếp theo phần một loạt bài về các điệp viên ít 
được biết đến trong cuộc chiến Việt Nam, BBC giới 
thiệu nhân vật Võ Văn Ba, người được gọi là điệp 
viên “giỏi nhất của CIA ở Việt Nam”. 

(Tư liệu dựa trên bài thuyết trình “Những điệp 

Điệp Viên Giỏi Nhất Của VNCH
(Điệp Viên Tây Ninh)

Phan Tấn Ngưu

(Tài liệu được phổ biến bởi BBC)
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viên vô danh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến Việt 
Nam" của ông Merle Pribbenow). 

Bài này đã đọc tại hội thảo “Tình báo trong 
Chiến tranh Việt Nam”, ở Trung Tâm Việt Nam 
thuộc Đại học Công nghệ Texas (undefined). 

Đọc Phần 1 loạt bài tại đây: 
Orrin De.Forest, một nhân viên CIA phục vụ 

sáu năm ở Việt Nam, nhắc đến con người này với 
mật danh “Reaper” trong cuốn sách “Slow Burn: 
The Rise and Bitter Fall of American Intelligence 
in Vietnam.” Một chuyên viên khác của CIA, John 
Sullivan, nói ông ta là “điệp viên giỏi nhất mà 
chúng ta từng có ở Việt Nam.” Còn trong cuốn tiểu 
sử về sếp CIA ở Sài Gòn Ted Shackley, tác giả David 
Corn dẫn ra một sự đánh giá thời hậu chiến của 
CIA rằng điệp viên này là “nguồn tin đáng tin cậy 
nhất về ý định của cộng sản” ở Việt Nam. 

Frank Snepp, một nhà phân tích tình báo có đôi 
lần gặp con người này, gọi ông ta là “điệp viên hàng 
đầu của chúng ta” ở Việt Nam. Văn phòng của CIA 
ở Sài Gòn thì đơn giản gọi ông này là “nguồn tin 
Tây Ninh”. Sau 1975, những người cộng sản mô tả 
nhân vật này là “điệp viên nguy hiểm trung thành 
với CIA” và nói CIA xem ông ta là “điệp viên có giá 
nhất tại Đông Dương” của CIA.

 Con người này là ai? 
Tên của người này là Võ Văn Ba. Theo các ghi 

chép của phía cộng sản, nhân vật này, sinh năm 
1923, là một đảng viên cộng sản phụ trách tuyển 
mộ đảng viên mới ở khu vực Tòa thánh Cao Đài và 
thành phố Tây Ninh. 

Có những ghi nhận khác nhau về cách làm thế 
nào và nhờ ai mà điệp viên này được tuyển mộ 
cho CIA. Orrin DeForest nói chú của ông Ba, ban 
đầu theo Việt Minh nhưng sau trở thành sĩ quan 
phục vụ trong ngành An Ninh Quân Đội của miền 
Nam, đã thu dụng người cháu. David Corn và John 
Sullivan viết rằng chú của Ba, người mà họ chỉ nói 
là một sĩ quan miền Nam, đã tuyển Ba làm chỉ 
điểm cho Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. 

Trước khi CIA vào cuộc, có vẻ Ba làm việc một 
thời gian cho quân đội Mỹ. Theo John Sullivan, 
một người trong CIA nói Ba từng làm cho tình báo 
quân đội Mỹ. 

Không lâu sau khi đến tỉnh Tây Ninh năm 1969, 
sĩ quan CIA đầu tiên phụ trách Ba đã nhanh chóng 
chuyển điệp vụ mà lâu nay tiến hành khá nghiệp dư 
trở thành một hoạt động tình báo chuyên nghiệp, 
đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của CIA.

Hoạt động: 
Từ nay ông Ba được yêu cầu báo cáo về những 

mục tiêu chiến lược, các kế hoạch hành động mang 
tính chất toàn quốc, chứ không còn là những mục 
tiêu chiến thuật cấp thấp. Ông Ba ở trong vị trí 
lợi thế để lấy được những thông tin chiến lược vì 
trong suốt giai đoạn này, trụ sở chính của Trung 
Ương Cục Miền Nam đặt rất gần chỗ ông, có lúc 
bên trong tỉnh Tây Ninh, có lúc ở tỉnh Bình Long kế 
cận. Các báo cáo của người này được chuyển qua 
các kênh thông tin của CIA, và chỉ một số ít người 
biết về sự tồn tại của Ba. 

Quân Mỹ sử dụng thông tin tình báo để tiến 
hành các cuộc tấn công. 

Để bảo đảm bí mật, chỉ một sĩ quan Cảnh Sát 
Đặc Biệt miền Nam và một nhân viên người Việt ở 
văn phòng CIA ở Tây Ninh được phép gặp mặt Ba 
ở Tây Ninh. Chỉ thỉnh thoảng Ba mới gặp nhân viên 
CIA người Mỹ và cũng chỉ gặp ở địa điểm mật tại 
Sài Gòn. 

Thông tin mà ông Ba cung cấp thường xuyên 
được sử dụng trong các đánh giá của tình báo Mỹ 
về kế hoạch của phe cộng sản. Ngoài ra, mặc dù Ba 
chuyên môn theo dõi các khía cạnh chính trị chứ 
không phải quân sự, nhưng thỉnh thoảng ông cũng 
báo trước các cuộc tấn công ở khu vực Tây Ninh. 

Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi về sự trung 
thành của ông Ba đối với CIA. Mấy lần kiểm tra 
ông bằng máy thử nói dối đều có kết quả không 
làm CIA hài lòng. Năm 1971, hai năm sau khi CIA 
tuyển mộ Ba, họ phát hiện rằng Ba vẫn ngầm liên 
lạc và báo cáo cho tình báo quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa. CIA ngay lập tức liên lạc và yêu cầu 
quân đội Miền Nam ngừng mọi giao thiệp với Ba. 
Một số sĩ quan CIA cũng đặt câu hỏi làm sao Ba lại 
không bị Việt Cộng phát hiện mặc dù các điệp viên 
cộng sản đã xâm nhập vào toàn bộ các tổ chức 
tình báo của miền Nam, những nơi biết về sự tồn 
tại của con người này. Nhưng rốt cuộc, sự chính 
xác trong các báo cáo của Ba làm tan biến mọi hồ 
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nghi, và giới tình báo miền Nam và Mỹ xem Ba là 
tài sản quý giá của họ. 

Những người cộng sản cũng ngày một nhận ra 
là họ có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Những thiệt 
hại ở khu vực Tây Ninh năm 1969, những dấu hiệu 
là đối phương biết trước ý định tấn công, khiến 
những người cộng sản nghi ngờ trong nội bộ của 
họ có điệp viên. Một nữ cán bộ được cử điều tra 
tại Tây Ninh, nơi Ba có nhiệm vụ tuyển mộ và tổ 
chức chi bộ đảng. Nhưng nhà nữ điều tra này lại bị 
an ninh miền Nam bắt được khi bà đi vào địa giới 
do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, và bà bị giam 
cho đến hết cuộc chiến. Không có tư liệu cho biết 
liệu có phải ông Ba đã báo cho an ninh miền Nam 
bắt người này hay không. 

Cuộc truy tìm nội gián trở nên gấp rút tới mức, 
theo một loạt các bài báo đăng trên báo chí Việt 
Nam năm 2004, một trong những điệp viên cao 
cấp của cộng sản trong chính quyền miền Nam, 
Nguyễn Văn Tá (tức Ba Quốc), được giao nhiệm 
vụ săn lùng nội gián vào năm 1972. Ông Ba Quốc 
đoán rằng hồ sơ mà ông muốn có thể nằm trong 
một tủ khóa ở Nha điệp báo (ban K) thuộc Phủ Đặc 
ủy trung ương tình báo. Ông vào được nơi này và 
định mở khóa, nhưng lại có người vào bất thình 
lình, khiến ông đành bỏ dở. Hai năm sau, các hoạt 
động của chính ông Ba Quốc bị phát hiện và ông 
phải trốn vào căn cứ cách mạng ở đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Đoạn kết:
 Hồ sơ mật về ông Võ Văn Ba được an toàn cho 

đến ngày Sài Gòn sụp đổ hôm 30-4-1975. Khi quân 
đội cộng sản chiếm văn phòng Phủ Đặc ủy trung 
ương tình báo ở Sài Gòn. Viễn Chi, Cục Trưởng Cục 
Tình Báo của Bộ Công an Bắc Việt, được nói là đã 
tìm thấy hồ sơ về Ba trong ngăn khóa của Nguyễn 
Khắc Bình, Tổng giám đốc cảnh sát quốcgia. 

Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, ông Ba tiếp 
tục có những báo cáo giá trị cho CIA. Thế nhưng 
đến tháng một năm 1975, khi Bộ Chính Trị Đảng 
Cộng Sản Bắc Việt ra Nghị Quyết tổng tấn công 
để “dứt điểm” Miền Nam Việt Nam, Võ Văn Ba 
đã không báo động trước cho CIA về Nghị Quyết 
nầy. Đây không phải lỗi của Ba mà là do Cộng sản 
nghi là có người phản bội trong hàng ngũ của họ, 

thành ra giới lãnh đạo Trung Ương Cục Miền Nam 
đã quyết định không phổ biến Nghị Quyết mới cho 
cấp dưới. 

Vào giữa tháng Tư 1975, ông Ba cho CIA một 
loạt báo cáo cuối cùng mô tả chung chung kế hoạch 
tấn công Sài Gòn của Bắc Việt. Những báo cáo này 
được xem trọng đến mức chúng được đưa vào bản 
phúc trình hàng năm của đại sứ Mỹ Martin trước 
một ủy ban của Quốc hội Mỹ về việc sơ tán khỏi 
Sài Gòn. Nhưng vào lúc Ba chuyển những báo cáo 
này thì số phận của miền Nam đã được định đoạt. 
Thực tế, số phận của chính ông Ba cũng được định 
đoạt, mặc dù lúc này ông chưa biết.

 Điệp viên Võ Văn Ba bị bắt đúng ngày 1-5-
1975.

 Khi Sài Gòn sắp sụp đổ, CIA đề nghị đưa Ba và 
gia đình sang Mỹ. Nhưng ông này lại từ chối, nói 
là muốn ở Việt Nam thay vì khởi nghiệp từ đầu ở 
xứ người trong lúc tuổi đã cao. CIA hứa họ sẽ làm 
mọi cách để ngăn không cho hồ sơ về ông Ba rơi 
vào tay đối phương. Tuy vậy, lúc đó quân đội cộng 
sản đã bắt được và tra hỏi một người mà có lẽ biết 
hoạt động của ông Ba rõ hơn ai hết. 

Theo các ghi chép hậu chiến của Việt Nam, ông 
Nguyễn Văn Phong (hay Nguyễn Sĩ Phong) là một 
người di cư miền Bắc 33 tuổi làm việc cho văn 
phòng CIA ở Tây Ninh. Ông Phong là người liên lạc 
của Ba ở CIA kể từ 1969, ngay sau khi CIA tuyển 
mộ Ba. Sau nhiều năm làm việc trực tiếp với Ba, 
sau này ông Phong rời khỏi Tây Ninh và làm ở văn 
phòng CIA ở Ban Mê Thuột. 

Ngày 10-3-1975, lực lượng cộng sản nhanh 
chóng chiếm được Ban Mê Thuột. Ông Phong và 
gia đình chạy đến nhà của Paul Struharik, đại diện 
của USAID và là nhân viên người Mỹ duy nhất còn 
ở lại trong tỉnh. Nhưng ngôi nhà lập tức bị bao vây 
và mọi người trong đó bị bắt. Ông Phong thú nhận 
ông đã làm việc cho CIA và khai ra tên của Võ Văn 
Ba. Ngày 30-4-1975, quân cộng sản chiếm thành 
phố Tây Ninh và bắt được Phan Tấn Ngưu, sĩ quan 
miền Nam phụ trách trường hợp ông Ba. Bản thân 
ông Ba bị bắt ngày 01- 5-1975. 

Phía Việt Nam nói ông Ba tự sát ngày 8-6-1975 
trong lúc đang bị giam trong trại của Bộ Công an. 
Sự thật về cái chết của Võ Văn Ba – có phải đó là 
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tự sát hay là một điều gì khác- có lẽ sẽ không bao 
giờ được biết. 

Đoạn kết khác: 
Còn có thêm một đoạn kết khác cho câu chuyện 

về điệp viên Tây Ninh. Vào năm 1980, trong cao 
trào thuyền nhân, Paul Struharik, đại diện của 
USAID ở Buôn Mê Thuột và là người có nhà bị bao 
vây hồi tháng Ba 1975, nhận được lá thư gửi về địa 
chỉ nhà ông ở Mỹ. Lá thư được gửi từ Malaysia, và 
người viết là Nguyễn Văn Phong. 

Phong nói ông đã trốn được khỏi trại giam Bắc 
Việt bằng cách nhảy khỏi xe trong lúc chuyển tù. 
Ông nói sau khi trốn thoát, ông tìm thấy vợ con và 
cả nhà sắp ra đi trên con thuyền với những người 
tị nạn vừa đến được bờ biển Malaysia. Theo Phong 
viết thì vì thuyền của ông vẫn còn đi biển được, 
phía Malaysia muốn đẩy họ đi tiếp, nhưng Phong 
nói ông thuyết phục được người ta gửi lá thư này 
về Mỹ. Phong nhờ Struharik giúp đỡ. 

Câu chuyện của ông Phong nghe khó tin vì ̀làm 
sao một người tù quan trọng như ông có thể trốn 
thoát, lại mang theo được cả vợ con. Tuy vậy người 
Mỹ biết rằng trong đời này cũng thỉnh thoảng gặp 
trường hợp phép lạ, thành ra họ vẫn gửi tin nhắn 
yêu cầu nhân viên chức trách để ý khi thuyền của 
ông Phong đến được trại tị nạn. 

Khoảng hơn một tuần sau, một người Việt Nam 
lênh đênh trên biển Đông được một chiếc tàu đi 
ngang cứu được. Người này nói ông ta có mặt trên 
con thuyền của ông Phong. Ông nói con thuyền đó 
đã chìm trên đường tới Indonesia, và mọi người 
trên thuyền, kể cả ông Phong và gia đình, đã 
chết.

(theo BBC). Hết trích

II/- TƯỜNG TRÌNH CỦA NGƯỜI TRONG 
CUỘC:

 Người tường trình: Phan Tấn Ngưu 

Ngay sau buổi thuyết trình từ Đại Học Công 
Nghệ về, Merle Pribbenow tìm mọi cách 

để liên lạc với chúng tôi, vì ông ta cho rằng bài 
thuyết trình vừa qua, có những điểm không giải 
thích được cũng như còn những chi tiết mà ông 
không được biết trong việc xây dựng cũng như 
điều khiển công tác này, nhất là cách nào đã bảo 
vệ an toàn cho công tác trong nhiều năm.

Trong chuyến công tác của chúng tôi tại 
Hoa Thịnh Đốn vào đầu năm 2010, ông Merle 
Pribbenow có tìm gặp và cùng nhau đi ăn phở 
trong khu thương mại Eden. Gặp nhau, để ông yêu 
cầu là tôi sẽ viết lại những diễn tiến công tác, từ 
lúc chưa trở thành một điệp viên có bí số X..., cũng 
như tất cả những chi tiết liên quan đến việc điều 
hành công tác này, mà cho mãi đến 30-4-1975 hãy 
còn an toàn, dù bọn Việt Cộng luôn nghi ngờ và 
kiểm soát gắt gao trong hàng ngũ của chúng!

Trở lại thuở ban đầu. . . . . .
Khoảng giữa năm 1970, tôi được Giám Đốc Nha 
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CSQG Vùng III chọn về làm Trưởng Phòng Cảnh Sát 
Đặc Biêt Ty CSQG Tây Ninh thay thế cho ông Lê Quý 
Thông bị tử thương khi đi hành quân vào tháng 5 
năm 1970. Khi nghe tin "được" đi Tây Ninh, cảm 
thấy ớn da gà, vì nơi đây đầy những địa danh với 
những chiến trận khốc liệt. Ớn thì ớn, nhưng cũng 
phải xách gói lên đường, với bao lời khuyên bảo, 
khích lệ cũng như lời hứa giúp đỡ tận tình của Đại 
Tá Đào Quan Hiển. Tôi hãy còn nhớ lời nhắn nhủ 
của Ông: “Tôi không cần biết cậu có tài hay không, 
tôi chỉ cần cậu sự siêng năng và không quản ngại 
khó khăn ....”

Những ngày đầu đến địa phương mới, gần như 
là những ngày bị mất ngủ, không chỉ với bao công 
việc phải giải quyết hàng ngày mà phải xem lại từng 
hồ sơ của những cảm tình viên, mật báo viên mà 
nhất là những tình báo viên còn đang hoạt động.

Trong đống hồ sơ đó, tôi không thể không 
lưu tâm đến công tác X.54 (bí số sử dụng trong 
những năm 1969-1970) và tình báo viên có tên là 
Võ Văn Ba (tức Năm Huỳnh) hiện cư ngụ tại vùng 
Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Sinh sống bằng nghề 
ruộng rẫy, thường xuyên ra vào khu vực xã Ninh 
Thạnh, Hiệp Ninh và Suối Đá cho mãi đến gần chân 
Núi Bà Đen phía Bắc tỉnh Tây Ninh (đường ra vào 
của bọn cán bộ Cục R)

Xem lại từng chi tiết về nhân vật này, được biết 
sinh quán tại Mộc Hóa tỉnh Kiến Tường và vì chiến 
cuộc nổi trôi đã đến lập nghiệp tại vùng Long Hoa, 
quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Trong gia đình 
của Võ Văn Ba ở Kiến Tường, có người chú đã hoạt 
động cho Việt Minh và cùng với Ba gia nhập đảng 
cộng sản từ những năm 1945.

Cho đến khoảng 1967, do sự móc nối của một 
nhân viên hoạt vụ, trước kia cũng là một cán bộ 
cộng sản, hoạt động vùng xã Hảo Đước (TN) sau 
về đầu thú, lập công và được tuyển dụng làm 
nhân viên Công An từ những năm 1962 (do Đại Tá 
Nguyễn Văn Y, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, 
quyết định tuyển chọn), đã tuyển mộ Ba làm Mật 
Báo Viên. 

Từ những năm 1967 đến 1970, Võ Văn Ba thỉnh 
thoảng báo cáo những hoạt động có tính cách 
địa phương như dưới hình thức lượm lặt, gặp 
gỡ với bọn cán bộ Việt Cộng trong lúc đi làm rẫy 

trong vùng bất an ninh mà Quốc Gia chưa kiểm 
soát được. Những báo cáo của Ba có vẻ chính xác 
mà chúng ta có thể kiểm chứng được ở từng địa 
phương và từng thời điểm. 

Nhưng có một vài báo cáo mà tôi không thể 
không lưu tâm:

1) Đó là cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 
1968. Cả hai phía VNCH và Cộng Sản đã ký kết 
Hiệp Ước ngừng bắn, để cho người dân được vui 
Xuân đón Tết, có hiệu lực từ ngày Mồng Một tháng 
Giêng Tết.  Nhưng ngày 25 tháng Chạp, Võ Văn Ba 
đã báo cáo là cộng sản đang chuẩn bị cuộc tổng 
tấn công toàn diện trên khắp miền Nam, từ thành 
phố cho đến thôn quê. Trong báo cáo này, Ba cho 
biết đã được bọn Việt Cộng đi họp ở phía Bắc núi 
Bà (chiến khu D) về thuật lại, là được lệnh Trung 
Ương phải thực hiện cuộc tổng công kích bất ngờ 
này để cướp cho bằng được miền Nam. Và báo cáo 
này được chuyển về Tổng Nha CSQG và Tòa Đại Sứ 
Hoa Kỳ nội trong sáng ngày 26 tháng Chạp ta.

Trong những bài trước đây khi viết về Thiếu 
Tướng Nguyễn Ngọc Loan, chúng tôi có đề cập đến 
lệnh của Ông, yêu cầu các đơn vị CSQG trên toàn 
quốc phải cấm trại 100% và ra lệnh phải lo đào 
hầm trú ẩn chung quanh các đơn vị, trong khi anh 
em quân nhân đang lần lượt được thay phiên đi 
phép về thăm nhà...và “ăn Tết”. 

2) Trung Ương Cục (TƯC) ra lệnh lui binh để 
tránh bị tổn thất khi Quân Lực VNCH tấn công  qua 
đất Campuchia từ cuối năm 1969 cho đến 1970. 
Một số đơn vị phải cố thủ ở vài mật khu quan 
trọng, còn hầu hết rút về phía Nam Lào. Bọn Việt 
Cộng đoán chắc thế nào Quân Đội VNCH cũng 
đánh sang Campuchia để tiêu diệt cho bằng được 
bọn Trung Ương Cục đang ẩn náu nơi đây.

Đây là 2 báo cáo tiêu biểu trong rất nhiều báo 
cáo bình thường khác, tôi cảm thấy Võ Văn Ba 
không phải là một “Mật Báo Viên” bình thường, 
mà bên cạnh Ba còn có ai hoặc tổ chức nào, hoặc 
cá nhân của Ba là ai mới có được những tin tức 
như vậy.

Những thắc mắc của tôi được cố vấn Mỹ lúc đó 
là Bernard D’Ambrossio cũng đồng  quan tâm.  Sau 
khi thảo luận, chúng tôi quyết định cần có cuộc 
gặp với Ba ít nhất trong 3 ngày và địa điểm là tại 
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Sàigòn. Lúc đó là khoảng giữa năm 1971.
Mỗi lần hẹn để gặp với Võ Văn Ba, chúng tôi phải 

chuẩn bị từ lúc đi cho đến lúc về, vì lúc đó Ba đã là 
một mật báo viên “đáng tin cậy”. Điều quan trọng 
là trong gia đình, Ba phải giải thích cho vợ và 2 đứa 
con, một trai và một gái, sự vắng mặt của mình.

Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, không kỳ nào giống 
kỳ nào. Nhưng chuyến đi đó, là lần đầu tiên sau khi 
tôi đến phục vụ tại Tây Ninh, chúng tôi yêu cầu 
Ba giả vờ đi phám bệnh tại bệnh viện tỉnh (nhưng 
không được gặp bất cứ bác sĩ nào), sau đó, chỉ lách 
qua một cánh cửa, lẻn ra phòng kín phía sau, leo 
nằm trên chiếc băng ca, với tấm vải che toàn thân, 
mặt và được 4 anh em Cảnh Sát Đặc Biệt khiêng 
cho vào xe cứu thương và đưa ra phi trường Tây 
Ninh West (Tỉnh lỵ) có phi cơ chờ sẵn và đưa về 
Sàigòn (4 nhân viên CSĐB này cũng không biết là ai 
đang nằm trên đó). Riêng chúng tôi, cùng với cán 
bộ điều khiền, lái xe đi đường bộ và hẹn gặp nhau 
tại Hotel X.Y.

Ngoại trừ khi ở trong phòng khách sạn (chúng 
tôi ở phòng bên cạnh), khi đi ra ngoài, đi ăn tiệm, 
nghe nhạc v.v... Võ Văn Ba đều phải hóa trang tùy 

theo địa điểm sẽ tới: khi mang tóc giả, khi mang 
râu v.v..., nhưng thường phải mang kính đen, nếu 
ban ngày.

Kỳ gặp đó, có cả Frank Snepp, chuyên viên phân 
tích của tòa đại sứ Mỹ, tham dự, và thông dịch 
viên lúc đó là Ông Nguyễn Sĩ Phong cùng với một 
người Mỹ đến để thu âm mà không tham gia cuộc 
thảo luận. 

Kết quả, chúng tôi được biết:
- Ông Ba là một Trung Ương Ủy Viên, đang giữ 

nhiệm vụ tuyển mộ cán bộ và đảng viên mới để 
phụ giúp ông kiểm soát mọi hoạt động trong vùng 
Tòa Thánh Tây Ninh cũng như cung cấp nhân sự 
cho các đơn vị khác từ cấp Quận, Tỉnh và Trung 
Ương Cục (TƯC) v.v... 

- Thi hành mọi chỉ thị của TƯC, trong việc phá 
hoại tại địa phương như đặt chất nổ, rải truyền 
đơn. Ông Ba chỉ ra lệnh cho những Chi Bộ khác 
thực hiện mà không được tham gia trực tiếp các 
công tác này.

- Bám sát và yểm trợ mọi hoạt động của Chi Bộ 
Tòa Thánh để ám sát những chức sắc cao cấp mà 

Frank Snepp 1975
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bọn chúng cho là do chính quyền Sài-gòn dựng lên, 
như quý ông Cao Hoài Sang, Trương Hữu Đức, Lê 
Thiện Phước, Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Nhã (sau 
này giữ chức Thượng Chánh Phối Sư), mà nhất là 
Cựu Trung Tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành. (xin 
mở ngoặc thêm chỗ này: Với chức Thượng Chánh 
Phối Sư, sau 30 tháng 4/1975, Ông Nguyễn Văn 
Nhã bị bọn Cộng Sản bắt giam ở khu vực núi Bà 10 
năm, cho đến năm 1985 mới được thả)

Chúng tôi đã tường trình trong một bài viết 
trước đây trên ĐS Phượng Hoàng về cái chết của 
Trung Tướng Nguyễn Văn Thành. Chúng đã ám sát 
ngay phía sau phòng ngủ, trong nội ô Tòa Thánh, vì 
chúng cho rằng những người này là người của CIA, 
gây khó khăn cho bọn TƯC trong việc khống chế 
Đạo Cao Đài. (Qua những tin tức khác nhận được, 
không phải Trung Ương Cục chỉ thị cho Riêng X.92 
mà Huyện Ủy Tòa Thánh của Việt cộng cũng được 
chỉ thị tương tợ, vì chúng tôi có được một Tình Báo 
Viên hoạt động trong Huyện Ủy này). Trung Tướng 
Cao Đài Nguyễn Văn Thành bị giết vào ngày 22 
tháng 11 năm 1972 (16 tháng 10 Âm Lịch)

- Dù đang dịnh cư tại Tây Ninh, nhưng Võ Văn 
Ba vẫn được bọn Trung Ương Cục bí mật liên lạc 
để chỉ thị công tác cũng như mời tham dự các cuộc 
họp ở phía Bắc Núi, nơi cứ địa của Mặt Trận Giải 
Phóng. Điều nên biết thêm, mỗi lần đi họp như 
vậy, có cả các cấp Ủy, như Tỉnh, Huyện, Xã... Võ 
Văn Ba được sắp xếp cho ngồi phía trước, ở một vị 
trí được che kín (những người ngồi phía sau không 
thấy được). 

Theo hồ sơ tuyển mộ của ngành Đặc Biệt Tỉnh 
Tây Ninh, sau một thời gian ngắn khi đến Tây Ninh 
lập nghiệp, Võ Văn Ba đang đứng trước ngã ba 
đường: bọn Việt Cộng vẫn cho người đến để móc 
nối và thường xuyên đe đọa, nếu Ba từ chối hoặc 
phản bội, bọn chúng sẽ tố cáo Ba trước kia hoạt 
động cho Cộng Sản ở Kiến Tường, với cấp đảng 
là... thuộc tổ chức ..v.v... Đó là lý do mà Ba phải 
nhờ một người chú họ, giới thiệu cho Ty Cảnh Sát 
và được tuyển mộ làm “nhân viên ngoại vi”.

 Ngành Đặc Biệt Tây Ninh tuyển mộ được 3 
nhân viên ngoại vi và cả 3 người này đều đã đem 
lại thành quả, như sau:

1- Anh Đ. V. N.: Sau này trở thành công tác X.45, 

đã phá vỡ ổ Việt cộng ở Làng Cô Nhi Long Thành 
năm 1973 sau cuộc bố ráp do sự phối hợp của E. 
Công Tác (BTL) và ngành Đặc Biệt Tỉnh Gia Định.

2- Anh Ng. T.T: sau này trở thành công tác Y.80, 
đã phá vỡ tổ chức Y.4 của Việt Cộng và bắt được 
chủ nhà hàng Thanh Bạch, tọa lạc trên đường Lê 
Lợi, gần bệnh viện  Sài-gòn năm 1974. Sau năm 
1975, anh T. bị bắt và bị đi tù tận ngoài Bắc với tôi 
và được thả sau hơn 10 năm.

3 - và Võ Văn Ba ...
Khi nhận làm nhân viên ngoại vi, chỉ là hình thức 

một cái nón che thân, vì Ba biết không thể nào 
thoát được sự bám sát và đe dọa của Việt cộng, 
nhưng nếu Quốc Gia biết được cũng phải bị bắt.

Từ hình thức mượn cách để che thân, dần dần 
Ba thấy được cái dã tâm của Việt Cộng từ ngày 
chúng du nhập vào Việt Nam. Trong những dịp có 
thời giờ tiếp xúc với Ba, anh thường than thở, kiểm 
điểm lại những gì mình đã làm khi theo bọn chúng 
từ ở vùng quê Kiến Tường cho đến sau này, chỉ là  
cướp của, giết người, kể cả những người dân vô 
tội. Muốn cho dân sợ để theo, để "ủng hộ" cách 
mạng, chỉ có cách là phải "giết"! Cuối cùng, anh 
than rằng: "Chỉ những người không lương thiện, 
không có cái tâm, mới theo tụi nó".

Khi anh đã nghĩ như vậy, mới nảy sinh ra một 
việc mà chúng tôi phải giải quyết. Anh có người 
con trai, tên Võ T.D, đậu Tú Tài I năm 1971, nhưng 
rớt Tú Tài II liền 2 năm sau đó, trong khi đã hết hạn 
hoãn dịch vì lý do học vấn, vì lứa tuổi đang thuộc 
về “tài nguyên của Trường Bộ Binh Thủ Đức”. Nếu 
cho con gia nhập trường Thủ Đức, chắc chắn anh 
sẽ bị hạ tầng công tác, đương nhiên việc hợp tác 
với Quốc gia sẽ không còn hữu hiệu nữa, đôi khi 
còn gặp rắc rối sau này. Ngược lại, nếu anh cho con 
theo Việt Cộng, điều mà anh không bao giờ muốn 
vì anh đã trải qua gần hết cuộc đời cho chúng. 

Sau đó chúng tôi về gặp Đại Tá Huỳnh Thới Tây, 
Phụ Tá Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh CSQG để trình bày sự 
việc.

Chỉ hơn 1 tuần sau, tôi được gọi về gặp Ông, 
để nhận giấy hoãn dịch tiếp cho VT.D. Khi đó tôi 
mới biết, Đại Tá Tây lên gặp Thiếu Tướng Tư Lệnh, 
và với sự yêu cầu của BTL/CSQG, Nha Động Viên 
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(mà Giám Đốc lúc bấy giờ là Thiếu Tướng Bùi Đình 
Đạm), đã ký giấy hoãn dịch này.

Những thắc mắc về nhân vật này dần dần được 
giải tỏa. Và cũng từ đó, việc bảo vệ an toàn cho 
công tác phải được quan tâm hơn nữa. 

Liền sau đó, chúng tôi đã đổi bí số công tác, từ 
X.54 (năm 1970), thành X.69 với bí danh là Rạng 
Đông (năm 1972), cho đến 1974 được đổi thành 
X.92 với bí danh là Bảo Quốc. Từ nay chúng tôi chỉ 
dùng bí số X.92 để viết về công tác này, giúp cho 
người đọc hiểu dễ dàng hơn.

Tiếp theo đây, chúng tôi trình bày một số chi 
tiết trong việc điều hành Công Tác X.92, cũng là kết 
quả thỏa thuận với Võ Văn Ba trong chuyến đi đó 
cũng như những lần gặp gỡ sau đó:

1/- HỆ THỐNG GIAO LIÊN: 
Với loại công tác như X.92, việc an toàn luôn là 

nhiệm vụ hàng đầu không thể sơ xuất bất cứ lý đo 
gì. Trong việc liên lạc, chúng tôi đã xử dụng:

a) Hệ thống máy liên lạc: Đó là loại phone 
không có dây (như loại Walkie Talkie bây giờ). Máy 
chỉ mở trong những giờ giấc đã ấn định và không 
được chuyện trò hơn 1 phút. Trong một phút đó, 
chỉ để biết sẽ phải làm gì, như đến nhận thư ở hộp 
thư số..., đến nhà an toàn số ..., hoặc sẽ đi công 
tác trong mấy ngày....

b) Hộp thơ chết: Có tất cả 3 hộp thư chết, hai 
đặt trong vòng nội ô Tòa Thánh và 1 đặt bên ngoài, 
gần Tỉnh lỵ. 

c) Hộp thơ lưu động: Phương tiện vận chuyện 
thông dụng của dân Tây Ninh là xe lôi. Xe lôi có 
nhiều thứ, nhất là các loại xe: Honda, Suzuki, 
Yamaha. v.v.. Chiếc xe này được gắn số ẩn tế, hay 
nói đúng hơn là số giả. Mỗi lần anh tài xế (là nhân 
viên Đặc Nhiệm) có lệnh đi công tác, là phải lo 
đổi số xe khác và phải lo gắn cái nóc xe để sẽ có 2 
nữ hành khách là 2 học sinh, xách 2 cái cặp giống 
nhau, sẽ đón xe tại những ngả đường khác nhau. 
Khi đến đoạn đường nào đó sẽ lần lượt xuống xe, 
kẻ trước người sau, sau khi đã đổi cập cho nhau. 
Loại lưu động này chúng tôi thường sử dụng, sau 
mỗi lần X.92 đi công tác hoặc đi họp ở T.Ư.C về, 
viết báo cáo xong và bấm máy liên lạc 1,2,3. Trên 

đường trở về, khi đến đoạn đường nào đó, Cán Bộ 
Điều Khiển ra nhận, bọc kín cặp sách lại và mang 
vào văn phòng để lấy tài liệu hoặc báo cáo...

d) Nhà an toàn: Đương nhiên, nhu cầu này chỉ 
là một đề tài mà bất cứ người trong ngành đều 
được biết và đều phải làm. Riêng với X.92 chúng 
tôi có 2 cái, ở vùng Long Hoa và ở gần tỉnh lỵ. 

2/-NHỮNG THÔNG DỊCH VIÊN: 
Cố vấn Cảnh Sát Đặc Biệt tại Tây Ninh có ít nhất 

là 3 hay 4 thông dịch viên Việt Nam, vì công tác ở 
Tây Ninh khá nhiều, không chỉ ở cấp Tỉnh mà ở các 
Quận cũng có những Tình Báo Viên hoặc Mật Báo 
Viên. Riêng công tác X.92 chỉ có một thông dịch 
viên, không kiêm nhiệm bất cứ công tác nào khác, 
mà chúng tôi và cố vấn Mỹ đồng ý với những điều 
kiện như sau:

- Không phải là người của Tây Ninh
- Không có bà con thân thuộc, là người đang 

sinh sống tại Tây Ninh.
Suốt hơn 4 năm phục vụ ở Tây Ninh, tôi được 

gần gũi với 3 thông dịch viên (cho riêng công tác 
X.92)

- Nguyễn Sĩ Phong
- Nguyễn Cao Quang
- Nguyễn Thanh Trang
Trường hợp Nguyễn Sĩ  Phong (không phải 

Nguyễn Văn Phong) đã đến Tây Ninh trước tôi, 
khoảng năm 1969. Phong người miền Bắc, nhỏ 
con, tương đối nhanh nhẹn thi hành những công 
tác được giao phó, nhất là dịch những báo cáo của 
X.92 sau mỗi lần đi họp ở Trung Ương Cục về, có 
khi phải thức cả đêm, vì ngoài báo cáo viết tay, còn 
có cả tài liệu của Trung Ương Đảng phổ biến xuống 
(đôi khi vài ba chục trang giấy)

Đến năm 1972, Phong có quen với một phụ nữ 
là dân đang sinh sống với gia đình ở Tây Ninh và 
định lập gia đình với người này. Trong những ngày 
đầu, khi Phong cùng đi chơi, ăn uống với phụ nữ 
này, chúng tôi đã được báo cáo và đã cho bí mật 
điều tra về họ. Rất may, gia đình này thuộc loại tốt, 
có thể tin cậy được. Tuy nhiên, khi thảo luận với cố 
vấn Mỹ, phía Mỹ yêu cầu tôi giữ kín quyết định để 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

321

họ sắp xếp cho yên, vì nếu bị bất mãn, Phong có 
thể “hy sinh” X.92 dưới bất cứ hình thức nào mà 
anh ta có thể làm được.

Cuối cùng, chúng tôi được dự một bữa tiệc để 
tiễn Phong đi phục vụ tại Tổng lãnh sự vùng II (Văn 
Phòng Cố Vấn CIA), nghĩa là được thăng chức! (từ 
cấp Tỉnh lên cấp Vùng). 

Từ đó, công tác X.92 vẫn được tiếp tục an toàn 
cho đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, đích 
thân tôi và Trưởng G. Công Tác mang tất cả những 
hồ sơ tình báo (từ hồ sơ tuyển mộ, hồ sơ công tác 
v.v... mang vào sân của Trung Tâm Thẩm Vấn để 
đốt và vất tro xuống giếng). 

Đến 9 giờ tối ngày 30 tháng 4, tôi và vợ tôi (Đại 
Úy Cảnh Sát), bị bắt bên trong Tòa Thánh Cao Đài 
và bị giam vào xà lim từ đó. Thời gian sau, vợ tôi bị 
đưa lên trại tù Cây Cầy, trong khu rừng “Chiến Khu 
D”, còn tôi bị đưa ra Bắc, đến 1988 chuyển về Nam 
và được thả ngày 29 tháng 4 năm 1992.

Khi đang bị giam ở xà lim Tỉnh, khoảng ngày 
4 hay 5 tháng 5/ 1975, tôi được gọi lên gặp cán 
bộ của Bộ Nội Vụ VC tại văn phòng của Trưởng Ty 
Công An VC tỉnh Tây Ninh. Điều đầu tiên hắn ta hỏi 
là tôi có nhớ gì về tên Võ Văn Ba và tại sao tôi ra 
lệnh đốt tất cả hồ sơ của G. Công Tác, v.v...?

Tôi chỉ trả lời, việc đốt chỉ là nguyên tắc khi thấy 
tình hình không được an toàn, hoặc nếu chính phủ 
VNCH ra lệnh di tản, chúng tôi cũng phải đốt trước 
khi đi. Kể từ đó, gần như ngày nào tôi cũng phải 
lên “làm việc” với tên cán bộ này và đến lúc đó, 
tôi được biết Võ Văn Ba cũng đã bị bắt sau tôi một 

vài ngày.
Theo phần thuyết trình của Merle Pribbenow, 

tôi mới biết Nguyễn Sĩ Phong cũng đã bị bắt tại 
Ban Mê Thuột vào tháng 3 năm 1975, cho tới ngày 
tôi gặp được Merle Pribbenow tại Hoa Thịnh Đốn 
vào đầu năm 2010, cùng những tin tức về cái chết 
của Nguyễn Sĩ Phong vào năm 1980.

Sau đó các anh Quang và Trang tiếp nối cho đến 
ngày 23 tháng 4 năm 1975 thì chuyển hết về Vùng 
III Biên Hòa. 

Cần nói thêm về các cố vấn Mỹ. Khoảng năm 
1974, tất cả các cố vấn Mỹ ở các Tỉnh đều phải rút 
hết về các Vùng. Khi có công tác hay trao đổi việc 
gì, sẽ hẹn gặp nhau mà không còn ở lại địa phương 
như trước kia. Riêng tại Tây Ninh, các cố vấn này, 
kể cả anh Nguyễn Thanh Trang, phải ở lại Tây Ninh 
cho đến ngày 23 tháng 4 năm 1975 mới rút đi và 
người cố vấn sau cùng đó là John R. Stockwell 
(hiện đang sống ở TB Texas).

 Trong bài này, các Cố Vấn không phải là đề tài 
chính, nên tôi chỉ sơ qua về Mr John R. Stockwell.

Khi qua tới Hoa Kỳ năm 1995, tôi mới biết cấp 
bậc của John. R. Stockwell là Đại Tá. Khi rời Tây 
Ninh về Vùng III Biên Hòa, làm Chỉ Huy Trưởng 
công tác di tản các Cố Vấn cũng như các lực lượng 
Hoa Kỳ tại Vùng III trở về Hoa kỳ, vì Hoa kỳ đã bỏ 
Việt Nam! Trước khi rời Tây Ninh, vào sáng ngày 23 
tháng 4 năm 1975, R. Stockwell có đến gặp tôi tại 
văn phòng và yêu cầu tôi cùng bà xã rời Việt Nam 
ngay hôm đó, vì phi cơ đang chờ vợ chồng tôi tại 
phi trường Tỉnh Lỵ. Nhưng tôi có 2 lý do để từ chối 
đề nghị này:

 - Tôi còn 2 đứa con đang gởi Ông Bà ngoại chúng 
ở Long An, (vì từ những năm 1973 đến 1975, Tây 
Ninh thường bị pháo kích, bất kể ngày đêm), nên 
tôi không thể nào bỏ chúng lại mà đi, dù chưa nói 
cho vợ tôi biết, nhưng tôi biết chắc vợ tôi cũng sẽ 
có quyết định như vậy.

- Tôi không thể bỏ anh em đã gần 5 năm trời cùng 
chết sống với tôi trong nhiều công tác khó nhọc, 
không hề đắn đo, lo sợ sự nguy hiểm trước mắt.

 Tôi chỉ nói lời cám ơn và chấp nhận số phận 
nếu đất nước có ra sao thì ra! R. Stockwell đứng 
im lặng một chút, sau đó đến xiết tay tôi và nói 

 J.R.Stockwell năm 1991(US Media)
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“Goodbye!”. Khi qua Mỹ năm 1995, tôi có liên lạc 
với một số người làm việc ở văn phòng cố vấn Hoa 
Kỳ khi xưa và tôi mới biết anh ta đã bất mãn khi 
Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam. Anh đã viết sách, nhưng 
không được xuất bản bởi lệnh của CIA ! (Có thể 
kiểm chứng qua những Youtube trong những cuộc 
thảo luận về “Những Cuộc Chiến Do CIA Tạo Ra 
Trên Thế Giới).

3/- HOẠT ĐỘNG:
 Không kể những báo cáo tin tức về công tác, 

về tình hình trong khu vực trách nhiệm, về những 
chỉ thị của bọn Trung Ương Cục (TƯC)..., chúng tôi 
đã kịp báo về Khối Đặc Biệt trong thời gian ngắn 
nhất. Có những tin tức cấp bách, chỉ trong vòng 
một hay hai giờ đồng hồ là có phi cơ từ Sàigòn 
xuống chuyển về Khối (có khi tôi hoặc Cán Bộ điều 
khiển đích thân mang đi), còn phần cố vấn Hoa Kỳ, 
cũng nhận bản sao của báo cáo đó để chuyển cho 
Tòa Đại Sứ. Trong số đó, nếu có những tin tức liên 
quan đến địa phương, tôi đến báo trực tiếp cho 
Tỉnh Trưởng để liệu cách đối phó.

Tin chiến thuật, gần như X.92 đã đáp ứng hầu 
hết mọi nhu cầu cho địa phương cũng như cho 
khắp các vùng lãnh thổ khác của miền Nam. Tuy 
nhiên những công tác có tính lịch sử, tôi xin được 
trình bày chi tiết đôi chút.

 a) Trận chiến “Mùa Hè Đỏ Lửa”: Khi cũng cố 
lại lực lượng sau thất bại thảm hại trận chiến Tết 
Mậu Thân 1968, Cộng Quân quyết định giải quyết 
cuộc chiến bằng quân sự, hơn là bằng Hội Nghị 
4 Bên. Song song đó, phong trào phản chiến tại 
Hoa Kỳ đã và đang bành trướng mạnh, ảnh hưởng 
không nhỏ đến các quyết định của Quốc Hội cho 
sự tiếp tục yểm trợ miền Nam, như lời hứa của 
các vị Tổng Thống ...

Vào tháng 12 năm 1971, X.92 được lệnh vào họp 
khẩn cấp tại khu vực rừng rậm mà TƯC đang trú 
đóng. Trong cuộc họp đó, X.92 được chỉ thị phải về 
họp gấp các Chi Bộ để phổ biến lệnh của Bộ Chính 
Trị là phải đánh chiếm cho bằng được Tòa Thánh 
Cao Đài Tây Ninh thuộc Quận Phú Khương, để mặc 
cả với chính phủ VNCH trên bàn Hội Nghị tại Ba 
Lê. Bên ngoài thì sử dụng quân sự đánh vào, bên 
trong X.92 phải xách động tín đồ biểu tình, phản 

đối, yêu cầu chính phủ VNCH ngưng sử dụng vũ 
khí, sợ làm hư hại Tòa Thánh và làm chết tìn đồ.

Khi báo cáo này được đưa về Sàigòn, qua sự 
trình bày của Tỉnh Trưởng Tây Ninh, Đại Tá Lê Văn 
Thiện, lệnh của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, 
phải bảo vệ Tây Ninh và Tòa Thánh Cao Đài bằng 
mọi giá.

Từ đó, có những cuộc họp liên tục với quý vị: 
Tư Lệnh Quân Đoàn, Tư Lệnh Sư Đoàn 25, Tỉnh 
Trưởng cũng như các đơn vị trực thuộc trong tỉnh 
Tây Ninh. Vài hôm sau, các đơn vị Công Binh, Pháo 
Binh ...được lệnh đào giao thông hào toàn khu vực 
phía Bắc, để VC không sử dụng xe thiết giáp được. 
Giao thông hào chạy dài từ căn cứ Trảng Lớn, qua 
phía Bắc Tỉnh Lỵ đến giáp ranh với Quốc Lộ 22 (khu 
vực ngã ba Giang Tân).

Vì thời gian sau này, bọn VC đã sử dụng xe thiết 
giáp để chuyển quân cũng như để tấn công các vị 
trí của VNCH, nên việc đào giao thông hào chỉ là 
cái vỏ bọc ngoài, là hình thức, còn thật sự là lắp 
đặt các hệ thống mìn đủ các loại. Vào ban đêm, phi 
cơ từ Biên Hòa hoặc Sài-gòn thay phiên bay thám 
sát vùng phía Bắc Tỉnh lỵ, kể cả phần núi Bà Đen, 
cách tình lỵ 12 cây số. 

Trong khi đó, trong khu rừng phía Bắc, đơn vị 
Biệt Kích 81 vẫn ngày đêm bám sát mọi hoạt động 
của các đơn vị Việt Cộng, kể cả phần ranh giới với 
Kampuchia phía Tây Nam, bên kia bờ sông Vàm Cỏ 
Đông.

Đến khoảng đầu tháng 4 năm 1972, lúc 2 giờ 
sáng, những tiếng nổ đồng loạt vang rền, kể cả 
tiếng pháo kích của địch quân, dọc suốt phía Bắc 
vào Tỉnh lỵ. Vì mấy chiếc pháo đặt ở khá xa, nên 
chỉ rơi vào một ít khu vực của dân phía ngoài tỉnh, 
tổn thất không đáng kể.

Lúc đó chúng tôi đang ở hầm Chỉ Huy của Tỉnh 
Trưởng, Đại Tá Lê Văn Thiện, đang thay phiên nhau 
theo dõi báo cáo của các đơn vị dọc tuyến phòng 
thủ cũng như ở các Quận gọi về. Các nơi cho biết, 
địch quân chỉ sử dụng bộ binh mà không thấy xe 
thiết giáp, nên khi bọn chúng đến gần các giao thông 
hào, anh em tại các đơn vị chỉ việc “bấm mìn” ... 

Có lẽ, vì các phi cơ thay phiên nhau bay liên tục, 
nên bọn VC không dám chuyển quân bằng xe, kể 
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cả thiết giáp, vì ở Tây Ninh, đa số là rừng cao su, dễ 
bị phi cơ phát giác.

Khoảng gần 5 giờ khuya hôm đó, tiếng súng 
thưa dần và im bặt trước khi trời sáng. Sáng hôm 
sau, các đơn vị báo về, dọc giao thông hào phía 
Bắc, đầy vết máu của VC và còn một số xác chưa 
kịp mang đi...

Chỉ 3 hay 4 hôm sau, trận chiến ở Lộc Ninh đã 
nổ ra, quốc lộ 13 đã bị cắt hoàn toàn và An Lộc đã 
bị cô lập...

Có lẽ, sự chuẩn bị cho Tây Ninh quá kỹ, dựa 
theo tin tức của X.92, nên đã cứu được Tây Ninh 
và Tòa Thánh Cao Đài, thay vì Bình Long phải gánh 
chịu trong vài ngày sau đó....

Trong những lần gặp và thảo luận với Frank 
Snepp sau đó, chúng tôi có đồng kết luận về trận 
chiến Mùa Hè 1972 tại khu vực miền Nam:

1- Qua tin tức của X.92 lúc ban đầu, Cộng quân 
sẽ đánh Tây Ninh bằng mọi giá, chỉ là tin “phịa”, 
trong khi chúng đang dồn mọi nỗ lực để đánh An 
Lộc. Đó là lý do mà chỉ trong một thời gian ngắn, 
An Lộc đã bị cô lập hoàn toàn. Cho đến khi giải tỏa, 
Quân ta đã phải tốn khá nhiều để tái chiếm, nhất 
là Lực Lượng Biệt Cách Dù 81.

2- Vì sự chuẩn bị cho Tây Ninh quá kỹ, trong khi 
Cộng quân chỉ có thể tập trung ở phía Bắc, cách 
Tỉnh lỵ hơn 10 Km, trong vùng Chiến Khu D, chạy 
dài đến biên giới Kampuchia, nên bộ binh VC khi 
tấn công vào đã bị tổn thất khá nặng với hệ thống 
giao thông hào mới đào chằng chịt, đầy mìn bẫy. 
Đó là lý do mà chúng đành phải rút trở lên hướng 
Đông Bắc để đánh vào Bình Long như đã xảy ra.

b) Hiệp Định Paris 1973: “Hòa Đàm Ba-Lê” vẫn 
đang tiếp diễn tại Paris, với 4 bên: VNCH, Bắc Việt, 
Mặt Trận Giải Phóng và Hoa Kỳ. Đến giữa tháng 10 
năm 1972, sau khi tham dự cuộc họp với T.Ư.C về, 
X.92 gọi máy khẩn cấp và hẹn hôm sau sẽ sắp xếp 
cho “Xe Lưu Động” chạy theo lộ trình a, b, c... 

Khi nhận và mở cặp sách ra, trong đó có một 
Nghị Quyết của Bộ Chính Trị ở Hà Nội (bản sao) 
và một báo cáo chi tiết để thi hành của T.Ư.C, cho 
biết Hiệp Ước Ba-Lê sẽ được ký kết vào ngày 30 
tháng 10 năm 1972, trong đó, có một điều khoản 
rất quan trọng là Hoa Kỳ và VNCH đã chấp nhận 

sự hiện hữu của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 
trong phần lãnh thổ phía Nam từ vĩ tuyến 17 trở 
xuống. Phần chỉ thị của T.Ư.C là các nơi phải dốc 
toàn lực để “giành dân lấn đất” từ ngày 27 tháng 
10 năm 1972 và phần “giành giựt” này sẽ được 
Hiệp Định hợp thức hóa sau đó vào ngày 30.

Tôi liên lạc ngay với cố vấn Hoa Kỳ và yêu cầu 
cho một phi cơ để mang tài liệu về Bộ Tư Lệnh. 
Song song đó, tôi đã gọi máy SA.100 cho Đại Tá 
Trưởng Khối Đặc Biệt để trình bày sự việc và hẹn 2 
tiếng sau, tôi sẽ mang báo cáo về Khối. Phía cố vấn 
Hoa Kỳ, tôi copy cho một bản sao để chuyển về Tòa 
Đại Sứ Sài-gòn cùng một chuyến phi cơ.

Khi lên gặp Đại Tá Trưởng Khối Đặc Biệt, tôi trình 
bày thêm những sự kiên liên quan đến chuyến đi 
họp trong vùng chiến khu D của X.92 mà bọn TƯC 
đã chỉ thị là phải đi họp đúng ngày giờ và không 
được vắng mặt, vì bất cứ lý do gì....

 Trước khi ra phi trường TSN trở về Tây Ninh, tôi 
chỉ nghe Đại Tá Trưởng Khối bảo: “Việt cộng chỉ là 
một bọn ăn cướp và tụi Mỹ là tụi xỏ lá...”!

Đến ngày 30 tháng 10, không thấy chính phủ 
chỉ thị hay thông báo gì về việc ký kết Hiệp Định và 
phía VNCH lúc nào cũng phải chuẩn bị những sự 
tấn công có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu...

Khoảng 10 ngày trước mùa Giáng Sinh năm 
1972, tất cả hệ thống thông tin, như tivi, radio 
khắp miền Nam đều báo tin Mỹ đã đem B.52 ra 
dội bom ở ngay Hà Nội để làm áp lực bọn cộng 
sản Bắc Việt và bọn Giải Phóng phải rút khỏi miền 
Nam, đó là điều kiện tiên quyết mà Hội Nghi Paris 
đưa ra theo yêu cầu của Chính Phủ VNCH. 

Sau vụ dội B.52 ở Hà Nội, trong lần gặp Đại Tá 
Trưởng Khối vài ngày sau đó, ông chỉ cho tôi biết là 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau khi đọc được 
báo cáo từ Bộ Tư Lệnh CSQG, do Tư Lệnh Nguyễn 
Khắc Bình trao tay, đã mời Đại Sứ Hoa Kỳ đến để 
“hạch hỏi” những sự việc liên quan cũng như tại 
sao Hoa Kỳ lại “qua mặt” VNCH? Lời dọa cuối cùng 
của Tổng Thống VNCH là sẽ triệu hồi phái đoàn của 
VNCH tại hòa đàm Ba-Lê về nước.

 Sự “đi đêm” của Hoa Kỳ với Bắc Việt không 
đạt được kết quả, vì bị VNCH phản đối quyết liệt, 
nên Hoa kỳ đành phải đem B.52 ra Hà Nội và cuối 
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cùng Bắc Việt chấp nhận điều kiện của VNCH và 
cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1973 hòa đàm mới 
được ký kết.

Tuy nhiên, những bài học của chúng ta đối với 
bọn Cộng Sản ít ai quên, nên trước ngày ký kết Hiệp 
Định đó, không riêng gì ở Tây Ninh mà tất cả các 
tỉnh khác, kể cả Sài-gòn đều nhận được lệnh là phải 
chuẩn bị đối phó trong cuộc chiến mới gọi là “giành 
dân- lấn đất” ngay ngày Hiệp Định có hiệu lực. 

Vào hơn nửa đêm 26 rạng 27 tháng 1 năm 
1973, tiếng súng đã nổ khắp nơi. Có vài Tỉnh, vài 
địa phương phải kéo dài đến 3 hay 4 hôm sau mới 
chấm dứt.

Kiểm điểm lại, bọn Việt cộng đánh tới đâu 
là nhận lấy thất bại tới đó, chẳng những chúng 
không giành được dân, không lấn được đất mà 
các đơn vị, các tổ chức của chúng càng bị co cụm 
hơn trước kia.

c) Nghị Quyết 24 Bộ Chính Trị tháng 1/1975: 
Cuộc chiến Việt Nam, có hay không có Hiệp Định 
Ba-Lê, cũng tiếp diễn như mọi ngày. Nó chỉ là cái 
cớ cho Hoa Kỳ bắt đầu rút các đơn vị về nước, 
trước sự quan tâm của thế giới và làm thỏa lòng 
bọn phản chiến ngày càng gây bao khó khăn cho 
chính phủ. 

Đến đầu năm 1975, cuộc chiến ngày càng khốc 
liệt, người chiến sĩ VNCH đã phải đối đầu với sự 
thiếu thốn trăm bề, kể cả đạn dược, và ít ai có thể 
nghĩ đã kéo dài qua đến năm 1975! 

Sau cuộc rút bỏ ở miền Trung vào tháng 3, X.92 
phải đi họp liên tục ở TƯC, để nhận những chỉ thị 
trong việc yêu cầu những cơ sở địa phương đánh 
vào các kho nhiên liệu, các đơn vị nhỏ như cấp xã, 
quận v.v..., trong khi đó các đơn vị chính quy sẽ 
sử dụng tối đa pháo binh và xe thiết giáp để tấn 
công những mục tiêu chiến lược mà chúng cảm 
thấy cần thiết. Chúng cho rằng đã đến lúc phải dứt 
điểm bằng quân sự. Chúng chỉ ra chỉ thị tổng quát 
mà không có một kế hoạch cụ thể để thi hành. 
X.92 chỉ báo cáo mà không đưa ra được một yêu 
cầu nào để thực hiện.

Đến tháng 4/1975, X.92 mang về toàn bộ nghị 
quyết 24 của Bộ Chính Trị và TƯC biến thành Nghị 
Quyết 12. Chính hai nghị quyết này, khi được đưa 

đến tay Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Ông đã 
triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhiều lần để 
tìm cách đối phó.

Sau này tôi mới biết ít nhiều về phản ứng 
của Tổng Thống Thiệu, vì nhân chứng sống, là 
Tổng Thư Ký trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, 
là Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh Cảnh 
Sát Quốc Gia.

Trong Nghị Quyết 24 (hay 12 của TƯC) đã phân 
tích tình trạng thiếu thốn của VNCH đủ mọi mặt, 
trong đó bọn Cộng Sản đã đưa ra một kế hoạch 
tăng cường quân sự để bao vây Sài-gòn sau khi 
chúng đã “được cho không” vùng đất phía Bắc của 
Vùng I và II hai tháng trước đó.

Người lính chiến phải tiết kiệm từng viên đạn, 
từng lít xăng v.v..., kèm theo là sự đe dọa, ép buộc 
của phía Hoa Kỳ, để yêu cầu Tổng Thống Thiệu từ 
chức. Nhưng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lúc 
nào cũng vẫn trả lời là VNCH sẽ đánh cho đến 
“viên đạn sau cùng”. 

Trước thực trạng này, bọn cộng sản Hà Nội đã 
tìm mọi cách đi đêm với Hoa Kỳ để tìm người thay 
thế cho bằng được TT. Nguyễn Văn Thiệu, sau khi 
đã cho Hoa Kỳ nhận món quà mà cả nước đang 
mong đợi: trao trả tù binh do Bắc Việt giam giữ 
theo tinh thần Hiệp Định Ba-Lê đã ký kết.

Cuối cùng, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau 
khi gánh chịu áp lực tứ bề, đã phải từ chức, giao 
lại cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương và ... cho 
đến trưa 30 tháng 4/1975, ông Dương Văn Minh 
đã giao đất nước cho Cộng Sản.

Những gì xảy ra tiếp theo đó, hoàn toàn ngoài 
những gì mà tôi biết được qua 2 Nghị Quyết đó, 
cũng như những nhân vật lãnh đạo tiếp nối cũng 
không được đề cập đến. 

d) Nhân vật Út Tặng: Trong phần trên, Merle 
Pribbenow có đề cập đến sự nghi ngờ của bọn 
chúng về các cơ sở đang hoạt động, vì những gì 
chúng định làm mình đã biết trước, gây cho chúng 
những tổn thất không nhỏ. Sau đó, chúng cho 
người ra điều tra. 

Đến cuối năm 1971, qua một công tác xâm nhập 
khác, phạm vi hoạt động trong Quận Phú Khương, 
tên Ba Dừa, bí thư và tên Tư Tịnh, Chủ Tịch Huyện, 
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(chúng gọi là Huyện Ủy Tòa Thánh), đã chỉ thị cho 
một nữ cán bộ hợp pháp ra sinh sống trong khu 
vực chợ Long Hoa (gần nhà X.92), giả dạng dân 
buôn bán hàng rong và tìm cách theo dõi X.92. 

Qua báo cáo, tôi được biết y thị này là một cựu 
tù nhân chính trị, tên là Nguyễn Thị Xe, bí danh là 
Út Tặng. Trước đây đã bị Cảnh Sát Đặc Biệt bắt và 
Ủy Ban An Ninh Tỉnh quyết định cho an trí 3 năm. 
Y thị được thả năm 1971 và tái hoạt động ngay 
sau đó. 

Do công tác yêu cầu, hàng ngày Út Tặng đạp xe 
đạp, chở rau cải, trái cây v.v... ra chợ bán, đến trưa 
đi lòng vòng theo dõi tình hình và tối về đi báo cáo 
hoặc thi hành những chỉ thị nào khác. 

Sau cuộc gặp gỡ với X.92 tại nhà an toàn, X.92 
cho biết y thị rất hăng say và rất nguy hiểm đối với 
các cơ sở hợp pháp. Dù là cấp Quận, nhưng trong 
vài lần họp ở mật khu, X.92 thấy có sự tham dự 
của y thị.

Chỉ 2 ngày sau, chúng tôi đã bí mật bắt cóc Út 
Tặng ngay trên đường từ Xã Ninh Thạnh đi ra chợ 
Long Hoa và biệt giam từ đó. Hôm sau, tôi báo về 
Khối Đặc Biệt và được lệnh chúng tôi phải mang 
về cơ quan D.6 giữ y thị cho đến ngày 30 tháng 
4/1975. 

Việc bắt giữ Út Tặng, chúng tôi hoàn toàn 
không cho X.92 biết, để X.92 luôn phải đề phòng 
trong mọi công tác và cũng để X.92 không phải 
lo âu về sự an toàn của mình. Khoảng hơn 1 năm 
sau, X.92 mới được TƯC cho biết là Út Tặng đã bị 
bắt mất tích, nhưng không được cho biết thêm 
chi tiết nào khác. Bọn chúng có nhờ X.92 dò xem 
Út Tặng hiện bị giam giữ ở đâu và còn sống hay 
đã chết.

e) Công tác “ngoại vi”: Sở dĩ gọi là ngoại vi, vì 
các công tác này do chúng tôi thực hiện theo sự 
yêu cầu của bọn Cộng sản, từ cấp TƯC, Tỉnh Ủy ... 
và Huyện Ủy chỉ thị cho X.92 phải làm:

- Rải truyền đơn: Thường bọn chúng chỉ thị cho 
X.92 phải tìm cách rải truyền đơn lên án các chức 
sắc trong Hội Thánh Cao Đài vì đa số các vị này tìm 
cách loại những thanh niên trốn quân dịch vào ẩn 
trốn trong Nội Ô. Tuy nhiên, trong số thanh niên 
trốn quân dịch này, cũng có vài người do mình tổ 

chức để theo dõi bọn cộng sản có thể trà trộn để 
phá hoại.

Mỗi lần rải truyền đơn, thường là vào những 
ngày Lễ Vía trong Đạo, nên anh em Cảnh Sát Đặc 
Biệt phải mặc Đạo Phục với áo dài trắng hiện diện 
khắp các cơ quan trong Nội Ô. Trong khi đó, người 
rải truyền đơn cũng là một nhân viên Cảnh Sát, chỉ 
rải theo một lộ trình đã được ấn định (nhưng đi 
bằng xe gắn máy để chạy trốn cho nhanh). Sau đó, 
có một số anh em “đạo hữu” đi nhặt tất cả những 
truyền đơn này, mang về Bộ Chỉ Huy tỉnh để báo 
cáo lên Tỉnh, Khu và Bộ Tư Lệnh.

- Đặt chất nổ: Ở Tây Ninh, các tổ chức Nhân 
Dân Tự Vệ được tổ chức canh gác rất chặt chẽ trên 
những nẻo đường dẫn về Tỉnh Lỵ, nhất là khu vực 
giáp ranh giữa Tòa Thánh và Tỉnh lỵ (Xã Hiệp Ninh 
và Thái hiệp Thạnh), cách nhau 7 Km.

Trong các trạm gác đó, bọn cộng sản chỉ thị cho 
X.92 phải phá sập bằng được trạm ranh Xã Hiệp 
Ninh và trạm ở ngã ba Giang Tân. Hai trạm này đã 
gây trở ngại cho chúng khi muốn xâm nhập vào 
vùng trong, nhất là chúng không dám di chuyển 
vào ban đêm.

Sau khi trình bày sự việc với Tỉnh Trưởng và 
với Cố Vấn Hoa Kỳ, Tỉnh đồng ý cho đánh chất nổ, 
nhưng tránh gây thương tích cho dân cũng như 
anh em Nhân Dân Tự Vệ ở đó. Phần còn lại, Cố Vấn 
Hoa Kỳ sẽ lo mọi chi phí để xây lại các trạm này, 
tiền sẽ đưa trực tiếp cho Tỉnh trưởng mà không 
qua trung gian của bất cứ Ty Sở nào trong Tỉnh. 

Cái khó mà vui nhất là anh em Cảnh Sát phải 
đến rủ rê mấy tay Nhân Dân Tự Vệ đi nhậu ở một 
quán nào gần đó và phải sử dụng loại mìn hoặc 
chất nố của tụi Việt Cộng mà mình tịch thu được 
trong các cuộc hành quân trước đó.

Sau khi đặt chất nổ xong, Tỉnh Trưởng làm giấy 
khiển trách những người có trách nhiệm, từ cấp 
Ấp, cấp Xã cho đến cập Quận....

4/- SỐ PHẬN:
a) Truy tìm kẻ nội gián: Trong phần thuyết trình 

của Merle Pribbenow, có đề cập đến việc truy tìm 
kẻ nội gián trong chính quyền miền Nam mà bọn 
Cộng Sản đã sử dụng tên Nguyễn Văn Tá (bí danh 
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Ba Quốc), tên nội tuyến trong Phủ Đặc Ủy.
Sau khi tìm hiểu với những người liên quan, được 

biết tên Ba Quốc chỉ là “tép riu” trong PĐU, làm gì 
có quyền đi từ phòng này sang phòng khác để tìm 
cách xâm nhập, mở khóa tủ v.v... Khi bị lộ và phải 
chạy trốn, Ba Quốc phải báo cáo để lập công hầu 
bọn cộng sản còn tiếp tục cho mấy đoạn giao thông 
hào hoặc một khu rừng nào đó để dung thân.

Cũng có nguồn tin cho rằng khi bọn Cộng Sản 
chiếm được văn phòng của Thiếu Tướng Nguyễn 
Khắc Bình ở Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, phải 
nói rõ là phải sau ngày 30 tháng 4 mà không phải 
là 29 tháng 4/1975, tên Viễn Chi, Cục Trưởng Tình 
Báo của Bộ Công An Bắc Việt, đã tìm thấy hồ sơ 
của Võ Văn Ba trong ngăn khóa của Nguyễn Khắc 
Bình. Đây là sự “bịa chuyện cho vui”.

Trong việc bảo mật hồ sơ, từ của các Cảm Tình 
Viên, Mật Báo Viên cho đến Tình Báo Viên, chỉ 
có các địa phương tuyển mộ mới giữ những hồ 
sơ này, với đầy đủ lý lịch và các mẫu ĐV (từ ĐV.1 
đến ĐV.16). Kế đến là E.Điều Hành Khối Đặc Biệt, 
nhưng chỉ giữ các Mẫu ĐV với Bí Số của các nguồn 
tin cùng với bản sao các Báo Cáo định kỳ cũng như 
bất thường, mà không giữ hồ sơ tuyển mộ. Trong 
các báo cáo, nguồn tin chỉ ghi và ký tên bằng bí số 
đã được cho.

 E. Điều Hành là cơ quan phối hợp, theo dõi, 
phối kiểm mọi hoạt động của các nguồn tin tình 
báo trên toàn quốc, để:

- Tránh sự lợi dụng và đánh lừa tin tức vì mục 
đích cá nhân. Có thể một người đang cộng tác với 
2 hay 3 cơ quan khác nhau, sẽ sanh ra những hệ 
luy khó kiểm soát và đánh giá sai lệch của các cơ 
quan an ninh.

- Tránh những tin ngụy tạo có thể gây nguy hiểm 
khi mang ra khai thác,

- Tránh những nguồn tin “hai mang”, có thể 
gây đổ vỡ công tác và bị đối phương phát giác, 
vô hiệu hóa.

 Như vậy, trong văn phòng của Tư Lệnh CSQG, 
dù ở BTL hay ở Phủ Đặc Ủy, kể cả trong văn phòng 
của Trưởng Khối Đặc Biệt, làm gì có hồ sơ của Võ 
Văn Ba mà tìm thấy?? (chỉ có hồ sơ cùa X.92 - Bí 
danh là Bảo Quốc mà thôi)

Riêng tại Tỉnh Tây Ninh, như phần trên tôi đã 
trình bày, tôi đã đốt tất cả hồ sơ của các nguồn tin 
này trước khi rời Bộ Chỉ Huy và đến 9 giờ tối bị bắt 
trong Nội Ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh.

b) Số phận của Võ Văn Ba: Trong lần gặp sau 
cùng, khoảng giữa tháng 3 năm 1975, trước tình 
hình rất khó khăn của chính phủ lúc bấy giờ, Cố 
Vấn J. R Stockwell có hỏi ý kiến và đề nghị đưa X.92 
cùng vợ con đi qua Hoa Kỳ. X.92 suy nghĩ hồi lâu, 
và quyết định:

- Vì đã lớn tuồi nên thấy khó khăn khi đến “lập 
nghiệp” ở một xứ như Hoa Kỳ.

- X.92 sẽ trở lại đời sống của người dân bình 
thường. Nếu bọn cộng sản có chiếm được miền 
Nam và giao cho chức vụ nào đó, X.92 cũng sẽ từ 
chối, vì đã hiểu quá nhiều về bọn chúng. Trong đó 
X.92 cũng không quên đề cập đến 2 đứa con, tuyệt 
đối không hợp tác với cộng sản.

- Cuối cùng, X.92 tuyên bố một câu mà đến giờ 
này tôi hãy còn nhớ, cũng như hãy còn bị “ám ảnh” 
dù đã hơn 40 năm qua: “Nếu tụi cộng sản chiếm 
được miền Nam, tôi sẽ tự tử!”. 

Nhớ điều này, tôi không lấy gì làm lạ, khi qua 
định cư tại HK năm 1995, được biết X.92 đã chết 
trong lúc bị giam tại trại tạm giam của Bộ Công An 
ở Sài-gòn, mà lý do tụi cộng sản cho biết là X.92 
đã tự tử!

Với tôi, X.92 đã tự tử thật sự. Trong ngục tù 
Cộng sản, để giết một tên nguy hiểm như X.92, mà 
chỉ bị giam có 1 tháng thì hơi “rộng lượng”!

Vâng, tự tử hay bị bức tử trong lúc bị giam là 
điều thường hay xảy ra trong chế độ vô nhân!

IV/- PHẦN KẾT:
Sau khi gặp Merle Pribbenow vào đầu năm 2010 

tại Virginia, tôi rất khó xử, vì tôi cảm thấy khó có thể 
thỏa mãn yêu cầu. Bên cạnh đó, ngoài Pribbenow 
còn một người bạn của Ông, là người Mỹ cũng đến 
gặp và cũng yêu cầu tôi nên giúp vì ông đang viết 
một cuốn sách về chiến tranh Việt Nam.

Tôi cho là khó xử, vì ngoài X.92 làm việc trực 
tiếp với chúng tôi, còn biết bao người trong cuộc 
khác mà hiện còn sinh sống tại Việt Nam, nhất là 
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trong vùng tỉnh Tây Ninh. Xem lại phần trên, trong 
việc điều hành công tác, từ hệ thống giao liên, nhà 
an toàn, hộp thư sống, hộp thư chết .v.v..., phải 
cần rất nhiều người mới có thể làm được. Tài liệu 
có trễ nải, sách có ra chậm, vẫn là chuyện nhỏ so 
với sự tồn vong của những người “lính không có 
số quân” này. 

Trong hơn 20 năm sống ở hải ngoại, những anh 
chị em làm việc với tôi khi xưa, tôi không bao giờ 
dám quên. Tôi nhớ từng người, từng khuôn mặt 
buồn vui sau mỗi lần đi công tác về, đặc biệt là 
những người bạn, những người em, những đứa 
cháu không có tên trong “danh sách lãnh lương 
của chính phủ VNCH”. 

Suốt bao năm qua, tôi cũng đã âm thầm bằng 
điều kiện hạn hẹp của cá nhân, tôi cũng ráng giúp 
vui cho “những người không có trong danh sách” 
này mà không dám liệt kê để báo cáo trong mỗi 
độ Xuân về, Tết đến, vì báo cáo phải có tên họ, địa 
chỉ, v.v...

Qua cái chết của X.92, cũng như những bài học 
đã trải qua trong suốt bao năm phục vụ trước 
1975, tôi cảm nghĩ: 

* Chỉ có những ai thấu hiểu được Cộng Sản 
mới dám hy sinh để đối đầu, kể cả mạng sống của 
chính mình!

PTN

Sau đây là bản dịch của Merle Pribbenow: 
8-30-2017

South Vietnamese National Police Association 
website, accessed 30 August 2017 at 

https://canhsatquocgia.org/a803/diep-vien-
gioi-nhat-vnch

Posted on 7 February 2017 at 4:45 hours CH
The Republic of Vietnam’s Best Spy
(Document disseminated by the BBC)
By Phan Tan Nguu [Phan Tấn Ngưu]
On 20 and 21 October 2008 Texas Tech 

University’s Vietnam Center and the CIA’s 
Intelligence Research Center [the Center for the 
Study of Intelligence) held a conference titled 
“Intelligence in the Vietnam War.”

-BBC Report:
“…Many current and former American and 

Russian intelligence specialists came to talk about 
their experiences during the war.  There were 
seven presentations on  seven major topics: The 
CIA in Vietnam; the Phoenix Program, Intelligence 
and Technology; the Secret War in Laos; Russian 
and Vietnamese Intelligence Operations; …

One of the presenters, Merle Pribbenow, gave 
a presentation titled “The Most Famous Unknown 
Spies of the Vietnam Conflict.”

Merle Pribbenow, a former CIA employee and a 
Vietnamese language specialists, served in Saigon 
from 1970 to 1975. After leaving the CIA in 1995, 
he has spent his time translating Vietnamese 
history publications and writing about the war.  His 
English translation of the History of the People’s 
Army of Vietnam was published by the University 
Press of Kansas in 2002.

During his presentation to the conference 
Pribbenow described three individuals who worked 
for three different intelligence agencies: the CIA, 
COSVN’s Strategic Intelligence Office, and Soviet 
Army Intelligence.

Having received the author’s permission, the 
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BBC would like to present two portions of his 
presentation, one on Nguyen Van Minh [Nguyễn 
Văn Minh] (alias Ba Minh), and the other on Vo 
Van Ba [Võ Văn Ba], who was described as the 
CIA’s Number One spy in Vietnam…”

Because my subject is the spy in Tay Ninh, I will 
not discuss the section on the spies in President 
Nguyen Van Thieu’s office and will simply restrict 
myself to my main subject.

1/-Merle Pribbenow’s Presentation
During the Vietnam War, U.S. forces employed 

many types of intelligence (undefined) [sic].  
Following is a portion of a paper on unknown 

spies in the Vietnam War. The BBC would like to 
introduce Vo Van Ba [Võ Văn Ba], who was called 
“the best CIA spy in Vietnam”. (This information is 
based on a presentation titled “The Most Famous 
Unknown Spies of the Vietnam War” given by Mr. 
Merle Pribbenow). This paper was read at the 
“Intelligence in the Vietnam War” conference held 
at Texas Tech University’s Vietnam Center. Our 
audience can read a portion of this paper below:

“Orrin DeForest, a CIA officer who served 
in Vietnam for six years, referred to him by 
the codename “Reaper” in DeForest’s book, 
“Slow Burn: The Rise and Bitter Fall of American 
Intelligence in Vietnam.”  Another CIA specialist 
John Sullivan, author of “Of Spies and Lies,” said 
he was “the best agent we ever had in Vietnam.”  
In a biography of former CIA Saigon Station Chief 
Ted Shackley, author David Corn quoted a postwar 
CIA assessment that said this spy was the agency’s 
“most reliable source of communist intentions” in 
Vietnam.  Frank Snepp, an intelligence analyst who 
met with this agent a few times, called him “our top 
agent” in Vietnam.  In Saigon Station he was often 
referred to simply as “the Tay Ninh source.”  After 
1975 the communists described this individual as 
a “dangerous spy who was completely loyal to the 
CIA” and said the CIA viewed this agent as the CIA’s 
“most valuable spy in Indochina.”

Who was this person?  
His name was Vo Van Ba.  According to 

communist accounts he was born in 1923 and 
was a Communist Party member responsible for 
recruiting new Party members in the area of the 
Cao Dai Holy See and Tay Ninh City.

There are differing accounts of how and by 
whom this spy was recruited to work for the CIA.  
Orrin DeForest said that Ba’s uncle, who had 
initially joined the Viet Minh but had later become 
an officer in South Vietnam’s Military Security 
Service, had recruited his nephew.  David Corn and 
John Sullivan wrote that Ba’s uncle, whom they 
describe only as a South Vietnamese officer, had 
recruited Ba to serve as an informant for the South 
Vietnamese National Police.

Before the CIA entered the case, Ba had 
apparently worked for a time for the U.S. military.  
According to John Sullivan, another CIA officer 
said that Ba had previously worked for American 
military intelligence.

Not long after he arrived in Tay Ninh Province in 
1969, the first CIA officer to handle Ba, had quickly 
transformed this espionage case, which had for 
long been handled rather unprofessionally, into 
a professional intelligence operation that was 
directly controlled by the CIA.

Operations:
From now on Ba was asked to report on 

strategic targets and on operational plans that 
were of a national, not local, nature, rather than 
reporting on low-level tactical targets.  Ba was 
in a position where he could obtain strategic 
information because throughout this period, 
COSVN’s main headquarters was located close 
to his location - sometimes in Tay Ninh Province 
itself, and sometimes in the adjacent province of 
Binh Long.  Ba’s reports were transmitted through 
CIA channels, and only a few people knew of Ba’s 
existence.

The U.S. military used intelligence reports it 
acquired to mount attacks.

In order to ensure secrecy, only one South 
Vietnamese Police Special Branch officer and one 
Vietnamese employee of the CIA’s Tay Ninh office 
were allowed to meet with Ba in Tay Ninh.  Only 
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very occasionally would Ba meet with an American 
CIA officer, and such meetings were only conducted 
at a secret location in Saigon.  

Ba’s reports were regularly used in U.S. 
intelligence assessments of communists plans.  In 
addition, although Ba specialized in monitoring 
political, not military, affairs, he occasionally also 
provided advance warning of attacks in the Tay 
Ninh area.  

However, there were still questions about Ba’s 
loyalty to the CIA. The results of several polygraph 
[lie detector] tests did not make the CIA happy.  
In 1971, two years after the CIA recruited Ba, it 
discovered that he was still secretly in contact 
with and report to South Vietnamese military 
intelligence.  The CIA immediately contacted the 
South Vietnamese army and asked them to stop 
all contacts with Ba.  A number of CIA officers 
also asked why Ba’s work as a spy had not bee 
discovered by the Viet Cong in light of the fact 
that communist spies had infiltrated all of South 
Vietnam’s intelligence operations, many of which 
knew of Ba’s existence.  In the end, however, the 
accuracy of Ba’s reports dispelled all suspicions 
and the U.S. viewed Ba as a valuable asset.

The communists also gradually realized that 
they had a traitor in their ranks.  The losses that 
they suffered in the Tay Ninh area in 1969 and 
signs that their opponent had advance knowledge 
of their attack plans led the communists to suspect 
that they had a spy in their organization. A female 
cadre was assigned to conduct an investigation in 
Tay Ninh, where Ba was assigned to recruit and 
organize Party chapters.  However, this female 
investigator was arrested by South Vietnamese 
security when she crossed into an area controlled 
by the South Vietnamese government, and she was 
held in prison until the end of the war.  There is no 
information on whether or not B had told South 
Vietnamese security to arrest this woman. 

The search for the “mole” became so urgent 
that according to a series of articles published 
in the Vietnamese press in 2004 in 1972 one of 
the communists’ high-level agents in the South 
Vietnamese government, Nguyen Van Ta [Nguyễn 

Văn Tá] (alias Ba Quoc [Ba Quốc], was assigned 
to hunt down the mole.  Ba Quoc guessed that 
the file he wanted was in a safe in the Espionage 
Directorate (Section K) of the Central Intelligence 
Organization (CIO).  He was able to enter the office 
and was about to open the lock, but then someone 
entered the room unexpectedly, causing him to 
have to abandon his plans.  Two years later, Ba 
Quoc’s activities were exposed and he was forced 
to flee to a revolutionary base in the Mekong 
Delta.

The end:
Vo Van Ba’s secret file remained safe until 

the day that Saigon fell on 30 April 1975.  When 
communist soldiers occupied the offices of 
the CIO in Saigon, Vien Chi, the Director of the 
North Vietnamese Ministry of Public Security’s 
Intelligence Department, is said to have found Ba’s 
file in a locked drawer in the desk of Nguyen Khac 
Binh, the Director General of National Police.

Ba continued to supply valuable reports to the 
CIA until just before the war ended.  However, 
in January 1975, when the North Vietnamese 
Communist Party’s Politburo issued its resolution 
ordering a general offensive to “finish off” South 
Vietnam, Vo Van Ba did not provide advance 
information on this resolution to the CIA. This was 
not Ba’s fault; it was because the communists 
suspected that they had a traitor in their ranks and 
so COSVN’s leaders decided not to disseminate this 
resolution to lower levels of their organization.

In mid-April 1975 Ba gave the CIA a series of 
final report on North Vietnam’s plan for its attack 
on Saigon. These reports were considered to be so 
important that they were included in the report 
that U.S. Ambassador Martin presented to a U.S. 
Congressional Committee on the evacuation of 
Saigon.  However, by the time that Ba supplied 
these reports South Vietnam’s fate had already 
been sealed. In fact, Ba’s own fate had also been 
sealed, although he did not yet know it.

The spy Vo Van Ba was arrested on 1 May 
1975.

Shortly before the fall of Saigon, the CIA 
suggested that Ba and his family be evacuated to 
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the United States. However, he refused, saying that 
he would rather stay in Vietnam than try to start 
a new life abroad in his old age. The CIA promised 
him that they would make every effort to prevent 
Ba’s files from falling into enemy hands.  However, 
by that time the communist army had already 
captured and interrogated a person who perhaps 
knew more about Ba’s activities than anyone else.

According to Vietnamese accounts published 
after the war ended, Nguyen Van Phong [Nguyễn 
Văn Phong] (or Nguyen Si Phong [Nguyễn Sĩ Phong]) 
was a 33 year-old Northern refugee who worked 
for the CIA office in Tay Ninh.  Phong had been Ba’s 
CIA contact since 1969, since the CIA first recruited 
Ba. After working directly with Ba for many years, 
Phong left Tay Ninh and went to work for the CIA 
office in Ban Me Thuot.

On 10 March 1975 communists forces quickly 
captured Ban Me Thuot.  Phong and his family 
took refuge in the home of Paul Struharik, the 
USAID representative and the only American 
employee left in the province.  However, the house 
was immediately surrounded and everyone in 
the house was captured. Phong admitted that he 
worked for the CIA and gave the communists Vo 
Van Ba’s name. On 30 April 1975 the communists 
captured Tay Ninh City and arrested Phan Tan Nguu 
[Phan Tấn Ngưu], the South Vietnamese officer in 
charge of Ba’s case. Ba himself was arrested on 01 
May 1975.

The Vietnamese say that Ba committed suicide 
on 8 June 1975 while he was being held in a 
Ministry of Public Security prison camp. The truth 
about Vo Van Ba’s death - whether it was a suicide 
or something else - may never be known.

Another end:
There was another end to the story of the Tay 

Ninh spy. In 1980, in the middle of the boat refugee 
crisis, Paul Struharik, the USAID representative in 
Ban Me Thuot whose house had been surrounded 
by the communists in March 1975, received a letter 
at his home in the United States.  The letter had 
been mailed from Malaysia, and the letter’s writer 
was Nguyen Van Phong.

Phong wrote that he had escaped from his 

North Vietnamese prison camp by jumping from 
a truck while being transferred from one prison 
to another. He said that after his escape he had 
located his wife and children and that he and his 
entire family were about to depart on the boat on 
a boat with other refugees who had just arrived 
on the Malaysian coast.  Phong said that since his 
boat was still sea-worthy, the Malaysians wanted 
to push them away, but Phong said that he had 
persuaded someone to mail this letter to the U.S. 
for him, and Phong asked Struharik for his help.

Phong’s story seems hard to believe because 
how could an important prisoner like him be able 
to escape, and even be able to bring his wife and 
children with him.  However, Americans know that 
in life sometimes miracles happen, so they sent 
a message asking the authorities to keep an eye 
out for Phong’s boat when it arrived at a refugee 
camp.

A little over a week later, a Vietnamese was 
seen floating in the South China Sea and was 
rescued by a passing ship. This man said that he 
had been on Phong’s boat.  He said that the boat 
had sunk while it was on its way to Indonesia and 
that everyone on the boat, including Phong and 
his family, had died.”

(from BBC).
-------------------------------------------------------------

II/-The Story From Someone Who Was 
Involved in the Case (Phan Tan Nguu)

Right after he returned from making his 
presentation at Texas Tech University, Merle 
Pribbenow tried every way he could think of to get 
in touch with me because he felt that there were 
some unexplained points in his recent presentation 
and that there were details that he did not know 
about the recruitment and the running of this 
operation, especially about how the security of this 
operation had been maintained for so many years.  

During a trip I made to Washington D.C. in early 
2010 Merle Pribbenow sought me out and we had 
pho together in the Eden Shopping Center. When 
we met, he asked me to write about the progress 
of the operation, from the time the source had 
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not yet become the spy with the code-name X…, 
as well as about all of the details regarding how 
this operation was run so successfully that right up 
until 30 April 1975 the operation was still secure 
[secret], even though the Viet Cong were always 
suspicious and exerted tight security controls on 
their own ranks!

Let us go back to the beginning…
Circa mid-1970 the Director of National Police 

Zone III [Military Region III] appointed me to be 
the Chief of the Special Police Section of the Tay 
Ninh Province National Police Office, replacing Le 
Quy Thong [Lê Quý Thông] who was killed during 
an operation in May 1970.  When I learned I was 
being sent to Tay Ninh, I felt the hair raise on the 
back of my neck because that province was filled 
with place names that were the sites of terrible 
battles. I was worried, but I still had to pack my bags 
and go, accompanied by lots of words of advice, 
encouragement, and promises of whole-hearted 
support from Colonel Dao Quan Hien [Đào Quan 
Hiển].  I still remember what he told me: “I don’t 
care if you are talented or not; I just need you to 
work hard and to not be afraid of difficulties and 
hardships.”

During my first days in my new location I 
virtually went without sleep, not only because of 
all the work and decisions I had to make every day, 
but also because I had to read the files of every 
sympathizer, secret informant, and especially of 
the intelligence agents that were still operating.

In this pile of files, I could not avoid paying 
special attention to Operation X.54 (the code 
name used during the years 1969-1970) and the 
intelligence agent named Vo Van Ba [Võ Văn Ba] 
(aka Nam Huynh), who lived in the area of the Cao 
Dai Holy See in Tay Ninh.  He made his living as 
a slash-and-burn farmer who regularly worked in 
the area of Ninh Thanh, Hiep Ninh, and Suoi Da 
villages, all the way to the base of Nui Ba Den [Black 
Lady Mountain] in northern Tay Ninh Province (the 
route used by COSVN cadres to enter the area).  

Reviewing the details about this individual, I 
learned that he was a native of Moc Hoa in Kien 
Tuong Province, but because of the increased 

fighting in that area he decided to move to make a 
living in the Long Hoa area of Phu Khuong District, 
Tay Ninh Province.  As for Vo Van Ba’s family in 
Kien Tuong, he had an uncle who had worked for 
the Viet Minh and who had joined the Communist 
Party with Ba in the post-1945 years. 

Circa 1967, using an operations assistant who 
had previously been a communist cadre who had 
operated in Hao Duoc Village, Tay Ninh Province 
and who, after defecting and helping us, had 
been recruited to work for the South Vietnamese 
government’s Sureté [Công An] circa 1962 (Colonel 
Nguyen Van Y, the Director General of National 
Police, had made the decision to hire him), Ba was 
recruited to serve as a Secret Informant.  

During the years 1967 to 1970, Vo Van Ba 
had sent in occasional reports on local activities 
from what he said were occasional meetings with 
Viet Cong cadres while he was doing slash-and-
burn farming in insecure areas that the National 
government was unable to control.  Ba’s reports 
appeared to be accurate to the extent that we 
could confirm them in specific localities and 
specific times.  However, there were a few reports 
that I could not fail to pay special attention to:

1)-The 1968 Tet General Offensive.  The 
Republic of Vietnam and the Communists had 
signed a cease-fire agreement to allow the 
people to celebrate the Tet holiday. This cease-
fire would take effect on the first day of the first 
lunar month of the Lunar New Year  However, on 
the 25th day of the last lunar month of the year 
[five days before Tet], Vo Van Ba had reported that 
that the communists were preparing to mount an 
all-out general offensive throughout all of South 
Vietnam, from the cities to the rural countryside. 
In this report Bs had stated that Viet Cong cadres 
returning from a meeting north of Nui Ba Den 
[Black Lady Mountain] (meaning in War Zone D) 
had told him that they had received orders from 
the Center [Hanoi] directing them to mount this 
surprise general offensive in order to seize control 
of the government, no matter what the cost.  
This report had been sent to the National Police 
Headquarters and the U.S. Embassy on the morning 
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of the 26th day of the last lunar month of the year 
[four days before Tet].     In previous articles written 
about Major General Nguyen Ngoc Loan, we have 
mentioned the order he issued directing National 
Police units throughout South Vietnam to restrict 
100% of their personnel to their offices and based 
and directing them to dig protective bunkers in 
which to take shelter around their unit locations. 
Meanwhile army personnel were taking turns in 
being granted leave to go home to celebrate Tet.

2)-COSVN order to withdraw forces in order 
to avoid losses before Army of the Republic of 
Vietnam (ARVN) forces launched attacks into 
Cambodian territory sometime during the period 
from the end of 1969 into 1970.  While a number 
of units were directed to defend several important 
war zone bases, the bulk of the enemy’s forces 
were ordered to withdraw in the direction of 
Southern Laos.  The report said that the Viet Cong 
were certain that ARVN would launch attacks into 
Cambodia in order to destroy COSVN, which at 
that time was hiding inside Cambodia.

These were two exemplary reports that stood 
out from a large number of ordinary reports, 
and they made me think that Vo Van Ba was 
not an ordinary “secret informant.”  However, 
the question was who, or what organization, or 
possibly Ba himself, could have obtained this kind 
of information.

Bernard D’Ambrossio, who was my American 
advisor at that time, shared my concerns about this 
case.  After discussing the case, we decided that 
we needed to hold a meeting with Ba that would 
last for at least three days and that the meeting 
should be conducted in Saigon.  This happened 
circa mid-1971.

Every time we met with Vo Van Ba we had to 
make preparations for the entire meeting, from 
the time he left the area to the time he returned, 
because at that time Ba was rated as a “reliable” 
secret informant.  The important thing was what 
explanation Ba should give to his wife and his two 
children, a son and a daughter, for his absence.  

The preparations for every such trip were 
different.  However, this trip was the first one 

since I had arrived in Tay Ninh. We asked Ba to 
go to the province hospital pretending to be sick 
(however he was directed not to meet with any of 
the hospital’s doctors). Once there, he would slip 
through a door and sneak into a windowless room 
in the rear of the hospital. He would climb onto a 
stretcher and cover his entire body, including his 
face, with a sheet. Four Special Branch policemen 
would then carry him out to an ambulance that 
would drive him to the Tay Ninh West Airfield 
(at the province capital) where an aircraft would 
be waiting to fly him to Saigon (the four Special 
Branch policeman would not be told who was on 
the stretcher).  As for me, I and the case officer 
would drive a car to Saigon and we arranged to 
meet at Hotel X.Y.

Except for when he was in the hotel room (I 
was in the adjacent room), when he went outside, 
to a restaurant, to listen to music at a nightclub, 
etc., Vo Van Ba was required to disguise himself 
appropriate to the place he was going: sometimes 
wearing a rig, sometimes wearing a mustache, but 
he always had to wear dark glasses, assuming it 
was daytime.

During this first meeting, Frank Snepp, an 
intelligence analyst assigned to the U.S. Embassy, 
participated in the meeting, along with an 
interpreter, who at that time was Nguyen Si Phong, 
and one other American who came to make 
tape-recordings of the meetings but who did not 
participate in the discussions.

As a result of this meeting, we learned:
-Ba was a Central Committee [COSVN Party 

Committee] member who was at that time 
responsible for recruiting cadres and new Party 
members to help him control all types of activities 
in the area of the Tay Ninh Cao Dao Holy See and 
to supply personnel to other units from district-
level up through province and COSVN level.

-He was responsible for implementing directives 
from COSVN regarding local sabotage operations, 
planting of explosive charges [bombs], and 
distribution leaflets.  Ba simply issued orders for 
the Party chapters to carry out but was not allowed 
to personally participate in these operations.
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-He was responsible for closely monitoring 
and supporting all activities of the Holy See Party 
Chapter aimed at assassinating high-ranking Cao 
Dai religious figures whom they viewed as having 
been installed by the Saigon government, figures 
such as Cao Hoai Sang [Cao Hoài Sang], Truong 
Huu Duc [Trương Hữu Đức], Le Thien Phuoc [Lê 
Thiện Phước], former Lt. Colonel Nguyen Van Nha 
[Nguyễn Văn Nhã], and especially former Cao Dai 
Lieutenant General Nguyen Van Thanh [Nguyễn 
Văn Thành] (Here I would like to offer a sidebar 
comment: Having later become the Cao Dai Chief 
Coordinator, after 30 April 1975 Nguyen Van Nha 
was arrested and detained in the Nui Ba Den 
[Black Lady Mountain] area for ten year; he was 
not released until 1985).  I also previously written 
an article on the death of Lt. General Nguyen Van 
Thanh that was published in “Phuong Hoang” 
[Phoenix].  The enemy assassinated him in the 
back of his bedroom, inside the Cao Dai Holy See 
itself, because they believe he was working for 
the CIA and was obstructing COSVN’s efforts to 
control the Cao Dai (according to other reports 
that we received, COSVN did not issue instructions 
to assassinate General Thanh just to X.92; COSVN 
also issued similar instructions to the Toa Thanh 
[Holy See] District Party Committee - we knew 
this because we had an intelligence agent working 
inside this district Party Committee).  Cao Dai 
General Nguyen Van Thanh was murdered on 22 
November 1972 (the 16th day of the tenth lunar 
month).

-Even though he lived in Tay Ninh, COSVN still 
secretly contacted him to instruct him to conduct 
other activities; for instance, they invited him to 
attend meetings held north of Nui Ba Den [Black 
Lady Mountain], in the base area of the National 
Liberation Front.  It should be noted that every 
time these meetings were held, Party committee 
members, including from the province, district, 
and villages committees would attend, and 
arrangements would be made for Vo Van Ba to sit in 
the front row, in a place that was screened (so that 
those sitting behind him could not see his face).

According to his recruitment file held in the Tay 
Ninh Province Special Branch office, shortly after 

he arrived in Tay Ninh to settle there, Vo Van Ba 
was faced with a choice between three possible 
paths for his future: the Viet Cong constantly 
sent people to contact and recruit him and they 
regularly threatened him that if he refused or if 
he betrayed them, they would denounce him [to 
the government] as having previously work for 
the communists in Kien Tuong and that he was 
a Party member, a member of the Communist 
organization.  That was the reason that Ba had 
to ask one of his older cousins, who was like an 
uncle, to introduce him to the province police 
office, which recruited him to work as an “outside 
employee”.

The Tay Ninh Special Branch was able to recruit 
three “outside employees”, and all three of them 
were productive assets. They were:

1-D.V.N.: This agent resulted in Operation 
X.45, which destroyed the Viet Cong in Lang Co 
Nhi [Orphan Village] in Long Thanh in 1973 in a 
coordinated arrest wrap-up involving National 
Police Headquarters E Operations Bloc and the Gia 
Dinh Province Police Special Branch.

2.-Ng.T.T.: This agent later resulted in Operation 
Y.80, which destroyed the Viet Cong’s Y.4 
organization and resulted in the arrest of the 
owner of the Thanh Bach night club, located on 
Le Loi Street, near the Saigon Hospital, in 1974.  
After Saigon fell in 1975 T. was arrested and was 
imprisoned with me in a prison camp in North 
Vietnam, and was only released after being 
imprisoned for more than ten years.

3.-Vo Van Ba.
When he initially agreed to become an outside 

employee, it was only a formality designed to 
protect himself, because Ba knew that he could 
not avoid being closely monitored [tailed] and 
threatened by the Viet Cong, and if the Nationalists 
[the South Vietnamese government] found out 
about his Viet Cong contacts he would be arrested.  
After initially viewing this as just a device to protect 
himself, Ba gradually came to realize the brutality 
of the Viet Cong.  During the occasions when I had 
time to talk to Ba, he often complained about the 
Viet Cong and reviewed with me the things that he 
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had done from the time that he had joined them 
in his native province of Kien Tuong on, saying that 
all they had done was to rob, steal, and kill, even 
killing innocent people.  If they wanted the people 
to join them or to “support” the revolution, the 
only way they could accomplish these things was 
to “kill”!  Finally, he told me, “Only those without 
consciences, those who are heartless, will work 
for them.”

Once he had begun to think like this, an issue 
arose that we had to resolve. Ba had a son named 
Vo T.D.  His son had passed his first baccalaureate 
exam in 1971, but he then failed his second 
baccalaureate exam two years in a row.  Meanwhile 
his educational draft deferment expired and he 
was at the age that he was now “the property 
of the Thu Duc Infantry Officers School.”  If he 
let his son enter the Thu Duc Infantry School, Ba 
would certainly be demoted by the Communists, 
which would mean that his cooperation with the 
Nationalist side would no longer be effective, and 
he could even run into problems in the future. On 
the other hand, he did not want his son to join the 
Viet Cong because Ba had already spent practically 
his whole life with the V.C.

I went to see Colonel Huynh Thoi Tay [Huỳnh 
Thới Tây], Special Assistant to the National Police 
Commander [the Chief of Police Special Branch] 
to discuss the situation with him.  A little over a 
week later I was summoned to see Colonel Tay 
again to receive Vo T.D.’s draft exemption papers.  
Only then did I learn that Colonel Tay had talked 
to the National Police Commander, Major General 
Nguyen Khac Binh, and that at the request of 
the National Police Commander the Mobilization 
Directorate [the organization responsible for 
drafting military personnel], whose director at 
that time was Major General Bui Dinh Dam, had 
signed the draft exemption papers.

This meant that the concerns about the son 
were resolved, and from that point on, we had 
to pay more attention to the security of this 
operation.  

We immediately changed the operation’s code 
designation from X.54 (which it had been in 1970) 

to X.69, with the code name Rang Dong (this 
was done in 1972), and then in 1974 the code 
designation was changed to X.92 and the code 
name was changed to Bao Quoc.  From then on 
we used only the code designation X.92 in our 
reports on this operation, which made it easier for 
the readers to understand.

In the following section I will describe some 
of the details regarding how Operation X.92 was 
managed and directed. These procedures were 
the results of the discussion we had with Vo Van 
Ba during that first trip [to Saigon] as well as during 
later such meetings:

  1/-Communications System:
In operations like X.92. security is always the 

first responsibility, one in which no mistakes 
can be made, not matter what the reason.  For 
communications, we used the following methods:

a)-Radio communications: This was a type of  
wireless “phone” [in English] (similar to one of 
today’s “Walkie-Talkies).  The radio was only used 
at pre-determined times and we were not allowed 
to use it for more than one minute.  During that 
one minute, it was only used to inform the other 
party what he must do, such as to retrieve a letter 
from a dead drop, to come to Safe House No. …, or 
that he would be away on a trip for several days.

b)-Letter boxes [Dead drops]: There were a total 
of three dead drops, two inside the Cao Dai Holy 
See and one outside, near the province capital.

c)-Mobile letter boxes [Live drops]: The usual 
method of transportation for the residents of Tay 
Ninh was the “xe lôi.” [a motorcycle with a small 
cart/trailer attached to the rear consisting of two 
wheels on which was mounted a bench seat for two 
or three passengers] There were many different 
types of “xe lôi”, and especially many different 
types of motorcycles: Honda, Suzuki, Yamaha, 
etc.  The vehicle we used had a fake license plat.  
Each time the driver (who was a special operations 
officer) got the order to carry out a mission, he 
had to change the license  plate and remember 
to attach the canopy [a canvas top to protect the 
passengers from rain and sun] for the two female 
passengers, who were both young students going 
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to school, who carried identical book-bags, and 
who would be picked up at two different locations.  
The two girls would be dropped off separately at 
different locations after they had switched book-
bags.  We often used this mobile message exchange 
system whenever X.92 returned from an official 
mission for the V.C. or returned from a meeting at 
COSVN headquarters.  X.92 would write his report 
and then press his walkie-talking button - “1, 2, 3.”  
On the way back, at a pre-arranged location along 
a street, the Case Officer would step out, take the 
book-bag and immediately conceal it, and then 
bring it back to the office to deliver the documents 
or reports from the agent.

d)-Safe houses:  Naturally, this is something 
that everyone in the intelligence business knows 
about and must use.  We had two safe-houses for 
the X.92 Operation, one in the Long Hoa area and 
one near the province capital.

2/-Translator/Interpreter:
The Special Police Advisor in Tay Ninh always 

had three or four Vietnamese translators, at the 
very least, because we had quite a few operations 
in Tay Ninh - we had intelligence agents or secret 
informants not just at the province level of the 
V.C., but also at the district and village level.  
However, only one translator was used for the 
X.92 operation. This interpreter was not used on 
any other operation, and the American advisor 
and I had an agreement that the translator would 
not be a native of Tay Ninh Province and that the 
translator would not have any relatives or loved 
ones who lived in Tay Ninh.  

During the more than four years that I served 
in Tay Ninh, I worked closely with three different 
translators who worked solely on the X.92 
operation:

-Nguyen Si Phong [Nguyễn Sĩ Phong]
-Nguyen Cao Quang [Nguyễn Cao Quang]
-Nguyen Thanh Trang [Nguyễn Thanh Trang]
With regard to Nguyen Si Phong (not “Nguyen 

Van Phong”) had arrived in Tay Ninh before I 
got there (he arrived circa 1969).   Phong was a 
Northerner, a small man who handled his duties 

rather quickly, especially in translating X.92’s 
reports after X.92 returned from meetings at 
COSVN - sometimes he had to stay up all night 
translating the take because in addition to 
X.92’s handwritten report, there would also be 
documents that COSVN disseminated to lower-
levels (sometimes these documents were several 
dozen pages long).

In 1972 Phong became acquainted with a 
woman who was living with her family in Tay 
Ninh and decided that he wanted to marry her.  
Initially, when Phong went out with this woman, 
took her out to eat, etc., I received reports on 
this and ordered my people to conduct a secret 
investigation of the two of them. Fortunately, 
the girl and her family were good people, the 
kind of people we could trust.  However, when I 
discussed this situation with my American advisor, 
the Americans asked me to keep our decision [to 
remove Nguyen Si Phong from the X.92 operation] 
secret while they arranged to do this smoothly, 
because if what we did upset him and made him 
unhappy, Phong could “sacrifice” [expose] X.92 in 
one way or another.

Finally, I attended a going-away party to see 
Phong off to his new job at the Region II Consulate 
General (the Office of the CIA Advisor), which 
meant that Phong was being promoted (from the 
province level up to the region level).

From that time on, the X.92 operation continued 
to remain secure right up to 30 April 1975.

After Duong Van Minh ordered our forces to 
surrender, I and the Chief of the G (Operations) 
section personally took all of our intelligence 
files (everything from the recruitment files, the 
operational files, etc.) out to the grounds of the 
Province Interrogation Center, burned them, and 
threw the ashes into a well.

At 9:00 on the night of 30 April my wife (a 
police captain) and I were arrested inside the Cao 
Dai Holy See and were locked up in separate cells.  
Later my wife was sent to the Cay Cay prison camp 
in the jungles of War Zone D, while I was sent to 
North Vietnam. In 1988 I was transferred back to 
a prison in the South and was finally released on 
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29 April 1992.
After being held in a cell in the province prison, 

sometime in April or May 1975 I was brought in 
to meet with an officer from the VC’s Ministry of 
Interior [Ministry of Public Security] in the VC Tay 
Ninh Province Public Security Office.  The very 
first question he asked me was whether I knew 
anything about Vo Van Ba and why I had given 
the order to burn all of the files of Section G (the 
Operations Section).

I replied only that burning files was standard 
procedure when the situation became insecure or 
when the Government of the Republic of Vietnam 
ordered an evacuation; the procedure was that 
we were to burn all of our documents before 
we evacuated.  From then on I was brought in to 
“work” with this Public Security cadre virtually 
every day, and that is when I learned that Vo Van 
Ba had been arrested a few days after my arrest.

   It was only when I heard about Merle 
Pribbenow’s presentation that I  learned that 
Nguyen Si Phong had been captured in Ban Me 
That in March 1975, and it was not until I met with 
Merle Pribbenow in Washington D.C. in early 2010 
that I learned about Nguyen Si Phong’s death in 
1980.

Translators Quang and Trang took over Phong’s 
duties until 23 April 1975, at which time they were 
transferred to [the CIA’s] Region III Headquarters 
in Bien Hoa.

With regard to the American advisors, I should 
add that sometime in 1974 all American advisors 
working out in the provinces were withdrawn 
to the respective region headquarters.  When 
they had an operation to conduct or when they 
needed to discuss something, they would make 
an appointment to meet with the province 
counterparts but they no longer lived in the 
provinces as they had previously.  However, in 
Tay Ninh and Tay Ninh only, these advisors, and 
their translator Nguyen Thanh Trang, stayed in Tay 
Ninh, and they did not leave until 23 April 1975. 
My last American advisor was John R. Stockwell 
(who currently lives in the state of Texas).

Since the American advisors are not the main 

topic of this article, I will only make a few brief 
comments regarding Mr. John R. Stockwell.

It was only after I arrived in the U.S. in 1995 
that I learned that John R. Stockwell held the rank 
of Colonel.  After he left Tay Ninh and returned 
to the [CIA’s] Region Headquarters in Bien Hoa 
he was placed in charge of the evacuation of the 
American advisors and other U.S. personnel in 
Region III back to the United States, because the 
U.S. had abandoned Vietnam!  

Before he left Tay Ninh on the morning of 23 
April 1975, R. Stockwell came to see me in my 
office. He asked me and my wife to leave Vietnam 
that very day; he said that an aircraft was waiting 
for my wife and me at the province capital’s airfield.  
I refused his request for two reasons:

-I had two children whom I had sent to live with 
their maternal grandparents in Long An (this was 
because during the period from 1973 to 1975, Tay 
Ninh was regularly shelled by the communists, 
both day and night.  I could not leave the country 
and just leave my children behind.  Even though I 
had not yet talked to my wife about this, I knew 
that my wife would make the same decision as I 
did.

-Second, I could not abandon my subordinates, 
those with whom I had worked constantly, risking 
death on occasion, in many difficult operations 
which we conducted regardless of the dangers we 
faced.

In response to Stockwell’s request, I simply 
thanked him and told him that I would accept 
my fate, whatever the eventual outcome was for 
my country.  Stockwell stood there silently for a 
moment, and then he squeezed my hand tightly 
as he said “Goodbye” to me.  When I arrived in 
the U.S. in 1995, I contacted a number of people 
who had worked for the American advisors back in 
Tay Ninh. That was when I learned that Stockwell 
had become unhappy and dissatisfied when the 
U.S. abandoned Vietnam and that he had written 
a book but that his book had not been published 
because of an order issued by the CIA! (you can 
verify this on Youtube in a number of discussions 
about “The Conflicts Started By the CIA Around 
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the World”).
3/-Operations:
Aside from reports on operational matters and 

on the situation in our area of responsibility, we 
sent his reports on directives and instructions 
issued by COSVN to the Police Special Branch 
Headquarters as quickly as possible. There were 
some urgent report that were sent to Saigon for 
delivery to Special Branch Headquarters just one 
or two hours after we received them (sometime 
I or the Case Officer would personally take these 
reports back to Saigon).  As for the American 
advisors, they received copies of these reports for 
transmittal to the U.S. Embassy in Saigon. If there 
was anything in the information that involved 
our local area in the province, I would personally 
brief the Province Chief so that he could take 
appropriate action.

In terms of tactical information, X.92 answered 
virtually all of our requirements for our local 
area [the province] as well as for all of the other 
localities in South Vietnam.  However, I would like 
to provide a few details about the operation that 
were of historic significance:

a)-The “Summer of Fire” [1972] offensive:  
After regrouping and strengthening their forces 
following their terrible defeats during the 1968 Tet 
Offensive, the Communist Army decided to end 
the war via military means rather than through 
the Four-Party Conference [in Paris].  In addition, 
the anti-war movement in the United States 
had grown and was continuing to expand, and it 
was significantly influencing the U.S. Congress’s 
decisions on continuing to provide aid to South 
Vietnam as had been promised by the President, 
and by previous Presidents.

In December 1971 X.92 was summoned to 
attend an urgent meeting in an area of dense 
jungle where COSVN was then located.  During 
this meeting X.92 was directed to go back to hold 
immediate meetings with the different VC Party 
chapters to disseminate an order from the Politburo 
to attack and seize control of the Cao Dai Holy See, 
located in Phu Khuong District, Tay Ninh Province, 
to use as a bargaining chip in negotiations with 

the Government of the Republic of Vietnam at the 
Paris Conference.  Military forces would attack the 
Holy See from the outside while internally X.92 was 
directed to incite Cao Dai believers to hold protest 
demonstrations to demand that the Government 
of the Republic of Vietnam to cease fire to avoid 
damaging the Holy See and killing members of the 
Cao Dai faith.

When this report reached Saigon, according 
to what I was told by the Tay Ninh Province Chief, 
Colonel Le Van Thien [Lê Văn Thiện], President 
Nguyen Van Thieu ordered that Tay Ninh and the 
Cao Dai Holy See must be defended and held, 
no matter what the cost.  After this order was 
issued, a series of meetings were held with the 
Corps Commander, the Commander of the 25th 
Division, the Province Chief, and their subordinate 
units stationed in Tay Ninh.  A few days later our 
engineer units, artillery units, etc. were ordered to 
dig a trench around the entire northern perimeter 
to prevent the VC from being able to use armored 
vehicles in the attack.  This trench ran from ran 
from the Trang Lon military base around the 
northern side of the Province capital all the way 
to Route 22 (reaching Route 22 in the area of the 
Giang Tan three-way intersection).

Because during the subsequent period the VC 
used armored vehicles to transport troops and to 
attack South Vietnamese government positions, 
the digging of this trench was just a cover operation, 
something done for show, while the real defense 
was the installation of minefields using mines of 
every kind.  At night aircraft from Bien Hoa and 
Saigon constantly flew reconnaissance flights over 
the area north of the province capital, including 
over Nui Ba Den [Black Lady Mountain], located 12 
kilometers from the province capital.

Meanwhile, in the jungles to the north, the 81st 
Airborne Rangers closely monitored all activities 
of Viet Cong units, including in the Cambodian 
border area to the southwest, on the other side of 
the Vam Co Dong River.

At 2:00 in the morning one day in early April 
1972 the sounds of volley after volley of explosions 
woke everyone up. Some of the explosions were 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975338

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

the sounds of enemy artillery guns all along the 
province capital’s northern perimeter. Because the 
guns were firing from rather far away, only a few 
rounds hit populated areas on the outskirts of the 
province capital, so our losses were insignificant.

During the shelling I was in the command 
bunker of the province chief, Colonel Le Van 
Thien, where we were taking turns standing watch 
as we monitored reports from units along our 
defensive perimeter and from the different district 
headquarters.  The reports said that the enemy 
was using only infantry forces to mount his attacks 
and that they had not seen any armored vehicles. 
As a result, when the enemy troops got near the 
trench, our men in our different units needed only 
to “push the button” to set off the [claymore] 
mines.  Perhaps the VC did not dare to transport 
their troops by vehicle, even armored vehicles. 
because of our constant night reconnaissance 
flights - most of the Tay Ninh area consisted of 
rubber plantations, where it would be easy for our 
aircraft to spot enemy vehicle movements.

A little before 5:00 in the morning the sounds 
of gunfire began to die out, and the situation was 
totally quiet by the time the sun came up. The 
next morning our defensive units reported that 
all along the northern trench line they had found 
extensive VC blood trails along with a number of 
bodies that the enemy had not been able to carry 
away in time.

Three or four days later the attack on Loc Ninh 
began, Route 13 was cut completely, and An Loc 
was isolated and besieged.

Perhaps the detailed, meticulous defensive 
preparations in Tay Ninh, based on X.92’s reporting, 
is what saved Tay Ninh and the Cao Dai Holy See, 
and instead Binh Long was forced to bear the 
brunt of the communist attack in the days that 
followed.

During a number of later discussions with Frank 
Snepp, we both agreed on the following possible 
conclusions about the 1972 Easter Offensive in 
South Vietnam:

1.-X.92’s initial reports saying that the 
communists would try to take Tay Ninh at all costs 

were a “smokescreen” used while the communists 
focused all of their efforts on the attack against An 
Loc. That was the reason that just a short time 
later An Loc had been totally cut off and isolated.  
By the time the siege of An Loc was lifted, our army 
had sustained rather heavy losses to retake the 
lost territory, and the losses suffered by the 81st 
Airborne Rangers had been particularly heavy.

2.-Because our preparations in Tay Ninh had 
been so through, while communist forces were only 
able to mass at a point more than ten kilometers 
north of the province capital, in War Zone D, all 
the way out to the Cambodian border, when the 
VC infantry units attacked they had suffered rather 
heavy losses because of our newly-dug trenches 
and its associated network of minefields. That 
was the reason that they had been forced to pull 
back to the northeast in order to attack Binh Long, 
which is what in fact happened.

b)-The 1973 Paris Agreement:  The “Paris Peace 
Talks” between the four different parties - the 
Republic of Vietnam, North Vietnam, the National 
Liberation Front, and the U.S. - were still going 
on. In mid-October 1972, after returning from 
attending a meeting at COSVN, X.92 sent an urgent 
radio message during which we agreed to arrange 
for the “mobile letter box vehicle” to make a run 
following a pre-arranged route.

After receiving the book-bag and opening 
it, we found it contained a copy of a resolution 
issued by Hanoi’s Politburo along with a detailed 
report on COSVN’s instructions for implementing 
this resolution. The report said that the Paris 
Agreement would be signed on 30 April 1972. It 
said that the agreement contained one extremely 
important provision, which was that the United 
States and the Republic of Vietnam acknowledged 
and approved the presence of the National 
Liberation Front for South Vietnam in portions 
of South Vietnam’s territory south of the 17th 
Parallel.  COSVN’s implementation instructions 
directed that all locations must throw all the forces 
they had into an effort to “seize population and 
seize land” beginning on 27 October 1972. The 
instructions said that when the agreement was 
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signed on 30 April the territory that they were able 
to seize and occupy would be formally legalized 
[as being territory belonging to the NLF].

I immediately contacted my American advisor 
to request an aircraft to carry these documents to 
National Police Headquarters.  At the same time 
I placed a call to the Chief of the Police Special 
Branch on my SA-100 communications to brief him 
and to tell him that I would deliver the report to 
the Special Branch Bloc in two hours.  I made one 
copy of the documents for the American advisors 
to send to the U.S. Embassy in Saigon aboard the 
same aircraft.

When I met with the Colonel who was the 
Director of the Police Special Branch I also briefed 
in on X.92’s trip to attend the meeting in War Zone 
D. I told him that COSVN had directed that he must 
arrive for the meeting at the hour and on the day 
that was set and that he must not fail to appear, no 
matter what the reason for his absence might be.

Before I left to go to Tan Son Nhat Airfield for 
my return flight to Tay Ninh, I heard the Chief of 
the Police Special Branch say, “The Viet Cong are 
a bunch of thieves and the Americans are a bunch 
of swindlers [double-crossers]!”

30 October came and went, but we did not 
receive any instructions or information bulletins 
from the government about signing the agreement, 
and the Republic of Vietnam always had to be 
prepared for attacks that might occur at any place 
and any time.

About ten days before Christmas in 1972, all of 
the media in South Vietnam, including the TV and 
the radio, reported that the U.S. had sent B-52s 
to bomb Hanoi in order to apply pressure to force 
the North Vietnamese communists and the NLF to 
withdraw from Vietnam, saying that was the pre-
requisite condition set by the Paris Conference as 
a result of the demands of the Government of the 
Republic of Vietnam.

During a meeting I had with the Colonel who 
was the Chief of the Police Special Branch a few 
days after the B-52s bombed Hanoi, he told me 
that after reading our report that had been sent 
to him by the National Police Headquarters, which 

had been hand-delivered to him by National Police 
Commander Nguyen Khac Binh, President Nguyen 
Van Thieu had called in the American Ambassador 
to “grill” him about this matter and to ask him 
why the U.S. had gone behind the Republic of 
Vietnam’s back.  The President’s final threat to the 
Ambassador had been that he would recall the 
Republic of Vietnam’s delegation to the Paris peace 
talks and bring the delegation back to Vietnam.

The U.S.’s “mid-night liaisons” with North 
Vietnam had not achieved the U.S.’s desired results 
because of the Republic of Vietnam’s vociferous 
opposition, and that was why the U.S. had been 
forced to send B-52s to Hanoi. In the end North 
Vietnam accepted the Republic of Vietnam’s 
conditions, and the peace agreement was finally 
signed on 27 January 1973.

However, we did not forget the lessons we had 
learned about the Communists, so prior to the 
signing of the Agreement, not just Tay Ninh but 
all of our other provinces, including even Saigon, 
received he order to be prepared to deal with a 
new attack called “seizing population and seizing 
land” on the day that the agreement took effect.

Shortly after midnight on the night of 26-
27 January 1973 the sounds of gunfire erupted 
throughout our country. In a few provinces and a 
few localities the fighting lasted for three or days 
before it finally ended.

When we reviewed the situation, it turned 
out that wherever the Viet Cong had attacked 
they were defeated and that not only were they 
unable to gain control of more people and more 
territory, their units and their organizations had 
been forced to pull back from the positions they 
had previously held.

c)-Politburo Resolution 24, January 1975:  
The Vietnam conflict, with or without the Paris 
Agreement, continued, just as it had before.  The 
agreement was just an excuse for the U.s. to begin 
withdrawing its units back home in light of the 
concerns felt by the rest of the world and to satisfy 
the anti-war protestors, who were causing more 
and more problems for the government.

In early 1975 the fighting became increasingly 
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ferocious and the Republic of Vietnam’s soldiers 
were forced to contend with shortages of all kinds, 
including even shortages of ammunition.  Few 
people could believe that the conflict could have 
lasted until 1975!

After the abandonment of Central Vietnam in 
March X.92 had to attend a series of meetings 
at COSVN to receive instructions, including the 
requirement that our local organizations were to 
attack fuel storage facilities and small enemy units 
(village and district-level units). The instructions 
said that the communist regular army [main force] 
units would make maximum use of armored 
vehicles and artillery to attack what the communists 
considered to be the strategic targets they needed 
to eliminate.  The communists said that the time 
had come to finish the war via military might.  
They issued only general instructions and did not 
provide a concrete, detailed plan for to implement 
these instructions. X.92 reported only this and he 
was not able to give us a single requirement that 
they were supposed to implement.

In April 1975 X.92 brought back from these 
meetings the entire text of Politburo Resolution 24 
and of COSVN’s Resolution 12, which was COSVN’s 
version of Resolution 24 for dissemination to 
lower levels.  When these two resolution were 
hand-delivered to President Nguyen Van Thieu, he 
convened a number of meetings of his National 
Security Council in order to try to find ways to deal 
with the enemy’s plan.

It was only later that I learned a little bit about 
President Thieu’s reaction from a living witness: 
the Secretary General of the National Security 
Council, Major General Nguyen Khac Binh, the 
National Police Commander.

  Resolution 24 (and COSVN’s Resolution 12) 
analyzed the Republic of Vietnam’s shortages of 
supplies of every kind and then laid out a plan to 
send reinforcements to surround Saigon after they 
had “been given” the northern part of the country, 
Regions I and II, during the past two months.

Our fighting men were forced to economize, 
right down to each and every round of ammunition 
and every single liter of gas. This was accompanied 

by threats and pressure from the U.S. aimed 
at forcing President Thieu to resign.  However, 
President Nguyen Van Thieu always gave the same 
reply - that the Republic of Vietnam would fight 
right down to its “last bullet.”

In light of this situation, the Hanoi Communists 
did everything possible to persuade the U.S. to 
go behind our backs in order to find someone to 
replace President Thieu after they had given the 
U.S. the gift that the entire [American] nation had 
hoped for: the return of the American prisoners 
of war held in North Vietnam in accordance with 
the terms of the Paris Agreement that they had 
signed.

Finally, after enduring pressure from every side 
President Nguyen Van Thieu was forced to resign 
and turn over the reins of government to Vice 
President Tran Van Huong, and at noon on 30 April 
1975 Duong Van Minh handed our nation over to 
the Communists.

What happened after that was completely 
different from what I had learned from these two 
resolutions, and the leaders who followed were 
not allowed to mention these things again.

d)-The individual named Ut Tang [Út Tặng]:  In 
his presentation (see above) Merle Pribbenow 
mentioned that the enemy suspected that they 
had an agent in their ranks because who always 
had advance knowledge of their plans and had 
been able to inflict significant losses on them.  So 
they sent someone to investigate.

In late 1971, through one of our other 
penetration operations, we learned that in the Phu 
Khuong District operating area the District Party 
Secretary, Ba Dua [Ba Dừa], and Tu Tinh [Tư Tịnh], 
the Chairman of what they called the Holy See [Tòa 
Thánh] District Committee, instructed a female 
cadre with legal status to go to live in the area of 
the Long Hoa Market (near X.92’s house) under the 
pretext of being an itinerate street peddler and to 
find a way to monitor [surveil] X.92.  

Through reports we received, I learned that 
this woman was a former political prisoner named 
Nguyen Thi Xe [Nguyễn Thị Xe], alias Ut Tang [Út 
Tặng]. She had been arrested previously by the 
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Police Special Branch and the Province Security 
Committee had given her a three-year “an trip” 
[preventative detention for security reasons) 
sentence.  She had been released in 1971 and 
had immediately resumed working for the 
communists.  

To carry out her operational requirements, Ut 
Tang would ride her bicycle to the market carrying 
vegetables, fruits, etc. to sell there.  During the 
noon rest period she would go around studying 
the situation, and at night she would return home 
to report or to carry out other assignments.

During a meeting with X.92 at the safe house, 
X.92 said that this woman was very enthusiastic 
and hard-working and that she was a great 
danger to agents with legal status.  Even though 
she was just a district-level cadre, X.92 had seen 
her attending several meetings in the war zone 
[COSVN-level meetings].

Two days later we covertly snatched Ut Tang 
while she was on her way from Ninh Thanh Village 
to the Long Hoa Market and placed her in solitary 
confinement.  The next day I reported this matter 
to the Special Branch Headquarters. I was ordered 
to deliver her to Headquarters Staff D.6, and they 
held her in custody until 30 April 1975.

We did not feel X.92 anything about Ut Tang’s 
arrest so that X.92 would always be on his guard in 
all of his operational actions, and also so that X.92 
would not become too worried about his own 
security. More than one year later, COSVN finally 
informed X.92 had Ut Tang had been arrested and 
then had disappeared, but they did not give him 
any other details.  They asked X.92 to try to find 
out where Ut Tang was being held and whether 
she was still alive or whether she was dead.

e)-“Outside-The-Box” Operations: The reason I 
call these “outside-the-box” operations is that we 
carried out these activities at the request of the 
Communists as the result of orders that COSVN, 
the Province Party Committee, and the District 
Party Committee gave to X.92 to carry out:

-Distributing leaflets: The enemy regularly 
ordered X.92 to distribute leaflets denouncing 
religious officials who were members of the Cao Dai 

Religious Council because most of these officials 
were trying to expel young draft dodgers who had 
taken refuge in the compound of the Cao Dai Holy 
See.  However, among these young draft-dodgers 
were a few individuals that we had recruited to 
surveil and keep track of communists who might 
have mixed in with this group in order to carry out 
sabotage and other destructive activities.

Leaflets were usually distributed on Cao Dai 
holy days, so on these days our Special Branch 
policemen had to dress in white Cao Dai robes 
and be deployed in throughout the entire Holy 
See compound. Meanwhile, the person who 
distributed the leaflets, who was also one of our 
policemen, would only distributed them while 
riding a motorcycle (so he could make a quick 
get-away) along a certain pre-arrange route.  
Then a number of our “Cao Dai followers” would 
pick up all of the leaflets and bring them to the 
province police headquarters so that we could 
then send a report up to the province police chief, 
the regional police chief, and the National Police 
Headquarters.

-Planting explosives: In Tay Ninh People’s Self-
Defense Forces (PSDF) were assigned to closely 
guard all routes leading to the province capital, 
especially in the area between the Cao Dai Holy 
See and the province capital (in Hiep Ninh and Thai 
Hiep Thanh Villages, seven kilometers apart).  The 
communists ordered X.92 that he must destroy 
the PSDF checkpoint on the edge of Hiep Ninh 
Village and the PSDF checkpoint at the Giang Tan 
three-way intersection. These two checkpoints 
caused problems for communist cadres trying to 
infiltrate these two important targets, and the 
cadres especially did not dare to try to move past 
these checkpoints at night.

After briefing the province chief and our 
American advisor on this matter, the province chief 
approved setting off explosions, but he said that 
we must avoid killing or wounding civilians as well 
as the PSDF personnel manning these checkpoints.  
It was agreed that our American advisor would 
pay for the rebuilding of these checkpoints and 
that the money would be given to the province 
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chief himself rather than going through any of the 
Province’s different offices or bureaus.

One problem which was also an amusing 
aspect of the plan, was that our policemen would 
have to persuade the PSDF personnel on guard at 
the checkpoint to go have drinks with them at a 
nearby bar. Another problem was that we had to 
use Viet Cong mines or explosive charges that we 
had captured during earlier operations.

After the explosives were set off, the province 
chief issued letters of reprimand to the responsible 
local officials, from the hamlet and village level up 
to the district level.

4/-Fate:
a)-The Mole-Hunt [the hunt for a penetration 

agent]: In his presentation Merle Pribbenow 
mentioned the hunt for a mole inside the South 
Vietnamese government, a communist agent 
named Nguyen Van Ta [Nguyễn Văn Tá] (alias Ba 
Quoc [Ba Quốc]) who was a “mole” [penetration 
agent] inside the South Vietnamese Central 
Intelligence Organization (CIO).  

After talking to individuals who worked there, 
I have learned that Ba Quoc was just a “small 
fry” [someone of no significance, a low-ranking 
employee] working in the CIO. He did not have the 
power or authorization to go from one office to 
another trying to get into their files, open safes, 
etc. When Ba Quoc was exposed and was forced 
to flee to escape arrest, he had to exaggerate his 
accomplishments so that the communists could 
continue to maintain their reputation.

It was also said that when the communists 
captured the city and took over Major General 
Nguyen Khac Binh’s office in the CIO’s headquarters 
(and here we must clarify that this happened after 
30 April 1975, not on 29 April 1975), Vien Chi, the 
director of the North Vietnamese Ministry of Public 
Security’s Intelligence Department, found Vo Van 
Ba’s file in one of Nguyen Khac Binh’s locked desk 
drawers.  This is a complete fabrication.

The regards to the security of our files, from 
those of sympathizers to those of secret informants 
right up to the files of our intelligence agents, only 

the locality that recruited the individual maintained 
files with full, complete biographic information on 
the individual in all the “DV” subject areas (from 
DV.1 to DV.16).  Then there were the files of the 
E.Operations Management group of the Special 
Police Bloc. However, those files only included the 
DV sections with the codenames [code numbers] of 
the source along with copies of the regular periodic 
reports as well as special (unscheduled) reports, 
but the E group file did not contain the recruitment 
file.  In the source’s reports the source would only 
provide a written report and sign it with the code 
name [code number] that he had been given.

The E-Operations Management group was the 
headquarters staff agency that coordinated and 
monitored all of the operations of intelligence 
sources throughout the entire country in order to:

-Avoid intelligence fabrications and misuse 
for individual benefit. Perhaps one person might 
be cooperating with two or three different 
organizations. This could cause problems when 
verifying information and cause incorrect 
assessments by our security agencies.

-Prevent fabricated information from causing 
dangerous consequences when the information 
was utilized.

-Avoid the problem of “double agents,” sources 
that were working for both sides, which could 
destroy our operations and which the enemy 
might discover and neutralize.

This means that in the office of the Commander 
of our National Police, including his office in the 
National Police Headquarters and his office in 
the CIO Headquarters, and even in the office 
of the Commander of the Police Special Branch 
Bloc, there was no “Vo Van Ba” file that the 
communists could  have found there.  There was 
only a file marked “X.92,” with the alias of “Bao 
Quoc,” and that is all.  [Translator’s Note: General 
Nguyen Khac Binh held the concurrent positions 
of National Police Commander and Director of the 
CIO, meaning that he had offices in both National 
Police Headquarters and in CIO Headquarters].

In Tay Ninh Province, as I described above, I 
burned all of the files of our sources before I left 
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the province police headquarters, after which I was 
arrested at 9:00 that night inside the compound of 
the Cao Dai Holy See in Tay Ninh.

b)-Vo Van Ba’s fate:  During the final meeting with 
him, circa mid-March 1975 [sic - should read “mid-
April 1975], in light of the very difficult situation 
the government was facing at that time, American 
Advisor J.R. Stockwell asked him for his thoughts and 
recommended that X.92 and his wife and children 
should flee and be evacuated to the United States.  
X.92 thought about this for a while and then said he 
had made the following decisions:

-Because of his advanced age, he felt it would 
be difficult for him to make a new life for himself 
in a country like the U.S.

-X.92 said he would return to live as an ordinary 
citizen.  If the communists should take over South 
Vietnam and give him an official position of 
some kind, X.92 said he would refuse to accept 
that position because he said that he knew the 
communists all too well.  In addition. X.92 also 
mentioned his two children and said that they 
would not cooperate with the communists in any 
circumstances.

-Finally, X.92 said something that I still 
remember to this day, something that has haunted 
me for more than 40 years: “If the communists 
are able to seize control of South Vietnam, I will 
commit suicide.”

Remembering this, I was not surprised when, 
after I emigrated to the U.S. in 1995, I learned 
that X.92 had died while he was being held in 
a temporary Ministry of Public Security prison 
facility in Saigon and that the communists said 
that X.92 had committed suicide.  I believe that 
X.92 really did commit suicides.  In the communist 
prison system, to kill a “dangerous” person like 
X.92 after he had only been imprisoned for one 
month would have been considered to have been 
too “generous,” too “lenient” for such a person.

Yes, suicide and death while in prison is 
something that is very common in such brutal, 
inhumane regimes!

III/-Conclusion:

After my meeting with Merle Pribbenow in 
Virginia in early 2010, I did not know what to do 
because I felt it would be very difficult for me to 
satisfy his request [to write an account of the Vo 
Van Ba operations].  In addition to Mr. Pribbenow, 
a friend of his, another American, also came to see 
me and also asked me to help him because he said 
he was writing a book about the Vietnam War.

I found it difficult to fulfill these requests because 
in addition to X.92 who worked directly with us, 
there were also many other people involved in this 
operation as well, people who still live in Vietnam, 
and especially who live in the area of Tay Ninh 
Province.  When you read through the account 
given above, you will see that the running of this 
operation, from the communications network, 
the couriers, the safe houses, the live drops, the 
dead drops, etc. required the participation of 
a large number of people.  This lateness of this 
document, the delay of the completion of a book, 
is a small thing in comparison with the survival of 
these “anonymous” fighters.

Although I have lived abroad of more than 20 
years, I have never forgotten the men and women 
who worked with me back then.  I remember 
every single one of them; I remember each of their 
faces, happy or sad, whenever they returned from 
carrying out an operational mission, and I especially 
remember the friends, the younger brothers and 
sisters, the children whose names never appeared 
on the “payrolls of the Government of the Republic 
of Vietnam.”

Throughout all of the years that have passed, I 
have silently, by means of my own limited resources, 
tried to help those “whose names are not on the 
official list”, but I never dared to list them in my Tet 
greetings, because to do so would require me to 
provide their names, addresses, etc.

As a result of the death of X.92 and of the 
lessons that I learned during my many years of 
service prior to 1975, I believe:

*Only those who truly understand the 
Communists will dare to make sacrifices to oppose 
them, including the sacrifice of their own lives! 
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Trong những bài trước đây, tôi có đề cập đến 
những nhân viên Ngoại Vi của ngành Đặc 

Biệt tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1971, Khối Đặc Biệt 
cho xét lại khả năng công tác của các nhân viên 
này, vì lương bổng do ngân sách Quốc Gia đài thọ, 
hậu quả là có nhiều nhân viên thuộc loại này bị 
cho “giải ngũ”.

 Riêng tại Tây Ninh, có 3 nhân viên Ngoại Vi 
được xử dụng xâm nhập vào các tổ chức của bọn 
Cộng Sản, mà đa số nằm ở phía Bắc núi Bà Đen và 
chỉ có một xâm nhập vào Huyện Ủy Tòa Thánh (là 
Huyện có Tòa Thánh Cao Đài). 

Lúc mới tuyển mộ và phân chia vùng trách 
nhiệm, có một nhân viên tên là Nguyễn Văn Cuộn, 
mang bí số Z.90 và bí danh công tác là Hòa Bình. 
Như những nhân viên khác, kể cả các cảm tình 
viên, mật báo viên, cán bộ điều khiển đều phải 
tiếp xúc tại các nhà an toàn cũng như phải có ít 
nhất 2 hộp thơ chết để liên lạc, trao đổi tài liệu 
sau mỗi chuyến công tác. Mỗi cán bộ điều khiển tự 
tạo ra các hộp thư này và đương nhiên đặt dưới sự 
kiểm soát của các Trưởng toán hoặc của Trưởng G. 
Công Tác thuộc F. Đặc Biệt.

Công tác này, tôi đã có dịp đề cập đến trước 
đây, nhưng rất vắn tắt, chỉ với mục đích nêu lên 
những sự kiện đã xảy ra hầu mọi người lưu tâm 

đến chủ trương của Cộng sản luôn tìm cách xâm 
nhập các tổ chức Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, 
từ trung ương đến địa phương. Chủ yếu của bài 
viết đó, nằm dưới đề tài “những bài học lịch sử”, 
trước tháng 4 năm 1975 và hiện giờ vẫn đang tiếp 
tục xảy ra tại hải ngoại. Nay vì phải đưa vào quyển 
“Lược Sử Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia” nên tôi 
xin viết lại từ đầu,với những chi tiết mà hơn 43 
năm qua tôi chưa một lần thố lộ với bất cứ ai, dù 
thân thiết đến đâu.

Kính mời theo dõi...

HOẠT ĐỘNG:
Từ năm 1970, Z.90 chỉ báo cáo những công tác 

thu mua nhu yếu phẩm, kể cả thuốc men, mà các 
con buôn ra vào vùng phía bắc núi Bà Đen đa số là 
dân nghèo, buôn bán hàng hóa kiếm lời để sống. 
Thường mỗi chuyến đi, như các con buôn khác, 
Z.90 thường đi cùng với vợ, tên là Nguyễn Thị 
Thẵm bằng chiếc xe gắn máy. 

Đến năm 1971, trong báo cáo của Z.90 có đề 
cập đến một số cá nhân hiện đang sinh sống trên 
các Tỉnh hoặc Thành phố... để nhờ Z.90 đi xác nhận 
cho chúng cũng như chúng nhờ Z.90 tìm cách liên 
lạc khi có việc cần sau này.

So với những báo cáo trước đây, chúng tôi thấy 

Phá Vỡ Công Tác Binh Vận A.54
Phan Tấn Ngưu
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có sự khác biệt, vì bằng cách nào mà bọn chúng 
dám nhờ Z.90 làm những việc cần phải có sự tin 
cậy vững chắc mới được. 

Những thắc mắc đó, sau vài lần tiếp xúc, được 
biết vợ của Z.90 là người rất lanh lợi, mượn cớ con 
buôn để khai thác tin tức trong hàng ngũ chúng 
cũng như đáp ứng những yêu cầu được cung 
cấp hàng hóa, thuốc men v.v... Đương nhiên mỗi 
chuyến công tác như vậy, đều được sự hỗ trợ của 
cán bộ điều khiển khi qua các trạm kiểm soát của 
các Cuộc CSQG xã. Sau đó ít lâu, được sự chấp 
thuận của vợ Z.90, chúng tôi tuyển mộ chị làm Mật 
Báo viên cho F. Đặc Biệt.

Để tránh sự trùng hợp với những công tác trước 
đây, chúng tôi đặt bí số mới cho vợ Z.90 là Y.59. Từ 
đó, Y.59 là Mật Báo Viên chính, còn Z.90, chỉ là vai 
phụ để yểm trợ cho Y.59. Từ điều kiện và mục tiêu 
công tác, Y.59 chỉ là một “Mật Báo Viên được tin 
cậy” mà không thể tiến xa hơn vào một tổ chức 
hay cơ quan nào, nên chúng tôi chưa tuyển mộ 
như những Tình Báo Viên khác và đặt cho bí số 
Y.59 để tiện viết những báo cáo công tác.

Trong những năm công tác, Y.59 đã đưa rước 
một số cán bộ địa phương của Việt cộng ra vào 
khu vực này, dưới sự bảo trợ và giám sát chặt chẽ 
của ngành Ðặc biệt Tỉnh Tây Ninh. Từ những tên 
cán bộ này, chúng ta đã biết được phần nào những 
nhân vật mà chúng đã đến tiếp xúc, xây dựng làm 
cơ sở cho chúng. 

Những chuyến đi hướng dẫn những cán bộ đến 
các cơ sở địa phương Tây Ninh hoặc đôi khi đến 

các tỉnh khác, mà đặc biệt là tỉnh Kiến Hòa, chỉ do 
Z.90 hướng dẫn, còn Y.59, nại vì lý do phải lo cho 
các con còn nhỏ nên không phải đi.

Sau gần 3 năm công tác, đọc những báo cáo của 
Y.59, thường do Z.90 mang đến gặp cán bộ điều 
khiển hoặc để trong các hộp thư chết, tên Thẵm 
trở thành tên gọi quen thuộc của chúng tôi hơn 
tên Nguyễn Văn Cuộn của Z.90.

Đa số công tác của Z.90 là mang những thư từ 
của chúng gởi cho các nơi, dĩ nhiên chúng đều dán 
kín lại, không muốn cho Z.90 đọc. Khi Z.90 mang 
về, chuẩn bị chuyển đi, đều đã được chúng tôi 
copy tất cả và lưu giữ trong hồ sơ công tác của Y.59 
cũng như khai thác ngay tùy theo nhu cầu công tác 
và tình hình tại địa phương.

Qua sự “khôn ngoan và thật thà” của Y.59, 
chúng rất tin tưởng nơi hai vợ chồng này, đôi khi 
chúng còn thảo luận một vài công tác trong thời 
gian sắp tới.

Sau những lần gặp với Y.59 tại các nhà an toàn, 
chúng tôi ghi nhận một số tin tức như sau:

- Tên Trần Bê, quê ở xã Trường Hòa, Tây Ninh, là 
cán bộ an ninh của Tỉnh Ủy Tây Ninh, cho Y.59 biết 
là tên Hai Bình, Bí Thư Tỉnh Ủy, có con riêng của vợ 
tên là Paul Grineau Colo, là bác sĩ đang phục vụ tại 
Bệnh viện tỉnh. 

- Tên Trần Huy Liệu là Ủy Viên Trung Ương Đảng 
ở Hà Nội, có đứa con làm bác sĩ tên Hải, đang mở 
phòng mạch ở Nha Trang. Sau khi về gặp Đại Tá 
Trưởng Khối, ông liên lạc với cố vấn Hoa Kỳ để 
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giúp cho một chiếc phi cơ ra Nha Trang để điều 
tra những hoạt động của tên bác sĩ con Việt Cộng. 
Chúng tôi và cán bộ điều khiển cùng đi chuyến 
công tác này. 

Khi đến Nha Trang và gặp Trung Tá Nguyễn Hữu 
Hải, Trưởng E. Đặc Biệt Vùng II để nhờ sự giúp đỡ 
của E.Đặc Biệt, đi tìm cho bằng được Bác sĩ Hải. Sở 
dĩ chúng tôi cố tìm theo lệnh của thượng cấp, vì 
sau thời gian khá dài, Khối Đặc Biệt muốn phá vỡ 
công tác này, hầu triệt hạ cho bằng hết những cơ 
sở, khó có thể tiếp tục nuôi dưỡng bọn nằm vùng, 
trong lúc tình hình chiến sự ngày càng leo thang.

Chuyến đi đó không đem lại kết quả như mong 
muốn, vì không tìm ra được bác sĩ Hải, người miền 
Nam, có cha theo Việt Minh hồi năm 1955. Chỉ có 
một bác sĩ tên Hải, nhưng quê quán ở miền Trung 
và tuổi đời có vẻ lớn (khoảng 40 đến 45 tuổi), 
không thuộc hàng con cháu như báo cáo.

PHÁ VỠ:
Đến tháng 4 năm 1974, sau một thời gian công 

tác và được tin tưởng giao phó trách nhiệm đi liên 
lạc các nơi, Z.90 được thông báo là có một cơ sở 
ở Saigon sẽ lên đón một cán bộ cao cấp, từ trung 
ương đưa về, xâm nhập qua đường biên giới, để 
điều động công tác trong những ngày sắp tới. Bọn 
chúng yêu cầu Z.90 chở giúp cán bộ đó, đến địa 
điểm đã hẹn. Hỏi về cán bộ cao cấp đó, chúng chỉ 
cho biết là người của Trung Ương Cục, mà không 
cho biết tên, họ.

Chúng cho biết địa điểm hẹn gặp tại ấp Trường 
Lưu xã Trường Hòa, Quận Phú Khương tỉnh Tây 
Ninh, ven đường bên cạnh mấy vườn măng cụt 
đang say trái. Thời gian hẹn gặp là 11 giờ trưa. 

Từ sáng sớm, đã xuất hiện mấy “bác nông dân” 
đi xe đạp vào khu vực, với cuốc xẻng trên tay, để 
lo làm cỏ mấy vườn măng cụt cũng như đang cuốc 
đất khu vực chung quanh. Phần chúng tôi, đi phía 
ngoài với hai chiếc xe Jeep mang số dân sự đang 
đậu tại cuộc Cảnh Sát xã.

Trước giờ hẹn khoảng 10 phút, có một chiếc xe 
hiệu Simca màu trắng đến đậu bên cạnh đường, 
có 3 người, gồm một tài xế, một “ông chủ” và một 
người nữ giúp việc, ngồi phía sau. Mấy “bác nông 

dân” đến lân la hỏi chuyện, được biết xe này từ 
Sàigòn vừa lên tới, mục đích đi mua măng cụt đem 
về để biếu bà con, vì nghe trên này măng cụt ngon 
hơn các nơi khác.

Khoảng 10 phút sau, Z.90 chở một con buôn, 
từ miền biên giới phía bắc xuống, ăn mặc lịch sự 
có vẻ “dân thành phố”. Người chủ chiếc xe Simca 
và người khách lạ, thăm hỏi tự nhiên xem như 
đã quen biết trước. Cuối cùng, người chủ xe mời 
người khách lên xe, nhờ dẫn đi mua măng cụt ở 
mấy vùng phía trong. 

Sau khi cả bọn vừa lên xe, chuẩn bị nổ máy, thì 
cả phía trước và sau, mấy “bác nông dân” đang 
vây quanh. Ngay lúc đó, “bác nông dân” tên Quới 
gọi máy cho chúng tôi đến. Người trưởng xa vội 
xuống xe, tay cầm một gói giấy, nói rằng đi mua 
trái cây mà không có xin phép, nên xin mấy anh 
“thông cảm” bỏ qua cho. Để bù lại lỗi lầm này, xin 
mấy anh nhận chút quà để uống nước!

Tất cả đều bị bắt! Người chủ xe tên Nguyễn Văn 
Dần, chủ nhà hàng Thanh Bạch trên đường Lê Lợi 
Sàigòn, còn người khách lạ mà Z.90 chở đến là 
Thiếu Tá Sáu Động, cán bộ phái khiển Cục Nghiên 
Cứu, đặc trách binh vận và số tiền “hối lộ” đếm 
được là 2 triệu đồng, được ghi vào biên bản, với 
chữ ký của Nguyễn Văn Dần. Dĩ nhiên, Z.90 cũng bị 
bắt và cùng bị đưa về Trung Tâm Thẩm Vấn Tỉnh, 
nhưng mỗi tên ngồi trên một xe riêng của Cảnh 
Sát, kể cả chiếc xe của tên Dần, với một tài xế là 
nhân viên Đặc Nhiệm của G. Công Tác F. Đặc Biệt.

Khi về đến Trung Tâm Thẩm Vấn, chúng tôi cho 
thẩm vấn ngay để truy bắt những tên khác, ngoài 
những tên mà chúng tôi đã có qua những báo cáo 
của Y.59 thời gian qua.

Tất cả đều không hợp tác và chỉ nhận là đi mua 
trái cây đem về Sàigòn cho bà con, bạn bè.

Hơn 30 phút sau, Trưởng G.Thẩm Vấn, anh 
Nguyễn Đăng Đàng, lên trình bày sự bất hợp tác 
của cả bọn, kể cả Z.90, cùng những khó khăn khi 
đối đầu với mấy tên cứng đầu này.

Sau đó, chúng tôi sắp xếp cho bọn chúng ngồi 
trong những phòng kế nhau, với mỗi phòng một 
thẩm vấn viên. Bên cạnh đó là một phòng với 2 
nhân viên, người này thẩm vấn người kia, tiếng thì 
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không nghe rõ (vì sợ bọn chúng nhận ra), nhưng 
sau mỗi câu trả lời ấm ớ... là tiếng đập rầm rầm, 
cho cả khu vực được nghe (chỉ là tiếng đập vào 
tường hoặc bàn v.v...).

Khoảng 20 phút sau, người giúp việc tên Lê Thị 
Hoa, thật sự là một giao liên đã hoạt động lâu năm 
với đường dây Y.4, xuống các tỉnh thuộc vùng 4, 
bật khóc và yêu cầu thẩm vấn viên đừng đánh cô 
ta, cô ta sẽ khai hết (cô ta và cả bọn chưa bao giờ 
bị đánh).

Điều đầu tiên cô khai, đúng nhiệm vụ là lên 
đón tên Sáu Động về Sàigòn, để sẽ đưa tên này đi 
các tỉnh khác, đặc biệt là ở vùng 4. Tiếp theo, cô 
cho biết, trên xe, trong cái hộc phía dưới chỗ để 
chân bên phải, phía trước, có 2 cuộn Vi-Film, theo 
tên Dần nói trước đây là sẽ giao cho Sáu Động để 
mang đi các tỉnh. Hai cuộn phim này được che lại 
bởi một miếng kim loại, hàn dính vào sàn xe.

Sau khi lấy được 2 cuộn phim và đọc lời khai 
của tên Hoa, tôi liên lạc với cố vấn để yêu cầu cho 
chuyến phi cơ mang 2 cuộn phim về Khối Đặc Biệt. 
Tôi gọi máy SA.100 cho Đại Tá Huỳnh Thới Tây, 
Trưởng Khối, trình bày diễn tiến công tác, kể cả việc 
chuyển 2 cuộn phim về BTL. Ngay buổi chiều hôm 
đó, tài liệu và 2 cuộn phim được đưa về Sàigòn.

Bằng sự “đối đãi” lịch sự, đã thuyết phục được 
tên Sáu Động, riêng tên Nguyễn Văn Dần thì khăng 
khăng không chịu khai. Vì sự cứng đầu này là một 
trở ngại không nhỏ, nếu không truy bắt hết các tổ 
chức và đồng bọn mà đa số không nằm trong địa 
bàn Tỉnh Tây Ninh, chúng sẽ trốn hết, nên tôi liên 
lạc với Trưởng Khối Huỳnh Thới Tây, xin chuyển nội 
vụ về D.6 của Khối, sau hai ngày tạm giữ.

Khi nội vụ chuyển về, đã được sự phối hợp của 
Cục An Ninh Quân Đội, Phủ Đặc Ủy Trung Ương 
Tình Báo, Phòng 2 Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Cảnh 
Tư Pháp v.v..., ngày đêm thẩm vấn cật lực các tên: 
Sáu Động, tên Lê Thị Hoa và tài xế đi với tên Dần 
(không nhớ tên). Riêng tên Dần vẫn “bất hợp tác”.

Ngoài cơ quan D.6 phụ trách thẩm vấn, cơ quan 
E.4 (Sở Công Tác) phải tung nhân viên cùng với các 
đơn vị Quân Đội, đi các tỉnh để truy bắt những tên 
nội tuyến khác....

Sau đó, nhân những chuyến công tác, ghé 

Trưởng Khối, ông bảo mình phá tổ chức này kịp 
thời, nếu không để trễ thêm “một hai tháng” nữa, 
sẽ tai hại vô cùng và miền Nam khó tránh khỏi 
những trận chiến không thua gì Mùa Hè Đỏ Lửa 
năm 1972, do các tên phản loạn cầm đầu, đang 
manh nha tạo ra những cuộc “binh biến”.

Gặp lần sau, Đại Tá Trưởng Khối cho biết, tên 
Dần vừa mới được cứu sống, hắn đã tự tử trong 
buồng giam, nhưng nhân viên hay được và đưa đi 
cấp cứu. Lúc đó tôi cũng không kịp hỏi hắn đã tự 
tử bằng cách nào...

Đại Tá Trưởng Khối cho biết bọn này nằm trong 
tổ chức Binh Vận của Trung Ương Cục, có bí số là 
A.54.

Sau khoảng 1 tháng khai thác đồng bọn, Trưởng 
Khối cho chúng tôi biết, đã:

- Tịch thu được 3 nhà hàng, một ở Chợ Lớn và 
2 ở Sàigòn, không kể nhà hàng Thanh Bạch của tên 
Nguyễn văn Dần.

- Tổng số hoạt động nội tuyến, có hầu hết trong 
các đơn vị của Quân Đội, Hành Chánh, Cảnh Sát 
Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn v.v... trên khắp 4 
vùng chiến thuật, ước lượng khoảng 200 người, mà 
nhiều nhất trong địa bàn tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre)

- Đặc biệt có 3 tướng lãnh: Trung Tướng Nguyễn 
Hữu Có, Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh và Chuẩn 
Tướng Nguyễn Hữu Hạnh.

Đại Tá Trưởng Khối cho biết, ngoài 3 vị Tướng 
nêu trên, tất cả số bị bắt đều được xét xử kín bởi 
Tòa án Quân Sự và được đưa ra trại tù binh ở Côn 
Sơn, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nhân kỷ niệm ngày Cảnh Sát Quốc Gia (1 tháng 
6 năm 1974), chúng tôi về tham dự,  được gắn huy 
chương Chiến Công Bội Tinh từ Đệ Tam cho đến 
Đệ Nhất và được Tư Lệnh Nguyễn Khắc Bình tưởng 
thưởng 8 trăm ngàn đồng

Khi hỏi về 3 vị Tướng nội tuyến, Đại Tá Trưởng 
Khối cho biết tất cả đã trình cho Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu, và phía Hoa Kỳ cũng đề nghị 
nên bắt truy tố như hai vị tướng Tư lệnh Sư Đoàn 
25 và 18 trước đây.

Những ngày sau đó, khi có dịp gặp cố vấn John. 
R. Stockwell, tôi có hỏi về số phận của 3 vị Tướng 
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này, ông ta chỉ cười và đáp... I don’t know!

PHẦN KẾT: 
Những năm tháng cuối 1974, bao gánh nặng 

đang trút lên vai những người lãnh đạo, mà nhân 
vật tiêu biểu là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 
Trong khi đó, bọn phản chiến đang hoành hành, 
nếu không muốn nói là khuynh đảo các chính phủ 
Hoa Kỳ, trong giai đoạn tiếp nối từ Tổng Thống 
Nixon, Ford... Việc Hoa Kỳ rút quân và cắt viện trợ, 
là hình thức khai tử người bạn đồng minh, mà Hoa 
kỳ luôn khẳng định sẽ đánh trả, nếu bọn Bắc Việt vi 
phạm Hiệp Định Paris đã được ký kết. Ngoài việc ký 
kết bằng văn bản, trong những cuộc gặp gở ngoại 
giao, Hoa Kỳ vẫn nhắc lại lời cam kết của mình, 
không bao giờ bỏ rơi miền Nam! Đó là những lời 
hứa hẹn đầy dối trá: sống chết mặc bây...

Tôi không dám bàn những gì quá cao xa, ngoài 
tầm hiểu biết của mình, nhưng tôi rất thông cảm 
khi nghĩ đến cách hành xử của Tổng Thống Nguyễn 
Văn Thiệu đối với 200 tên phản quốc, kể cả 3 vị 
Tướng này.

Cho đến trước tháng 4 năm 1975, ít người biết, 
cũng như nghe được những phiên tòa đã xử các 
tên nội tuyến, cũng như danh tánh của 3 vị Tướng 
nêu trên. Khi có dịp về công tác ở Bộ Tư Lệnh (đặc 
biệt ở Khối Đặc Biệt), bạn bè than phiền, trong 
những dịp thăng thưởng hàng năm, những ai có 
quê quán ở Vùng 4, đặc biệt là ở Kiến Hòa, đều bị 
“cứu xét” kỹ lưỡng hơn các nơi khác!

Thật vậy, nếu sự việc bùng nổ công khai, là miếng 
mồi ngon cho bọn phản chiến đổ thêm dầu vào lửa, 
khi ngay trong hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa 
mình cũng có lắm kẻ phản bội. Lúc đó, Hoa Kỳ còn 
lý lẽ nào để bênh vực cho “Tình Đồng Minh thắm 
thiết” dù đã có hơn 50 ngàn quân nhân của họ đã 
hy sinh trong 10 năm qua! Chỉ được biết, những 

tháng ngày về sau, 3 tên Tướng này, có người bị 
giải ngũ, có người chỉ phục vụ trong những vai trò 
phụ, như có “xe” mà không có “xăng”, được giữ 
những chức vụ “có cũng như không” và được sự 
giám sát chặt chẽ của các cơ quan an ninh.

Cho đến sau tháng 4 năm 1975, khi tôi ở tù tại 
trại Tân Lập thì Tướng Nguyễn Hữu Có cũng bị đi 
tù ở trại Hà Tây, khi tôi từ Hỏa Lò về trại Hà Tây thì 
Tướng Có được lãnh nhiệm vụ thành lập vùng “kinh 
tế mới” tại hai xã Thanh Lâm và Thanh Phong, tỉnh 
Thanh Hóa, để chuẩn bị cho thân nhân, gia đình 
cũng như các cựu quân nhân, cựu công chức... 
VNCH ra đó định cư, sinh sống, như những việc mà 
bọn cộng sản đã làm ở miền Bắc sau năm 1954. 
Cùng đi với Tướng Có, còn 12 người nữa (đại tá, 
trung tá v.v..) tổng cộng là 13, mà được anh em tù  
đặt cho cái tên rất dễ thương: 13 con ma!

Rất may, thế gian này hãy còn những người biết 
thương đồng loại, dù không cùng chung một huyết 
thống, một màu da. Họ đã tranh đấu, dưới mọi 
hình thức, để cứu giúp những người khốn cùng 
đang chết dần mòn dưới bàn tay sắt máu của bọn 
cộng sản trong các ngục tù của bọn chúng dưới 
mỹ từ “trại cải tạo”.... Từ đó, chương trình định cư 
cho những tù chính trị ra đời và chuyến đi đầu tiên 
được bắt đầu từ tháng 1 năm 1990. 

Trước đợt định cư có hiệu lực, 13 con ma này 
được trả tự do về gia đình và kế hoạch “kinh tế 
mới” bị hủy bỏ từ đó.

Riêng Z.90, cũng bị bắt đi tù và cùng ra miền Bắc 
với chúng tôi. Hàng ngày gặp nhau, Z.90 chỉ cười trừ 
và tôi thường gọi tên anh là:... Thắm! Gọi tên này, 
chỉ có anh và tôi biết mà thôi. Sau 10 năm, anh ấy 
được thả ra từ trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh. 

Anh về sống với gia đình và không đi định cư ở 
Hoa Kỳ!

Phan Tấn Ngưu
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Khoảng năm 1971, qua công tác tình báo, 
ngành CSĐB / Q3 / Thủ Đô Sài Gòn có phát 

hiện một nữ giao liên Việt Cộng đang có mặt tại Sài 
Gòn. Điều quan trọng là theo nguồn tin, nữ giao 
liên này tên Thu, bí danh Năm Đông, là vợ của đại 
úy VC Sáu Lê, cụm trưởng một cụm quân báo hoạt 
động tại vùng Sài Gòn - Gia Định.

Lệnh bắt giữ giao liên Năm Đông được tiến 
hành. Ngành CSĐB Q3 nhắm mục tiêu bắt Sáu Lê 
là chồng của y thị, nên đã đối xử tử tế, mời y thị 
cộng tác.Thoạt đầu y thị còn ngoan cố, chưa chịu 
nhận tội. Nhân viên CSĐB vẫn kiên nhẫn đối thoại, 
thẩm vấn, thuyết phục suốt ngày đêm. Đến hôm 
sau, Năm Đông khóc và xin khai báo.

 Nguyên hai vợ chồng y thị mới có đứa con đầu 
lòng. Y thị định nhân dịp công tác trong nội thành, 
mang con trai mới sinh được vài tháng về khoe ra 
mắt bà ngoại nhưng không ngờ bị sa lưới. Nay y thị 
rất thương nhớ con, hiện đang gửi ở nhà bà ngoại 
và cũng phần nào bị xiêu lòng trước cách đối xử 
đàng hoàng của CSĐB nên y thị đồng ý khai báo. 
Y thị chỉ xin được đem con vào ở chung trong trại 
tạm giam để được kề cận cho thỏa lòng thương 
nhớ. Theo luật pháp, CSQG không thể giữ đứa bé 
trong trại tạm giam, nhưng đồng ý nhắn tin cho 
cô em gái  bồng con vào để y thị gặp mặt hàng 
ngày khoảng vài tiếng đồng hồ dưới sự giám sát 

của cơ quan an ninh. Chỉ huy ngành CSĐB/Q3 thảo 
luận và đã đưa nữ nhân viên biệt đội Thiên Nga 
tiếp xúc thân cận với Năm Đông, dùng tình cảm 
thuyết phục, khuyên y thị nên thành thật cộng tác 
và CSĐB sẽ chuyển hồ sơ của y thị sang thành phần 
hồi chánh, nhấn mạnh rằng đây là cách duy nhất 
để gia đình được đoàn tụ, bằng không, y thị sẽ ở tù 
một thời gian dài, xa cách chồng con. Muốn chứng 
minh việc thật tâm cộng tác, Năm Đông phải tìm 
cách liên lạc và móc nối chồng là Sáu Lê, rời bỏ mật 
khu, về cộng tác với chính quyền Quốc Gia. Sau 
khi đắn đo suy nghĩ, y thị đồng ý kêu gọi chồng về 
hồi chánh. Năm Đông tin tưởng là Sáu Lê sẽ nghe 
lời mình vì anh ta rất yêu thương vợ, lại đang bất 
mãn với bọn cán bộ miền Bắc đưa vào, muốn thao 
túng đơn vị.

Vấn đề là làm cách nào để liên lạc, thông tin, 
móc nối Sáu Lê, hiện ở trong mật khu, một cách bí 
mật và an toàn? 

Được Năm Đông gợi ý, cô em gái y thị trước đây 
thỉnh thoảng có vào mật khu thăm nuôi, tiếp tế chị 
mình nên biết rành đường vào mật khu và bọn VC 
cũng biết cô, nên sẽ không nghi ngờ. Ngành CSĐB/ 
Q3/ SG đã bàn định kế hoạch. Theo đó, cô em gái 
này sẽ vào mật khu gặp anh rể Sáu Lê báo tin chị 
mình là Năm Đông bị tai nạn giao thông ở Sài Gòn, 
đang điều trị trong nhà thương nên chưa trở về 

Chiêu hồi một cụm trưởng
quân báo của Việt Cộng
Hồ Cảnh Phùng
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mật khu đúng hẹn được. Nhưng khi vắng người thì 
thố lộ sự thật với Sáu Lê là Năm Đông đã bị CSQG 
bắt và được đối xử tử tế. Cô tiếp tế cho Sáu Lê và 
đồng bọn một số thức ăn, thuốc men…như những 
lần thăm nuôi trước đây. Trong đó có một ổ bánh 
mì đã được CSĐB làm dấu để đưa riêng cho Sáu 
Lê. Trong ruột ổ bánh mì có dấu lá thư của Năm 
Đông gửi cho chồng, nội dung kể hết sự việc đã bị 
bắt và được đối xử tốt như thế nào… Cuối cùng là 
lời khuyên chồng hãy suy nghĩ và quyết định về hồi 
chánh, như vậy gia đình mới có thể đoàn tụ. Kèm 
theo là một giấy cam kết ngắn, lực lượng CSQG sẽ 
tôn trọng và giúp đỡ Sáu Lê cùng gia đình nếu anh 
ta quay về chính nghĩa quốc gia.Trong thư cũng đề 
nghị Sáu Lê khi ra hồi chánh mang theo vũ khí cá 
nhân, tài liệu…của cụm quân báo. Địa điểm Sáu 
Lê ra hồi chánh là trạm biên giới Thiện Ngôn, với 
ngày giờ được ấn định khá linh động, cũng như 
dấu hiệu nhận dạng, mật khẩu…Cơ quan CSĐB sẽ 
chờ đón tại đó.

Hôm sau, cô em gái của Năm Đông từ mật khu 
trở ra và báo cho biết: Sáu Lê sau khi suy nghĩ, đã 
nhắn lại cơ quan CSĐB là anh ta đồng ý sẽ ra hồi 
chánh tại trạm  biên giới Thiện Ngôn theo ước hẹn 
của cơ quan.Thời gian ngắn sau, Sáu Lê đã thực 

hiện lời hứa, ra hồi chánh với vũ khí cá nhân và 
nhiều tài liệu. Anh em CSĐB chờ đón ở điểm hẹn, 
đã trình báo về cơ quan và nhận được lệnh đưa 
Sáu Lê về Sài Gòn ngay lập tức.

Do tính cách quan trọng của sự việc, cơ quan 
CSĐB Thủ Đô đã phối hợp đảm trách công tác 
này với CSĐB/Q3. Cơ quan đã mướn hai phòng 
ở tầng trên trong một khách sạn thuộc khu vực 
Cống Quỳnh và Trần Hưng Đạo, một phòng cho vợ 
chồng Sáu Lê và một phòng cho nhân viên CSĐB 
phụ trách an ninh.

Sáu Lê đã được gặp mặt vợ con. Ngành CSĐB 
Thủ Đô đã phỏng vấn, khai thác đương sự. Ngày 
hôm sau, cơ quan quân báo Biệt Khu Thủ Đô cũng 
yêu cầu được khai thác chung. Được biết, qua sự 
công tác và khai báo của Sáu Lê, các cơ quan an 
ninh Sài Gòn & Gia Định đã phá vỡ, câu lưu nhiều 
cơ sở nội tuyến của VC trong chính phủ cũng như 
trong quân đội.

Vợ chồng Sáu Lê, Năm Đông sau đó được 
hưởng quy chế Hồi Chánh Viên như đã hứa, được 
cấp 1 căn nhà ở chung cư và hưởng lương trợ cấp 
công tác.

Hồ Cảnh Phùng
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Đầu năm 1975 Cộng sản đã mở nhiều đợt 
tấn công các tỉnh miền Trung và Cao 

Nguyên Trung Phần, nhưng tình hình ở Thủ Đô Sài 
Gòn vẫn yên tĩnh. Các cơ quan tình báo từ Phủ Đặc 
Ủy, Quân Đoàn 3, Nha CSQG Đô Thành đến Bộ Tư 
Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia vẫn chưa ghi nhận tin tức 
nào có chỉ dấu là Cộng sản sẽ tấn công Thủ Đô. 

Phủ Tổng Thống VNCH đã hai lần hỏi “chừng 
nào Cộng sản tấn công Sài Gòn”. Câu hỏi ngắn gọn 
đó là một nhu cầu tình báo thật cấp bách và chính 
đáng trong thời điểm này.

Trước vấn đề được đặt ra, Chuẩn Tướng Trưởng 
Khối Đặc Biệt đã ra lệnh cho Đoàn Đặc Nhiệm D 
phải phá vỡ Công Tác Quang Trung để bắt sống 
toàn bộ Ban An Ninh Điệp Báo của Quận Ủy 7 & 
8 Việt cộng thuộc Thành Ủy Sài Gòn. Ban này gồm 
Đại đội trưởng tên Sáu Hoàng, tên Bảy Lúy Chính 
trị viên, Năm Oai Bí thư quận ủy mà nơi ẩn trốn 
của chúng là mật khu Nhuận Đức, Đức Huệ tỉnh 
Long An. 

Tình báo viên X13 của công tác Quang Trung, 
thành viên của tổ chức “đặc công 13” thuộc R 
(Trung ương Cục miền Nam) là một tổ chức đã 
từng dấu chất nổ trên một chiếc xe vận tải và 
cho phát nổ cạnh Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở đường 
Hàm Nghi.

Sau khi đặc công X13 bị BTL/CSQG và Nha CSQG 
Đô Thành phá vỡ, Cộng sản thành lập lại tổ chức 
với tên mới là F5 và sau đó đổi thành Đặc công 
thủy bộ và sau cùng lấy tên An ninh điệp báo trực 
thuộc cục R.

Tình báo viên (TBV) X13 đã được Trưởng đoàn 
Đặc Nhiệm D (TĐĐN) bố trí và cho xâm nhập trở 
lại tổ chức đặc công trên, nhưng vì nơi cư ngụ 
của TBV thuộc Quận 7 & 8 nên Cộng sản đã quyết 
định điều chuyển TBV hoạt động cho Ban an ninh 
quận 7 & 8.

Năm 1974, TBV được Cộng sản gọi ra mật khu 
nhiều lần để bồi dưỡng tinh thần và học cách sử 
dụng K54 hãm thanh, AK hãm thanh và loại súng 
đặc biệt B63. B63 là loại súng để bắn giải vây, quạt 
thẳng vào đối phương nếu bị rượt đuổi, sau khi đã 
sử dụng K54 hãm thanh để hạ sát mục tiêu. Đặc 
điểm của B63 là gọn nhẹ, bắn tốc độ nhanh và chỉ 
cần bấm nhẹ vào cò súng là đạn được bắn ra hết 
nguyên băng 30 viên.

Theo mô tả của TBV X13, TĐĐN đã liên lạc với 
Quân Báo, Trung Tâm Tổng Hợp Tin Tức, Văn Phòng 
Phối Trí Viên Đặc Biệt để thu thập hình ảnh các loại 
súng và cho TBV X13 nhận diện B63, nhưng không 
có loại súng nào được X13 phát hiện là B63.

Một lần trong cuộc tiếp xúc khác, CBĐB đã 

Phá Vỡ Công Tác Quang Trung
Hoàng Bá
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đưa cho X13 mấy bức hình chụp hai tên cận vệ 
của Võ Đông Giang là đại diện phái đoàn Việt 
cộng trong phái đoàn quân sự 4 bên có mang 
mỗi tên 2 cây súng trước ngực và được TBV X13 
xác nhận đó là B63.

Cuối năm 1974, theo kế hoạch sắp xếp của 
CBĐB, TBV X13 dời nhà ven biên quận, đào hầm bí 
mật trong nhà, và sau đó báo cáo sự việc với cán 
bộ Cộng sản. Một thời gian sau, tên quận ủy quận 
7 & 8 từ mật khu đã lén về Sài Gòn và đến nhà TBV 
để thẩm tra tình hình. Sau lần này, Cộng sản đã 
cho giao liên chuyển đến nhà TBV súng K54 hãm 
thanh, B63 và nhiều lựu đạn loại nhỏ. Và từ đó, 
toán An ninh điệp báo gồm Chính trị viên, Đại đội 
trưởng và nhiều cán bộ thuộc hạ với vũ khí, đạn 
dược được trang bị đầy đủ thường đột nhập vào 
nhà TBV lúc 1, 2 giờ sáng. TBV X13 chỉ được thông 
báo qua hai giao liên một già, một trẻ đang sống 
hợp pháp trong khu vực quận 7.

Trước sự kiện ẩn hiện bất thường của toán An 
ninh điệp báo, vấn đề được đặt ra là làm thế nào 
bắt sống các phần tử trên hầu khai thác tin tức 
sống theo lệnh của thượng cấp. 

Trong lúc CBĐB đang lo lắng, tính toán kế hoạch 
thì nhận được báo cáo của TBV X13 cho biết tên 
Sáu Hoàng đã ra lệnh cho TBV X13 phải ám sát cho 
kỳ được Đại Úy Trưởng Cuộc CSQG cư ngụ gần cầu 
Nhị Thiên Đường Sài Gòn.

Qua lý lịch và địa chỉ do TBV X13 cung cấp, 
CBĐB đã nhanh chóng tìm ra Đại Úy Tr. Trưởng 
Cuộc CSQG thuộc BCH/CSQG quận 4 Sài Gòn là 
mục tiêu.

TBV X13 được Cộng sản chỉ thị sử dụng súng 
K54 hãm thanh để hạ sát Đại Úy Tr. Xong rút lui vào 
hẻm và chỉ sử dụng B63 để bắn trả trong trường 
hợp bị phát hiện và rượt đuổi.

Trước mật lệnh của cán bộ Cộng sản TBV X13 
phải thi hành, CBĐB nhận định rằng Cộng sản giao 
phó công tác này cho TBV nhằm thử thách khả 
năng và lòng trung thành của TBV đối với tổ chức. 
Vì vậy, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để vô 
hiệu hóa lệnh ám sát của VC mà TBV vẫn không bị 
VC nghi ngờ.

Theo kế hoạch đã vạch định, Trưởng đoàn đặc 

nhiệm đã bí mật tiếp xúc và trình bày sự việc với 
Trung tá Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận 4 và sau đó 
lệnh cấm trại 100% kể cả Đại úy Tr. Trưởng cuộc đã 
được ban hành. Đồng thời, với sự hướng dẫn của 
CBĐB, TBV X13 viết thư báo cáo cho cán bộ Cộng 
sản biết là mục tiêu ám sát không thường xuất hiện 
ở nhà như trước và yêu cầu tổ chức Cộng sản chấp 
nhận cho TBV được sử dụng cơ sở mà TBV vừa xây 
dựng tổ chức may ra có thể thực hiện được cuộc 
ám sát hoàn hảo.

Thư đã được chuyền đi qua giao liên trên một 
tháng, nhưng TBV X13 vẫn không nhận được tin 
tức hồi âm.

Vì nhu cầu công tác cấp bách, CBĐB chỉ thị TBV 
viết tiếp một bức thư nữa gởi cho tên Sáu Hoàng 
báo cáo là cơ sở do TBV vừa xây dựng được rất 
nóng lòng muốn gặp gỡ cán bộ lãnh đạo của tổ 
chức để được yên tâm ở lại, nếu không thì cơ sở 
này đành thoát ly ra mật khu VC vì sợ bị bắt giữ 
qua các cuộc hành quân bố ráp của Cảnh sát vì y 
đang ở trong hạng tuổi phải đi lính.

Thư chuyển đi không bao lâu thì TBV X13 nhận 
được thư của Sáu Hoàng cho biết ngày giờ sẽ đột 
nhập vào nhà TBV. 

Trong thời gian chờ đợi ngày N. để triển khai 
kế hoạch bắt giữ toàn bộ Ban an ninh điệp báo 
theo lệnh của thượng cấp là bắt sống, không 
được nổ súng, không gây xáo trộn, hoang mang 
cho dân chúng Sài  Gòn. Trưởng Đoàn Đặc Nhiệm 
thực sự vô cùng lo lắng vì với lực lượng của Ban 
an ninh điệp báo gồm 7, 8 tên được trang bị K54, 
AK và lựu đạn đầy đủ mỗi khi đột nhập vào nhà 
TBV, đoàn đặc nhiệm phải có kế hoạch gì đây để 
tóm gọn bọn chúng mà không cần phải nổ súng, 
hy sinh nhân mạng.

Để làm tê liệt và bất động các đối tượng hầu có 
thể bắt sống, Trưởng đoàn đặc nhiệm D đã nghĩ 
ngay đến việc dùng thuốc mê và từ ý nghĩ này 
Trưởng đoàn đặc nhiệm đã liên lạc với vị Phối trí 
viên Hoa Kỳ bên cạnh đoàn để tham khảo ý kiến. 

Sau khi nhận được một loại thuốc xịt từ Phối 
trí viên cung cấp, theo chỉ thị của Trưởng cơ quan 
E4, CBĐB đã mua một con chó và xịt thử thuốc vào 
mặt mũi nó. Con chó bị thuốc làm cho cay mắt, la 
inh ỏi và lầm lũi cúi đầu xuống nằm dưới gầm bàn 
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nhưng chẳng bao lâu sau đó nó đã mở mắt và nhìn 
qua nhìn lại tỉnh bơ.

Không thể sử dụng loại thuốc xịt này, Trưởng 
đoàn đặc nhiệm đến bệnh viện CSQG hỏi Dược 
sĩ phòng thuốc xin thuốc ngủ, người Dược sĩ cho 
biết: “nếu uống 1 viên thì sau nửa giờ sẽ buồn ngủ, 
2 viên thì sẽ sớm hơn và ngủ lâu hơn”. TĐĐN xin 30 
viên và đem về nhà, lấy 24 viên nghiền nát thành 
bột và chia ra làm 6 gói nhỏ, dự trù cho 6 tên VC 
uống mỗi tên 4 viên, hy vọng với liều lượng gấp 3, 
4 lần thì bọn chúng sẽ lăn ra ngủ sớm hơn… Cuối 
cùng thì kế hoạch bắt sống ban An ninh điệp báo 
của Quận ủy 7 & 8 đã được bàn định xong. CBĐB 
đích thân gặp TBV X13 và căn dặn di chuyển vợ 
con về nhà ngoại và sắp đặt: 

1- Khi toán VC vào nhà, TBV lấy cớ đi gọi cơ sở 
mới đến gặp Bảy Lúy và Sáu Hoàng để được bồi 
dưỡng và như thế TBV sẽ báo cáo được với CBĐB 
là có bao nhiêu tên VC đã đến, võ trang súng ống 
ra sao.

2- Khi trở lại nhà, TBV pha cà phê sữa cho chúng 
uống, mỗi ly bỏ 1 gói thuốc ngủ, khi bọn VC uống 
xong thì bưng ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ 1 lần 
(có ý chờ cơ sở mới lại nhà TBV).

3- Tìm cách đem những khẩu AK, xâu lựu đạn 
của chúng dựng vào những vách lá dừa nước cốt ý 
để ra xa tầm tay. Xong thì bưng ngọn đèn dầu đưa 
qua cửa sổ 2 lần.

4- Khi đã thấy bọn chúng bắt đầu buồn ngủ, thì 
bưng ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ 3 lần.

5- Báo động khẩn cấp cũng quơ đèn dầu qua 
lại cửa sổ 3 lần hoặc hơn là chúng tôi nhào vô bắt 
sống hoặc tiếp cứu.

Nhà TBV ở phía sau bót cảnh sát độ 200m, gần 
bờ ruộng là một căn nhà vách lá 2 gian, gian trước 
đặt 2 cái ghế dài và 1 chiếc đi-văng lớn, gian sau là 
nhà bếp, giữa tấm vách chia 2 gian là hầm bí mật ở 
dưới đất, trên ngụy trang cây, củi, lá để làm bếp. Từ 
nhà bếp lên gian nhà trước phải ngang qua một cửa 
sổ trống, cửa trước là một tấm phên tre mở ra, cửa 
sau nhỏ hơn cũng bằng một tấm phên tre, đường ra 
cửa sau là đi vào các thửa ruộng lúa và xa xa là đám 
dừa nước…đường ra cửa trước thì đi vào trong xóm 
nhà phía dọc tỉnh lộ 5, bên phải là hướng đi vào Chợ 

Lớn, bên trái đi qua Cuộc Cảnh sát và đi về hướng 
Huệ Đức, Nhuận Đức – Long An.

Trưởng đoàn đặc nhiệm tuyển chọn khoảng 15 
nhân viên trẻ, khoẻ và trang bị vũ khí, chia làm hai 
toán: Toán 1 do Trưởng đoàn chỉ huy sẽ nhào vào 
nhà TBV bằng cửa sau. Toán 2 do Đại úy phụ tá 
sẽ tấn công vào cửa trước. Liên lạc giữa hai toán 
bằng máy điện đàm, không ai được nổ súng khi 
chưa có lệnh, sử dụng võ thuật tối đa….Mọi việc 
đã chuẩn bị xong là cũng vừa đến ngày hẹn bọn 
chúng vào Sài Gòn.

Đêm rằm tháng 2, khoảng 10 giờ đêm, toán 
đặc nhiệm đã lên đường hành quân, chia làm 2 
toán ngồi im trên xe đậu dọc theo tỉnh lộ 5 gần 
bót cảnh sát, chờ mãi đến 2 giờ sáng cũng không 
thấy bọn chúng xuất hiện. Đêm 16 là đêm đúng 
hẹn của Bảy Lúy nhưng nằm chờ đến gần 3 giờ 
sáng vẫn không thấy tăm dạng của chúng đâu. Qua 
đêm 17, trời có mưa lâm râm, mây mù che phủ, 
ánh trăng chỉ lờ mờ, đang ngồi trên xe jeep, bỗng 
một bóng đen tiến đến, nhìn kỹ chính là TBV X13 
và trung úy Q. Cán bộ điều khiển, anh ta báo cáo: 
Bọn chúng đến rồi, tất cả 4 tên, gồm Bảy Lúy, Sáu 
Hoàng và 2 tên khác, súng ống gần như dự đoán 
là 2 K54, 2AK, hơn chục lựu đạn và nhiều băng 
đạn. Trưởng đoàn đặc nhiệm nhắc lại các ám hiệu 
bằng đèn qua cửa sổ và dặn nhớ cho sữa nhiều 
vào cà phê cùng với bột thuốc ngủ. Hai toán nhân 
viên cùng lên đường, chúng tôi phục kích cách nhà 
của TBV độ 50m, 70m với trong tư thế sẵn sàng…
Khoảng 10 phút sau, chúng tôi thấy TBV xách ngọn 
đèn dầu từ hướng trong xóm đi trở về phía nhà, 
vài phút kế, trong nhà bếp có ánh sáng, chắc hẳn 
TBV đang nấu nước pha cà phê. Đúng vậy, sau đó 
chúng tôi thấy ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ 1 
lần. Chúng tôi nói chuyện nhỏ trong điện đàm với 
toán 2 đang ẩn núp trước nhà là: “Thấy dấu hiệu 
chưa?” trả lời: “Thấy rõ lắm” chúng tôi, mọi người 
đều lo âu, hồi hộp chờ đợi…vì đã 3 đêm nằm ngoài 
trời gió lạnh lại thêm mưa, lúc này lại đang căng 
thẳng. Chúng tôi đang suy tính thì từ gian cửa sổ 
ngọn đèn dầu lại ra ám hiệu 3 lần, tức là báo động 
khẩn cần nhào vào thanh toán mục tiêu, chúng tôi 
chưa kịp gọi qua toán 2 thì vị Phụ tá ở toán 2 đã 
gọi qua: “Thấy gì chưa, thấy gì chưa?”, chúng tôi ra 
lệnh ngay: “Nhào vô, xông vào, xông vào…”. Toán 1 
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chạy vào gần tới cửa trước thì chúng tôi nghe một 
tiếng la lớn: “Đứng yên, giơ tay lên” một tên VC 
có lẽ là Bảy Lúy từ trên đi-văng phóng tới đá ngọn 
đèn dầu đặt trên ghế văng xuống đất tắt phụp, ba 
bốn nhân viên nhào tới đấm đá, ôm chặt hai tên, 
hai tên khác vọt ra sau, phóng qua cửa sổ, một 
chạy vô đám lúa cao gần đó, một tên chạy thẳng 
ra ruộng lúa đã gặt, hướng về đám dừa nước phía 
xa, hắn chạy thật nhanh, chạy trối chết mặc dù có 
tiếng hô: “Đứng lại, đứng lại” và chúng tôi rút súng 
bắn cả một băng đạn mà tên VC vẫn chạy, dưới ánh 
trăng lờ mờ, chúng tôi chỉ còn thấy những đốm 
nước trắng tóe lên dưới bàn chân hắn rồi mất dần. 
Trong lúc này, ở gian nhà của TBV vẫn hỗn độn ồn 
ào, náo nhiệt, ánh đèn pin rọi lung tung đủ hướng, 
một tên VC đã bị đè xuống, còng 2 tay ra sau, còn 
2 chân hắn đá, đạp…hắn cố đứng dậy lấn chạy ra 
ngoài, buộc lòng một nhân viên dùng thế võ gạt 2 
chân hắn, làm cho cả thân hình hắn ngã xấp xuống 
đất, bể mũi và bị còng luôn 2 chân lại. Lợi dụng 
lúc buông lỏng của nhân viên hắn lăn tròn như cái 
bông vụ rồi rớt tỏm xuống bờ đất của nền nhà, hai 
nhân viên liền lấy giây cột trói từ còng tay phía sau 
xuống còng chân làm ngực hắn cong ưỡn lên, đến 
lúc này hắn mới chịu im. Trong nhà lúc này những 
tiếng đấm, tiếng đá và tiếng la vẫn còn tiếp diễn: 
“Đưa tay ra sau, đẩy tay nó ra…..” thì ra trong nhà 
còn 1 tên VC đang bị khống chế, tên này còn hung 
hãn và dữ tợn hơn tên bên ngoài, có lẽ vì nhà chật 
hẹp, trong nhà lại đông người nên khó bề xoay 
trở, một nhân viên lấy 1 bá súng ngắn bổ lên đầu 
hắn 1 cái, hắn không ngất xỉu nhưng nhờ vậy hắn 
mới im và lôi được 2 tay hắn ra sau để còng lại. 
Còn 1 tên chạy vào ruộng lúa, chúng tôi dàn hàng 
ngang, rọi đèn, vạch lúa tiến tới chầm chậm, lúa 
cao tới ngực, những bông lúa vàng hoe nặng trĩu, 
chín vàng chờ ngày gặt hái, bỗng chúng tôi nghe 
tiếng hô: “Ngồi yên, ngồi yên, giơ tay lên” Đoành! 
Một tên VC không tuân lệnh đã đứng dậy toan 
chạy nên bị bắn ngã, viên đạn xuyên vào hông và 
làm bể xương bánh chè của hắn…Bấy giờ đã 2 giờ 
sáng, chúng tôi trình báo với Chuẩn Tướng Trưởng 
Khối diễn tiến sự việc: Có 4 tên VC vào, bắt được 
3 gồm,: 1 Chính trị viên, 1 Đại đội trưởng và 1 tên 
bảo vệ, tịch thu 3 khẩu AK hãm thanh, 1 K54 hãm 
thanh, 1 K54 thường, khoảng 6 băng đạn AK và 9 

quả lựu đạn. Chúng tôi lấy luôn B63 và 1 K54 hãm 
thanh do TBV giữ…2 tên VC đưa về D6 để ngày mai 
thẩm vấn, tên bị thương đưa vào bệnh viện Bình 
Dân chữa trị.

TBV X13 báo cáo với chúng tôi là phải ra dấu 
đèn báo động sớm vì tên Sáu Hoàng khi bưng ly cà 
phê uống thì hỏi TBV là cà phê có gì lạ! sao uống 
thấy đắng quá!  Bảy Lúy cũng hớp mấy hớp và xác 
nhận “Cà phê đắng thật!” TBV sợ quá nên làm ám 
hiệu báo động! làm sao cà phê không đắng cho 
được! TBV đã bỏ hết 6 gói vô 4 ly - tức mỗi ly có 
đến 6 viên thuốc ngủ nghiền nát, làm cho các tên 
VC bị bắt ngủ li bì gần 3 ngày. Báo hại chúng tôi 
không khai thác được ngay. TBV cũng rất giỏi là khi 
chúng tôi xông vào nhà, tên Sáu Hoàng đá chiếc 
đèn dầu, thì TBV đã đá những khẩu súng ra xa, lùa 
tất cả các dây lựu đạn xuống đất và sau đó trong 
nhà hỗn độn, không còn biết gì nữa…

Kết quả cuộc phá vỡ công tác “Quang Trung” 
về nhân sự rất tốt nhưng tin tình báo “chừng nào 
Cộng sản tấn công Sài Gòn?” vẫn không ghi nhận 
được đầy đủ. Vì vậy, Chuẩn Tướng Trưởng Khối ĐB 
lại ra lệnh cho chúng tôi phải bắt luôn tên Năm Oai 
“Bí thư quận ủy 7 & 8 Sài Gòn”.

Tên Năm Oai quả là có lên Sài Gòn vào năm 
ngoái, hắn thường ở mật khu để chỉ đạo, chúng 
tôi làm sao “gọi” hắn lên Sài Gòn đây!!! Suy nghĩ, 
nghiên cứu toàn bộ kế hoạch phá vỡ bắt bớ vừa 
rồi, chúng tôi liền soạn 1 bức thư với nội dung sau 
đây và yêu cầu TBV X13 “gởi” cho tên Năm Oai: 

1- Cuộc hành quân xét nhà bất ngờ của cảnh sát 
đêm hôm đó TBV X13 đã phải bỏ chạy luôn qua 
quận khác.

2- Sáu Hoàng, Bảy Lúy… còn ở quận 8… làm sao 
lo lót cho các tên ấy ra ngay.

3- Có một số “cơ sở” mới chưa được bồi 
dưỡng…

4- Yêu cầu “Bí thư quận ủy” lên Sài Gòn ngay-
gặp nhau qua giao liên số 1.

TBV X13 gởi thư đi không bao lâu đã có thư 
trả lời và hẹn ngày lên Sài Gòn vào ngày…khoảng 
trung tuần tháng 3 năm 1975. Đúng ngày, chúng 
tôi phối hợp với trạm kiểm soát đầu tiên trên tỉnh 
lộ 5 ở gần bót cảnh sát Ký Thu Ôn. Tất cả xe cộ đều 
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phải dừng lại, hành khách xuống xe đi bộ qua trạm 
kiểm soát. Từ xa, TBV X13 chỉ cho chúng tôi: ông 
già đội nón cối nhựa, mặc bộ bà ba màu luc trắng, 
đi dép chính là Năm Oai. Qua máy bộ đàm, 2 nhân 
viên áp lại dẫn đương sự về bót. Khi bị bắt tên Năm 
Oai chìa ra 200.000 đồng và xin thả hắn đi…

Trưa hôm đó, tại văn phòng Đoàn đặc nhiệm, 
hắn xác nhận là Bí thư quận ủy, sau khi chúng tôi 
đưa cho hắn những tấm hình đã chụp lén hắn 
khi xâm nhập Sài Gòn lần trước nên hắn rất hợp 
tác, tự tay viết tất cả các cơ sở ở Sài Gòn. Nhưng 

lệnh tấn công Sài Gòn đến lúc này vẫn chưa có, 
chỉ có lệnh chuẩn bị vải, sơn, cờ mà thôi. Theo 
các bản tố giác của hắn, cộng với các cơ sở do 
việc theo dõi hắn và giao liên phát hiện, Đoàn 
đặc nhiệm của chúng tôi đã liên tục mở các cuộc 
hành quân câu lưu toàn bộ cơ sở của quận ủy 
7&8 cho tới ngày 23 tháng 3 năm 1975, chúng 
tôi vẫn còn đi bắt các cơ sở VC này nhằm vô hiệu 
hóa sự tiếp tay nội ứng của chúng khi cộng quân 
tiến vào Sài Gòn.

Hoàng Bá
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Mậu Thân Tại Quận Nhì SàiGòn
Trần Minh Công

Có lẽ không ai trong chúng ta quên được những 
bất ngờ đầy kinh hoàng của Tết Mậu Thân 40 năm 
về trước.

Bất ngờ vì ít ai nghĩ rằng Cộng Sản Miền Bắc 
dám ngang nhiên vi phạm lệnh hưu chiến mà 
chính chúng đã ký kết. Kinh hoàng vì người CS 
không ngần ngại bắn thẳng vào dân lành vô tội và 
phóng hỏa thiêu rụi cả một khu phố, gây cảnh màn 
trời chiếu đất cho biết bao nhiêu người.

Mậu Thân là một bằng chứng cho thấy rằng 
người Cộng Sản Việt Nam trước sau chỉ có một 
mục tiêu: đạt cho được quyền lực và thắng lợi 
bằng bất cứ giá nào, bất kể sinh mạng và tài sản 
dân chúng. Tha hương đã gần 40 năm qua mà hình 
ảnh Tết Mậu Thân tại Quận Nhì Saigon đối với tôi 
như vừa mới xẩy ra hôm qua. Người ta có thể dễ 
dàng quên đi nhiều chuyện nhỏ trong đời nhưng 
những thảm cảnh lớn thì khó ai quên được.

Trong năm Mậu Thân 1968, Quận Nhì đã bị Ðặc 
công Việt Cộng xâm nhập và đánh phá tại bốn địa 
điểm trong hai đợt Mậu Thân 1 và 2. Trong đợt 1, 
VC đánh Dinh Ðộc Lập. Trong đợt 2, VC đánh vào 
các khu đông dân cư như Chợ Cầu Muối, Cầu Rạch 
Bần, đường Ðề Thám.

Ðể độc giả hiểu rõ các trận đánh trước hết xin 
được nhắc lại vài chi tiết về Quận Nhì. Ðô Thành 

Saigon vào năm Mậu Thân (1968) có 8 quận Hành 
Chánh và Cảnh Sát, trong đó Quận Nhì được coi là 
trung tâm Saigon. Quận Nhì có những đại lộ lớn như 
Lê Lợi, Hàm Nghi, Trần Hưng Ðạo, một phần Công 
Lý, Hồng Thập Tự và nhiều đường buôn bán sầm uất 
khác như Gia Long, Lê Thánh Tôn, Lê Lai, bến Bạch 
Ðằng, đường Chương Dương. Quận Nhì cũng là nơi 
tập trung những cơ sở quan trọng như Dinh Ðộc 
Lập, Thượng Nghị Viện, chợ Bến Thành, công viên 
Quách Thị Trang, công viên Tao Ðàn, ngã sáu Lê Văn 
Duyệt-Gia Long-Võ Tánh-Ngô Tùng Châu, thương xá 
Tam Ða, bến xe Nguyễn Cư Trinh, v.v…

Bên cạnh những đường được coi là khang trang 
kể trên, Quận Nhì còn có những khu nhà cửa chen 
chúc phức tạp như khu Cầu Kho, chợ Cầu Muối, 
khu Ðề Thám-Bùi Viện hoặc khu Chương Dương 
dọc bờ sông Cầu Ông Lãnh… Việc kiểm soát an 
ninh cũng như phòng hỏa tại các khu này rất khó 
khăn. Tôi phải dài dòng kể như vậy để bạn đọc thấy 
được tại sao trong cả 2 đợt tấn công Mậu Thân, 
Việt Cộng lại cố tạo ra vài trận đánh có tính cách 
phô diễn trong phạm vi Quận Nhì.

Trong đợt đầu, vào những ngày Tết, VC muốn 
gây tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là trong dư 
luận Hoa Kỳ nơi phong trào phản chiến đang lan 
rộng. Việt Cộng muốn cho mọi người thấy rằng 
ngay cả Dinh Ðộc Lập là biểu tượng quyền lực của 
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Dân chúng chạy loạn trên cầu chữ Y, Sài Gòn, 
trong trận Mậu Thân 1968

Mậu Thân - Trinh sát Liên Đoàn 5 BĐQ

miền Nam cũng có thể bị chúng uy hiếp. Chính vì 
vậy mà ngay trong đợt tấn công đầu hai mục tiêu 
quan trọng nhất của chúng là Dinh Ðộc Lập và Tòa 
Ðại Sứ Hoa Kỳ.

Không như đợt đầu vào dịp Tết Mậu Thân, đợt 
hai (được khai diễn vào ngày 5 tháng 5-1968) VC 
lại tập trung nỗ lực vào các khu lao động đông dân 
chúng. Ý đồ của chúng là tuyên truyền và khích 
động dân chúng nổi dậy trong kế hoạch “Tổng 
công kích, Tổng khởi nghĩa”.

Mặc dù trong cả 2 đợt tấn công, VC không 
thành công, nhưng chúng đã khai triển được yếu 
tố bất ngờ và tạo được dư luận quốc tế có lợi cho 
mặt tuyên truyền của chúng. Chúng ta bị bất ngờ 
nhưng cũng phải nói thêm là vì chúng ta khinh 
địch. Dân chúng và cả các lực lượng hành chánh 
lẫn quân sự ít ai tin rằng VC dám ngang nhiên vi 
phạm lệnh hưu chiến trong 3 ngày Tết mà chúng 
đã công khai cam kết. Rất nhiều đơn vị quân sự đã 
cho phép số lớn quân nhân về ăn Tết với gia đình. 
Việc phòng thủ do đó bị lơi là ít nhiều, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tấn công của VC.

Riêng Lực Lượng CSQG lúc bấy giờ được Chuẩn 
Tướng Nguyễn Ngọc Loan (sau này là Thiếu Tướng) 
ra lệnh cắm trại 100% để đề phòng mọi bất trắc. 
Những tin tức tình báo mà Cảnh Sát Quốc Gia ghi 
nhận được đều được Tướng Loan chuyển cho các 
đơn vị bạn. Nhưng có lẽ các nơi nhận không tin 
là VC có khả năng tấn công vào các cơ quan đầu 
não của VNCH ngay tại các đô thị trong thời gian 
hưu chiến. Vì vậy, hậu quả “bất ngờ” đã xẩy ra như 

chúng ta thấy.
Tại Ðô Thành Saigon, ngay sáng sớm ngày 

mùng một Tết, VC đồng loạt tấn công dinh Ðộc 
Lập và Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ. Cả 2 đều nằm trên 
đường Thống Nhất. Dinh Ðộc Lập trong phạm vi 
Quận Nhì và Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ cách đó không xa, 
nằm trong Quận Nhất.

Theo chỉ thị của Tướng Loan, tôi ra lệnh cắm 
trại 100% và chỉ thị các Chi Cảnh Sát trực thuộc 
phải đề phòng và gia tăng tuần tiễu trong khu vực 
trách nhiệm. Ðiều ít ai ngờ tới là mục tiêu hàng đầu 
của VC trong đợt một lại là Dinh Ðộc Lập. Vào dịp 
này, Lữ Ðoàn Liên Binh phòng vệ Phủ Tổng Thống 
cũng như nhiều đơn vị quân đội khác đã cho phần 
lớn binh sĩ được nghỉ phép về ăn Tết với gia đình. 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng về quê vợ tại 
Mỹ Tho ăn Tết. Khi VC tấn công chỉ còn Phó Tổng 
Thống Nguyễn Cao Kỳ và Thủ Tướng Nguyễn Văn 
Lộc có mặt tại Saigon.

Sáng sớm mùng một Tết, tiếng súng khai hỏa 
của VC được phát đi cùng lúc với tiếng pháo giao 
thừa khiến nhiều nơi không phát hiện được là VC 
đang tấn công Saigon. Giao thừa vừa qua chừng 
45 phút thì tôi được Trưởng Chi Cảnh Sát Tao Ðàn 
báo cáo trên máy là nhân viên ghi nhận có một số 
người mặc áo lính, quần cụt, chạy lăng xăng trên 
đường Nguyễn Du dọc theo bờ tường phía Nam 
Dinh Ðộc Lập.

Vừa nhận báo cáo xong thì tôi nghe tiếng súng 
lớn nhỏ thi nhau nổ. VC khởi đầu tấn công vào cổng 
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gác Nguyễn Du của Dinh Ðộc Lập bằng B-40 và hàng 
loạt AK-47. Cổng này nằm trên đường Nguyễn Du 
ngay góc đường Thủ Khoa Huân. Xe tuần tiễu Chi 
Tao Ðàn dồn dập báo cáo. Tôi không còn nghi ngờ 
gì nữa: VC đã xé rào vi phạm lệnh hưu chiến, đúng 
như Tướng Loan đã dự đoán. Tôi chụp máy truyền 
tin báo cáo cho Trung Tá Nguyễn Văn Luận, Giám 
Ðốc Cảnh Sát Ðô Thành, và gọi thẳng cho Chuẩn 
Tướng Loan như ông đã căn dặn.

Trong khi toán đặc công VC đang dùng B-40 
tính bắn sập vọng gác cổng Nguyễn Du để vượt 
vào bên trong đặt chất nổ giật sập dinh Ðộc Lập thì 
toán tuần tiễu Chi Tao Ðàn nhào tới bắn trả. Tôi gọi 
cho Trung Úy Huỳnh Kim Long, Trưởng Chi Lê Văn 
Ken trước chợ Bến Thành, đưa quân nhân viên lên 
tiếp cứu. Toán Ðặc Nhiệm của Quận Nhì cùng tôi 
nhảy lên xe phóng tới dinh Ðộc Lập.

Bọn Ðặc công VC bị tấn công mạnh cùng lúc 
từ ba phía, binh sĩ Phòng Vệ tại cổng Nguyễn Du 
bắn trả, Toán Tuần tiễu Cảnh Sát Chi Tao Ðàn bắn 
ngang hông từ phía đầu đường Nguyễn Du. Toán 
tiếp ứng từ Chi Lê Văn Ken và Toán Ðặc Nhiệm của 
tôi bắn tới từ phía đường Thủ Khoa Huân, giải tỏa 
áp lực cho cổng Nguyễn Du. Vì bị Cảnh Sát Quận 
Nhì tấn công bất ngờ từ ngang hông và sau lưng, 
bọn Ðặc công VC phải lùi lại. Một số VC chạy thoát 
thân về hướng nhà thờ Ðức Bà tiếp tay với toán 
Ðặc công đang tấn công Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ. Số còn 
lại gồm 7 tên chạy dạt vào một cao ốc phía đường 
Thủ Khoa Huân phía trước cổng Nguyễn Du.

Lực lượng Cảnh Sát Quận Nhì tiếp tục bắn rượt 
theo đẩy chúng vào hẳn bên trong cao ốc. Ðây là 
một cao ốc 5 tầng bỏ trống đang xây cất dở trên 
đường Thủ Khoa Huân. Cao ốc này chỉ cách bờ 
tường phía Nam Dinh Ðộc Lập chừng 200 thước và 
cách chợ Bến Thành không quá 800 trăm thước.

Cổng Nguyễn Du được giải tỏa. Bọn Ðặc công 
VC đã hoàn toàn bị cô lập, không đường thoát 
thân. Bây giờ chỉ còn anh em Cảnh Sát Quận Nhì 
bao vây kềm giữ bọn VC trong cao ốc. Tiếng súng 
trao đổi giữa ta và địch. Màn đêm tiếp tục trong 
căng thẳng cho cả đôi bên.

Trời vừa hừng sáng, tôi cho lệnh tấn công vào 
cao ốc. VC bắn trả dữ dội. Cảnh Sát Quận Nhì dùng 
M-79 và tiểu liên tấn công vào tầng dưới, dồn 

bọn Ðặc công lên lầu trên. Cảnh Sát từ lầu dưới 
xông lên, VC từ trên thẩy lựu đạn xuống. Một bên 
cố thủ, một bên cố vượt lên. Súng và lựu đạn thi 
nhau nổ. Hai đợt xung phong lên đã làm ba Cảnh 
Sát Viên bị thương.

Tôi ra lệnh cho nhân viên tạm thời rút ra khỏi 
tầng dưới để tránh bị sát hại vì lựu đạn từ trên 
ném xuống. Tôi vào máy báo cáo cho Tướng Loan 
biết là Dinh Ðộc Lập đã được an toàn trở lại, chỉ 
còn bán Tiểu đội Ðặc công VC đang bị bao vây và 
cố thủ tại cao ốc Thủ Khoa Huân.

Tướng Loan cho biết trong đêm Giao Thừa này 
VC đồng loạt mở nhiều cuộc tấn công trên toàn 
quốc. Riêng tại Saigon và các vùng phụ cận: Ngoài 
Quận Nhì, VC cũng đang tấn công Tòa Ðại Sứ Hoa 
Kỳ tại Quận Nhất và rải rác tại vài quận khác trong 
Ðô Thành, tại Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân, Sân bay Tân Sơn Nhất, Ðài Phát Thanh 
Quốc Gia, Căn cứ Quân Cụ và Kho Ðạn tại Gò Vấp, 
khu Hàng Xanh-Thị Nghè, khu Phú Thọ Hòa, khu 
Bà Quẹo…

Tại cao ốc Thủ Khoa Huân, tình trạng giao tranh 
ghìm nhau kéo dài tới 9 giờ sáng. Ðược tôi thông 
báo tình hình, Tướng Loan cùng hai Sĩ quan Tùy 
viên của ông là Thiếu Tá Nguyễn Thừa Dzu (BÐQ) 
và Thiếu Tá Nguyễn Mộng Hùng (ND) từ Tổng Nha 
CSQG đến thị sát.

Ông chỉ thị tái tấn công lên cao ốc. Ta lại bắn lên, 
địch bắn xuống. Bọn Ðặc công được thành tường 
rất dầy và kiên cố của cao ốc che chở. Tôi cùng một 
số anh em Cảnh Sát băng qua đường Thủ Khoa 
Huân để tiến vào cao ốc nhưng bị VC từ trên lầu 4 
bắn xuống xối xả, phải khựng lại, núp bên hông một 
chiếc xe Peugeot loại vận tải nhỏ do VC để lại giữa 
đường Nguyễn Du khi chúng bị tấn công phải chạy 
dạt vào cao ốc. Thiếu Tá Nguyễn Mộng Hùng (sau 
này là Trung Tá) chạy tiếp theo tôi đến bên hông 
xe. Khi tiếng súng VC tạm ngưng, chúng tôi nhóm 
lên nhìn vào trong xe và cả hai đều giật mình. Trong 
lòng chiếc xe mui trần có khá nhiều lựu đạn và trên 
trăm bánh thuốc nổ đã gắn sẵn ngòi nổ. Có lẽ bọn 
VC định dùng số thuốc nổ này giật sập dinh Ðộc Lập 
khi chúng vào được bên trong.

Tôi và Thiếu Tá Hùng phóng tới cao ốc. Trên lầu 
bọn VC bắn xuống tới tấp. Vì không thể tiến lên 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

359

bằng cầu thang, tôi cho một toán Cảnh Sát bắc 
thang lên cao bên thành tường cao ốc, tính nhảy 
vào cửa sổ lầu 4 rồi từ trên đánh xuống đầu địch. 
Thang vừa dựng lên ngang lầu 3 đã bị VC bắn gẫy. 
Hai Cảnh Sát Viên bị thương rơi xuống, Thiếu Tá 
Dzu (sau là Trung Tá) cùng leo lên với Cảnh Sát may 
mắn thoát nạn.

Việc thanh toán bán Tiểu đội Ðặc công này chỉ 
kết thúc vào chiều ngày mùng 2 Tết. Sau khi đã di 
tản đồng bào xa cao ốc, Cảnh Sát bắn lựu đạn cay 
lên lầu 4, cùng lúc xung phong lên cận chiến. Kết 
quả, Cảnh Sát một người chết và 4 bị thương. Phía 
Ðặc công VC: 4 chết và 3 bị bắt sống. Ngoài chuyện 
cao ốc bị hư hại nặng, nhà cửa dân chúng chung 
quanh cao ốc chỉ hư hao nhẹ.

Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ rất bực bội về 
vụ VC vi phạm thỏa ước hưu chiến và tấn công dinh 
Ðộc Lập. Qua Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan, ông 
ra lệnh cho tôi lập pháp trường cát tại bùng binh 
chợ Bến Thành Saigon để xử tử 3 tên Ðặc công vừa 
bị bắt trước báo chí trong và ngoài nước, có lẽ để 
thị uy và làm gương. Lệnh này trái với quy chế tù 
binh nên đã không được tôi thi hành. Tướng Loan 
vì thương tôi nên bỏ qua nhưng sau này ông cho 
biết PTT Kỳ rất khó chịu vì sự bất tuân “lệnh xử tử” 
của tôi. Ðây là một trong những cái khổ của những 
người Cảnh Sát chuyên nghiệp phải thi hành luật 
pháp. Không theo lệnh trên sẽ gặp rắc rối, nhưng 
bất chấp luật pháp mà nhắm mắt thi hành lệnh 
trên thì chính mình có thể gặp rắc rối.

Bây giờ 40 năm sau, tôi tự hỏi nếu phải thi hành 
lệnh đó hôm nay, tôi sẽ có hành xử như ngày xưa 

không, khi mà nhiều chiến hữu của mình đã bị CSVN 
ngược đãi, đầy ải và trả thù dã man bằng nhiều năm 
trong các trại cải tạo sau 1975. Dù sao quyết định 
của tôi trong trận Mậu Thân cũng chứng tỏ được 
một điều là người Cảnh Sát Quốc Gia Miền Nam 
tôn trọng và hành xử theo luật pháp, khác hẳn với 
thói quen sử dụng “luật rừng” và theo lệnh đảng 
của mấy ông công an miền Bắc. Về mặt chuyên môn 
và trong tư cách con người, chúng ta xứng đáng 
hơn và trên chân các “đồng nghiệp” miền Bắc. Soi 
gương trước lịch sử dân tộc, tôi nghĩ rằng chúng ta 
có quyền hãnh diện về điều này.

Sau khi thất bại qua đợt tấn công đầu vào dịp Tết, 
VC vẫn không từ bỏ kế hoạch “tổng công kích, tổng 
nổi dậy” của chúng. VC nghĩ rằng một đợt tấn công 
thứ hai sẽ có thể lôi kéo dân chúng miền Nam nổi 
dậy. Họ đã đánh giá sai dân tình miền Nam. Họ vẫn 
không hiểu được rằng dân miền Nam được sống 
trong một xã hội tuy chưa hoàn hảo nhưng tương 
đối tự do và chưa bao giờ thực sự tin theo VC.

Ðợt tấn công Mậu Thân 2, khởi đầu từ ngày 
5 tháng 5, 1968. Trong đợt này VC tập trung nỗ 
lực vào những khu đông dân cư, lựa chọn những 
địa thế khó xoay trở cho ta. Tại Quận Nhì, chúng 
đồng loạt xâm nhập và bắn phá tại các khu chợ 
Cầu Muối, Cầu Kho, khu Ðề Thám-Bùi Viện, là 
những khu nghèo đông dân cư, nhà cửa chen 
chúc và đường hẻm chằng chịt khiến cho việc lưu 
thông hằng ngày và công tác cứu hỏa rất giới hạn 
và khó khăn.

Trận Dinh Ðộc Lập Mậu Thân - Đợt 2
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- Trận Chợ Cầu Muối
Trận đầu tiên trong Ðợt 2 xẩy ra tại khu chợ 

Cầu Muối là nơi dân chúng bình dân buôn bán cả 
ngày lẫn đêm. Ðây là trung tâm phân phối rau và 
trái cây lớn nhất tại Saigon. Các vựa trái cây, sạp 
hàng và nhà cửa san sát lẫn lộn nhau, đường phố 
chật hẹp tạo một môi trường lý tưởng cho các vụ 
náo loạn thường xuyên xảy ra. Trong tình trạng 
bình thường, Quận Nhì cũng đã tốn nhiều nhân 
viên Cảnh Sát để kiểm soát và duy trì an ninh trật 
tự tại đây.

Khai thác điểm thuận lợi này cho ý đồ của chúng, 
ngày 5-5-1968 VC đã xâm nhập một Tiểu đội Ðặc 
công vào khu này, gần các đường Cô Giang-Cô Bắc. 
Khoảng 2 giờ sáng, bọn Ðặc công VC xuất hiện rải 
truyền đơn và tuyên truyền sách động đồng bào. 
Toán tuần tiễu được báo động chạy tới bị VC xả 
súng bắn. Nhân viên bắn trả. Phu khuân vác đêm 
và bạn hàng các vựa cây hoảng hốt chạy tứ phía. 
Khi trời hừng sáng nhiều gia đình đã lũ lượt bồng 
bế nhau chạy khỏi khu VC xâm nhập.

Ðược đồng bào chỉ điểm cho biết nơi ẩn nấp 
của Ðặc công VC, Cảnh Sát Quận Nhì cho loa phóng 
thanh kêu gọi đồng bào di chuyển khỏi vùng giao 
tranh. Tôi chỉ thị Thiếu Tá Võ Văn Ðức, Trưởng 
Phòng Cảnh Sát Ðặc Biệt Q.2 điều động một toán 
nhân viên tấn công vào mục tiêu lúc 9 giờ sáng 
ngày 6-5-1968. Khi gần tới mục tiêu trên đường Cô 
Giang ngang khu chợ Cầu Muối, VC bắn xối xả vào 
xe của Thiếu Tá Ðức và toán Cảnh Sát do ông điều 
động. Việc tấn công của Cảnh Sát trở nên khó khăn 
khi dân chúng nhào ra chạy loạn. Tôi chỉ thị anh em 
tìm cách cùng lúc đánh bọc sau lưng. Nhưng diều 
này cũng không dễ vì ngõ hẻm chằng chịt trong 
khu này tạo cơ hội che giấu tốt cho VC và khó khăn 
cho việc truy lùng và tiêu diệt của ta.

Tình trạng ghìm nhau kéo dài suốt buổi sáng 
ngày mùng 6. Cảnh Sát cố tiến vô trong khi VC tiếp 
tục bắn cầm chân, gây hoang mang lo sợ trong dân 
chúng. Ðiều làm tôi phải suy nghĩ nhiều là nếu hỏa 
hoạn do súng đạn giao tranh giữa hai bên gây ra 
hoặc do chính VC phóng hỏa để tạo thêm hỗn loạn 
thì việc cứu hỏa không dễ gì điều động. Ðó là chưa 
kể VC sẽ không ngần ngại xả súng vào các nhân 
viên cứu hỏa để duy trì tình trạng náo loạn và kinh 

hoàng này. VC cũng thừa hiểu rằng vì sợ sinh mạng 
và tài sản của dân chúng bị hư hại nên nhân viên 
Cảnh Sát sẽ không dám mạnh tay tấn công vào 
những nơi chúng đang trú ẩn.

Quả thật, VC đã nắm được chỗ yếu của ta. Ðó 
là lý do tại sao Cảnh Sát không thể nhanh chóng 
thanh toán bọn Ðặc công trong khi chúng chỉ có 
trên dưới một Tiểu đội. Tác chiến trong thành phố 
không phải là một điều đơn giản khi mà kẻ địch 
xen lẫn trong dân chúng và, trong nhiều trường 
hợp, cầm giữ dân chúng làm con tin hoặc bia đỡ 
đạn cho chúng. Trận Cầu Muối vì vậy phải kéo dài 
sang tới ngày thứ hai. Trong ngày này, Thiếu Tá Ðức 
đã bị thương và 2 Cảnh Sát Viên tử thương khi tìm 
cách tiến gần vào mục tiêu, nơi Ðặc công VC đang 
rải truyền đơn kêu gọi dân chúng xuống đường.

Trong khi đó thì hai mặt trận khác cũng nổ 
ra trong Quận Nhì. Vì Quận Nhì nằm ngay trung 
tâm của Saigon nên báo chí và các đài phát thanh 
thường xuyên bám sát Cảnh Sát trong các trận 
đánh. Những lời tường thuật của họ đôi khi quá 
sôi nổi, gây thêm hoang mang và lo sợ trong dân 
chúng.

- Trận Cầu Rạch Bần
Song song với mặt trận thứ nhất tại khu Chợ 

Cầu Muối, mặt trận thứ nhì xảy ra tại vùng Cầu Kho 
dọc theo đường Chương Dương và sông Cầu Ông 
Lãnh. Ðậu dọc bờ sông này là hàng trăm chiếc ghe 
lớn bé chuyên chở rau trái và các nhu yếu phẩm 
từ lục tỉnh về Saigon và ngược lại. Họ thường chỉ 
đậu tạm trú tại bờ sông này trong ít ngày để xuống 
và nhận hàng, hầu hết không phải là dân cư trú 
thường xuyên nên việc kiểm soát rất khó khăn. VC 
đã lợi dụng điểm này để xâm nhập và chuyển vận 
vũ khí vào Ðô Thành.

Vào giữa tháng 6-1968, trong một cuộc hành quân 
Cảnh Sát hỗn hợp giữa Quận Nhì và Cảnh Sát Ty Hải 
Cảng, ta đã khám phá một ghe lớn chuyên chở nhiều 
ký chất nổ, hàng trăm trái lựu đạn và tiểu liên AK-47 
và rất nhiều súng lục K-54 được cất giấu dưới nhiều 
lớp trái cây trong lòng ghe từ lục tỉnh về. Số thuốc nổ 
và vũ khí này nếu không được kịp thời phát hiện thì 
không biết sẽ còn bao nhiêu vụ nổ và bao nhiêu sinh 
mạng người dân Ðô Thành bị VC sát hại.



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

361

- Mặt trận Cầu Kho
Ðêm mùng 6 tháng 5, một toán VC gồm 9 tên 

xâm nhập bằng đường ghe từ lục tỉnh về ẩn núp 
dưới gầm cầu Rạch Bần và xả súng tấn công vào 
Chi Cảnh Sát Cầu Ông Lãnh dọc theo bờ sông. Bị 
Trung Úy Trần Hậu điều động nhân viên chống trả 
dữ dội, bọn đặc công VC phải rút lui về núp dưới 
cầu Rạch Bần và xả súng bắn loạn xạ dọc theo bờ 
sông Cầu Ông Lãnh và đường Chương Dương.

Ðai Úy Oanh, một Sĩ quan gốc Thiết Giáp phục 
vụ tại Quận Nhì được tôi chỉ định đem một Trung 
Ðội Cảnh Sát đến giải tỏa cầu Rạch Bần. Trục tiến 
quân dọc theo đường Chương Dương bị VC từ mố 
cầu dùng B-40 và AK-47 trực chỉ bắn xối xả khiến 
Ðại Úy Oanh phải khựng lại. VC cứ tiếp tục bắn 
bừa bãi mà ta thì e dè vì sợ gây tổn thương cho 
dân chúng. Do đó, dù chỉ một đoạn đường không 
quá một cây số mà phải mất gần hết một buổi sáng 
mới tiến được tới gần mục tiêu. Sau cùng thì mục 
tiêu này cũng được thanh toán. Ta chiếm lại được 
cầu Rạch Bần với 4 nhân viên Cảnh Sát bị thương. 
Sáu Ðặc công, trong đó có 2 nữ cán binh VC, tử 
thương tại chỗ, 3 đầu hàng bị ta bắt giữ.

Trở lại mặt trận chợ Cầu Muối, VC tiếp tục cầm 
chân một số đồng bào và chống trả dữ dội. Trận 
chiến đã sang đến ngày thứ hai. Cảnh Sát Quận Nhì 
đã có hai nhân viên bị thương và hai tử thương, 
nhưng rất may nhà cửa trong khu này chưa bị 
cháy. Tôi nghe tiếng Tướng Loan la hét trong máy. 
Ông tỏ ra sốt ruột và liên tục hối thúc các Trưởng 
Ty Cảnh Sát trong Ðô Thành phải sớm thanh toán 
các mục tiêu.

Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ tại nhiều nơi. Quận 
Tư vùng Khánh Hội, Quận 5 khu Trần Nhân Tôn, 
Quận 3 khu Chùa Bà Lớn gần đường Nguyễn Thiện 
Thuật, Quận Nhất khu Phan Ðình Phùng-Nguyễn 
Bỉnh Khiêm gần Ðài phát thanh, Gò Vấp Kho Quân 
Cụ, khu Phú Thọ Hòa vùng Gia Ðịnh đang đồng 
loạt bị VC tấn công. Vài nơi tại vùng Khánh Hội và 
Chợ Lớn đã bắt đầu bốc cháy.

Quận Nhì thì 3 mặt trận đang sôi động cùng 
một lúc. Không thể để cho trung tâm Ðô Thành 
tiếp tục rối loạn, Tướng Loan quyết định tăng phái 
cho tôi một Tiểu Ðoàn Biệt Ðộng Quân do Ðại Úy 
H. chỉ huy. Tôi bàn với Ð/Úy H. phương cách tiến 

quân chiếm lại vùng Cô Giang và chợ Cầu Muối. Ð/
Úy H. muốn tấn công mạnh bạo và chớp nhoáng 
vào mục tiêu với súng nặng và lựu đạn. Ông cho 
biết không chấp nhận tiến quân kiểu từ từ để binh 
sĩ của ông bị bắn sẻ trong khi không nhìn thấy VC 
ẩn núp nơi đâu.

Tôi thông cảm nhiệm vụ và lối suy nghĩ của Ðại 
Úy H. khi phải đối đầu với địch quân ngoài trận 
địa nhưng không đồng ý với ông về phương thức 
tác chiến đó vì đây là trong thành phố, VC trộn lẫn 
với dân, nhà cửa san sát nằm giữa những con hẻm 
chằng chịt. Không thể dùng hỏa lực mạnh để áp 
đảo đối phương mà không gây thiệt hại tài sản và 
sinh mạng của dân chúng đang kẹt trong đó. Tôi 
cám ơn Ð/Úy H. và quyết định trả Tiểu Ðoàn BÐQ 
này lại cho Tướng Loan để ông sử dụng cho mặt 
trận Trần Nhân Tôn trong Chợ Lớn đang có đụng 
độ lớn.

Cảnh Sát Quận Nhì tiếp tục đánh theo kiểu Biệt 
Kích, từng toán nhỏ xâm nhập mục tiêu để tiêu 
diệt Ðặc công VC. Phải mất thêm một ngày nữa 
mới thanh toán được mục tiêu và vãn hồi an ninh 
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vùng chợ Cầu Muối. Lại thêm 3 Cảnh Sát Viên nữa 
bị thương. Nhà cửa trong vùng tuy bị hư hại phần 
nào nhưng không bị hỏa hoạn. Riêng căn nhà lầu 
bị VC đóng chốt thì hư hại gần như hoàn toàn.

- Trận Đường Ðề Thám
Mặt trận thứ 3 trong đợt Mậu Thân 2 tại Quận 

Nhì phát nổ tại một hẻm dài ăn thông ra đường Ðề 
Thám. Ðây cũng là một khu lao động dân chúng 
sống chen chúc trong nhiều ngõ ngách đường hẻm 
quanh co. Tại đây, 4 tên Ðặc công VC chiếm giữ một 
căn nhà nhỏ nằm ngay đầu hẻm mà lối đi vào duy 
nhất là đường Ðề Thám. Ðường hẻm rộng không 
quá 3 thước bề ngang, vì vậy trấn cứ đầu hẻm là 
VC kiểm soát được suốt con hẻm từ trong ra đến 
đường Ðề Thám. Bọn VC từ trong đầu hẻm bắn ra 
gây thương tích cho nhiều người qua lại trên đường 
Ðề Thám. Giao thông bị tắc nghẽn. Dân chúng dọc 
con hẻm bồng bế nhau chạy loạn. Cảnh Sát không 
sao lọt được vào con hẻm độc đạo này.

Vừa thanh toán xong mục tiêu ở cầu Rạch Bần, 
tôi phóng tới khu Ðề Thám để quan sát. Cũng 
như tại các nơi khác, VC bắn ra bừa bãi bất kể 
dân chúng. Từng tràng tiểu liên AK-47 được bắn 
ra đầu hẻm, lâu lâu kèm theo vài trái B-40. Ðã có 
vài người dân bị thương. Báo chí săn tin bám theo 
Cảnh Sát, phóng viên truyền thanh trực tiếp loan 
tin làm cho tình hình thêm gây cấn và căng thẳng. 
Tôi điều động một toán Cảnh Sát xung phong vô 
nhưng phải dội ngược ra. Cánh tay phải tôi bị bắn 
trúng, máu tuôn xối xả. Vết thương được tạm thời 
băng bó, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thanh 
toán được mục tiêu. Tôi có thể cho lệnh dùng súng 
phóng lựu M-79 bắn vô, nhưng còn dân chúng kẹt 
trong đó thì sao? Hai bên ghìm nhau nhiều tiếng 
đồng hồ, trong bắn ra, ngoài không vô nổi.

Trên máy Chuẩn Tướng Loan hối thúc phải 
thanh toán Tổ Ðặc công địch vì sợ để lâu chúng sẽ 
phóng hỏa khu lao động này tìm đường tẩu thoát. 
Lại nữa, nếu hỏa hoạn xẩy ra trong khu nhà ổ 
chuột này thì ngọn lửa sẽ mau chóng lan rộng, khó 
mà dập tắt, gây thêm hoang mang náo loạn trong 
dân chúng. Việc này chắc chắn sẽ bị các cơ quan 
thông tấn ngoại quốc khai thác và loan đi những 
tin tức bất lợi.

Bọn VC hiện đang kiểm soát dọc con hẻm trống 
và tiếp tục bắn phủ đầu. Dù bị Tướng Loan hối thúc, 
tôi không thể lại đẩy nhân viên vào một địa thế 
hoàn toàn bất lợi trước họng súng địch mà không 
có bất cứ một chướng ngại vật nào che chắn. Thật 
nan giải.

Tôi bất chợt nghĩ tới thùng lựu đạn “simulator” 
tôi vẫn giữ trong văn phòng. Thùng lựu đạn này 
do một người bạn Sĩ Quan tại trường Bộ Binh Thủ 
Ðức cho tôi đã lâu. Ðây là loại lựu đạn thực tập 
có vỏ bằng cạc tông dày, dùng để huấn luyện sinh 
viên sĩ quan tại các quân trường. Khi ném ra, trái 
“simulator” này có tiếng nổ lớn như lựu đạn thật 
nhưng không có miểng sát hại. Tôi suy luận rằng 
khi nghe tiếng lựu đạn nổ lớn gần mình thì phản 
ứng tự nhiên của bất cứ chiến binh nào cũng là 
nằm xuống để tránh miểng và như vậy là trong 
vòng vài giây nếu ta có thể tới gần địch tấn công 
bất thần và tới tấp thì có nhiều hy vọng tiêu diệt 
được địch trước khi chúng kịp phản ứng.

Tôi quyết định thí nghiệm chiến thuật này. Tôi 
gọi sáu nhân viên trẻ, lanh lẹ đến và giải thích ý 
định của tôi. Tôi ném thử một trái lựu đạn thực tập 
“simulator” ngay cạnh chân không quá 2 thước 
và đứng im để nhân viên thấy lựu đạn nổ lớn mà 
không gây thương tích gì cho tôi. Chiến thuật tấn 
công mới bắt đầu: Tôi cho ném một loạt lựu đạn 
“simulator”. Tám trái liên tiếp nhau nổ như trời 
sụp trong khi tôi và 6 Cảnh Sát Viên Quận Nhì tông 
vào đường hẻm nhắm thẳng mục tiêu nhả đạn. 
Bốn tên Ðặc công chưa kịp ngóc đầu phản ứng đã 
bị hỏa lực của anh em Quận Nhì tiêu diệt.

Trận này được một Phóng viên Quân Ðội tường 
thuật lại trong tập tài liệu “Tổng công kích-Tổng 
khởi nghĩa của VC-Mậu Thân 1968” do Khối Quân 
Sự thuộc Bộ Tổng Tham Mưu ấn hành. Sau này, một 
sĩ quan thuộc Khối Quân Huấn có hỏi tôi chi tiết 
sự việc để nghiên cứu thêm, coi đó như một trong 
những chiến thuật tác chiến trong thành phố.

Trong năm Mậu Thân, ngoài những vụ khác như 
bọn VC nằm vùng rải truyền đơn tại chợ Bến Thành 
hoặc vụ VC gài lựu đạn tại Thượng Nghị Viện gần 
Bến Bạch Ðằng mà Quận Nhì đã mau chóng tháo 
gỡ, Quận Nhì trung tâm thành phố đã phải hứng 
chịu nhiều hỏa tiễn pháo kích của VC. Cứ mỗi lần 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

363

có pháo kích là nhân viên Quận Nhì lại vất vả. Gần 
như lần nào cũng có cháy nhà, người chết, người 
bị thương. Nhân viên tuần tiễu hối hả ngược xuôi 
lo giữ an ninh, lo phụ việc cứu hỏa, lo cấp cứu và 
tải thương đồng bào bị nạn.

Trong suốt năm Mậu Thân, nhân viên Quận Nhì 
phải cắm trại liên miên. Tôi và các Sĩ Quan trách 
nhiệm phải ứng trực ngày đêm tại đơn vị. Vừa lo 
chống VC xâm nhập, vừa lo việc cứu cấp khi có 
pháo kích. Hai phòng Hoạt Vụ và Cảnh Sát Ðặc Biệt 
phải phối hợp với Ðặc Khu Quận Nhì tổ chức hành 
quân Cảnh Sát liên miên mỗi đêm.

Mậu Thân quả là một năm căng thẳng và vất 
vả cho tôi và tất cả nhân viên Quận Nhì. Phải nói 
rằng các Sĩ Quan và nhân viên Cảnh Sát Quận Nhì 
nói chung đã rất can đảm, tháo vát và tận tụy hy 
sinh, quyết bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân 
chúng. Nhờ sự tận tụy và hy sinh đó mà Quận Nhì 
đã mau chóng thanh toán được các toán Ðặc công 
xâm nhập không để chúng có cơ hội gây hỏa hoạn 
và nhiều thiệt hại cho dân chúng như tại một số 
nơi khác trong Ðô Thành.

Vào cuối năm 1968, đại diện các phường, khóm 
tại quận nhì và vài vị dân biểu đã đích thân đến Ty 
Cảnh Sát Quận Nhì trao tặng Bảng Ghi Ơn và thăm 
viếng, ủy lạo gia đình các cảnh sát viên tử thương 
trong 2 đợt tấn công Mậu Thân. Biến cố Tết Mậu 
Thân đã cho thấy tinh thần “Cảnh Sát là Bạn Dân” 
và thể hiện rõ tình Quân-Dân gắn bó.

Nhắc lại trận Mậu Thân, chúng ta cũng không 
thể quên được lòng tận tụy và gương can đảm của 
vị tướng chỉ huy ngành cảnh sát thời bấy giờ là 
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Là tổng giám đốc 
cảnh sát, có dưới tay gần 100,000 sĩ quan và nhân 
viên trên toàn quốc, Tướng Loan có thể ngồi trong 
Tổng Nha để chỉ thị và điều động thuộc cấp chống 
trả VC trong hai đợt tấn công tại các đô, tỉnh, thị 

trên toàn quốc. Nhưng ông đã đích thân sát cánh 
cùng anh em cảnh sát chiến đấu trong thành phố 
nơi hiểm nguy không thể tính trước vì thường thì 
địch là những toán đặc công quyết tử ẩn nấp kỹ 
và trộn lẫn trong dân chúng. Ðịch thấy ta mà ta 
khó thấy địch. Tướng Loan đã bị bắn bị thương 
ở chân tại khu Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Ðài Phát 
Thanh Saigon trong khi ông đang điều động cảnh 
sát chiến đấu.

Sự có mặt của Tướng Loan làm binh sĩ lên tinh 
thần, nhất là những nhân viên cứu hỏa tại Ðô 
Thành. Họ bị VC nhắm bắn nhưng vẫn lao vào chữa 
lửa vì có Tướng Loan bên cạnh. Không có Tướng 
Loan chỉ thị cảnh sát ứng trực 100% để phản ứng 
kịp thời trong dịp Tết Mậu Thân, Ðô Thành Saigon 
chắc khó đứng vững được trong 2 trận tấn công 
và số thiệt hại, thương vong chắc chắn sẽ còn cao 
hơn nhiều.

Xin được kính cẩn nghiêng mình trước vong 
linh Thiếu Tướng Tư Lệnh Nguyễn Ngọc Loan và 
các sĩ quan cảnh sát: Ðại Tá Ðàm Văn Quý (Tổng 
Nha CSQG), Trung Tá Lê Ngọc Trụ (Trưởng Ty CSQG 
Quận 5), Trung Tá Nguyễn Văn Luận (Giám Ðốc 
Nha Cảnh Sát Ðô Thành), Thiếu Tá Nguyễn Văn 
Xinh (Nha Cảnh Sát Ðô Thành) và các sĩ quan, nhân 
viên cảnh sát khác đã tử thương trong 2 trận Mậu 
Thân 1968.

Hồi tưởng lại biến cố Tết Mậu Thân, tôi cũng xin 
được đặc biệt cám ơn các sĩ quan và nhân viên Ty 
Cảnh Sát Quốc Gia Quận Nhì Saigon đã can đảm 
và tận tụy hy sinh bảo vệ dân chúng. Tôi rất hãnh 
diện đã được chỉ huy và sát cánh cùng các bạn. 
Xin được đốt nén hương lòng trước vong linh các 
chiến hữu Cảnh Sát Quận Nhì đã hy sinh trong Trận 
Mậu Thân.

Trần Minh Công
Nguyên Trưởng Ty CSQG -Quận Nhì/Sàigòn
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Vào khoảng năm 1968, cơ quan CSĐB/ Q3/ 
SG có móc nối, tuyển dụng một tình báo 

viên, tạm gọi là X22. Theo hồ sơ tình báo ghi nhận, 
X22 là cán bộ cơ sở nội thành thuộc Ban Quân Sự 
thành ủy Sài Gòn - Gia Định của Việt Cộng. Công 
tác tiếp xúc giữa cán bộ điều khiển với X22 giữ 
đúng nguyên tắc hoạt động tình báo nội tuyến, 
tiến triển tốt đẹp và hoàn toàn bí mật.

Trong một lần tiếp xúc sau đó, X22 báo cáo vừa 
được bọn VC giao công tác chuẩn bị cho việc đặt 
chất nổ tòa soạn nhật báo Chính Luận, trên đường 
Võ Tánh, Quận 2 Sài Gòn. Nhật báo Chính Luận lúc 
đó có rất nhiều độc giả. Ban Biên Tập có lập trường 
chống Cộng rõ rệt. Bọn VC rất căm thù và e ngại 
nên định đánh chất nổ, nhằm khủng bố tòa báo 
đồng thời tạo tiếng vang, gây lo sợ trong giới báo 
chí Sài Gòn. X22 đã giao cho cán bộ điều khiển khối 
chất nổ TNT cùng kíp và ngòi nổ. Khối chất nổ này 
thừa sức phá tòa soạn báo Chính Luận. Theo kế 
hoạch của bọn VC, X22 có nhiệm vụ cất dấu chất 
nổ và vào ngày ấn định, nhóm đánh chất nổ gồm 
3 tên sẽ đi trên 2 xe gắn máy. X22 sau khi giao cho 
tên tổ trưởng chất nổ sẽ lái 1 xe chở tên tổ trưởng 
để tên này trực tiếp mang TNT vào ném trong tòa 
soạn báo, còn X22 sẽ đậu xe đợi ở ngoài, chờ hắn 
ra để cùng tẩu thoát. Tên thứ 3 trang bị súng cá 
nhân, sẽ lái chiếc xe thứ 2, có nhiệm vụ quan sát, 

yểm trợ bên ngoài.
Vấn đề là làm sao ngăn chận vụ khủng bố này 

mà X22 không bị VC nghi ngờ, để còn tiếp tục nằm 
trong tổ chức khủng bố của VC ?

Dựa theo kế hoạch của bọn chúng, cơ quan 
CSĐB đã quyết định phục kích tại tòa soạn báo 
Chính Luận và hạ sát tên tổ trưởng ngay hiện 
trường, làm gương cho bọn khủng bố.

Theo đó, cơ quan CSĐB nhờ chuyên viên chất 
nổ, phá hư kíp nổ nhưng bề ngoài khối chất nổ vẫn 
trông như bình thường. X22 sẽ giao chất nổ cho 
tên tổ trưởng vào ngày đánh bom tòa soạn. Đến 
mục tiêu, X22 và tên thứ 3 sẽ chờ sẵn, yểm trợ bên 
ngoài trong khi tên tổ trưởng vào tòa soạn ném 
chất nổ. Một nhân viên CSĐB kín đáo phục kích 
gần cửa tòa soạn. Anh này có nhiệm vụ đuổi theo 
và hạ sát tên tổ trưởng sau khi hắn ném chất nổ và 
bỏ chạy ra ngoài. Sau khi tên tổ trưởng bị bắn hạ, 
X22 phải giả vờ sợ hãi và ra dấu cho tên thứ 3 cùng 
đào thoát. Nhân viên CSĐB kín đáo cải trang phục 
kích bên ngoài sẽ không truy bắt X22 và tên thứ 3. 
Cho tên thứ 3 cùng thoát thân hy vọng sẽ giúp X22 
không bị VC nghi ngờ và có thể tiếp tục công tác.

Sự việc đã diễn ra đúng y như kế hoạch đã 
định. Khối chất nổ không nổ, tên tổ trưởng bị bắn 
chết trên mặt đường Võ Tánh SG. X22 và tên thứ 

Phá vỡ âm mưu đặt chất nổ
tòa soạn báo Chính Luận
Hồ Cảnh Phùng
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3 thoát thân được. Theo kế hoạch, cả hai sau đó 
cùng tìm về mật khu báo cáo công tác bị phá vỡ, 
tổ trưởng bị hạ sát. Bọn VC cấp trên, sau khi nghe 
báo cáo, đã trấn an X22, ra lệnh trở về thành phố, 
tạm ngưng mọi hoạt động và chờ giao liên đến 
giao nhiệm vụ khác.

Theo báo cáo của X22, việc tên tổ trưởng bị bắn 
chết tại chỗ, giữa đường phố Sài Gòn, đã gây kinh 
hoàng cho bọn VC trong mật khu.

Thời gian ngắn sau, giao liên từ trong khu ra, 
đưa chỉ thị để X22 tiếp tục công tác khủng bố 
trong nội thành. Với sự cộng tác chân thành của 
X22, cơ quan CSĐB sau đó đã liên tiếp phá vỡ, câu 

lưu nhiều cơ sở nội thành của VC, tịch thu nhiều 
vũ khí và chất nổ.

Sau nhiều lần làm công tác thất bại, bọn VC 
không liên lạc với X22 nữa. Nhận thấy có thể 
X22 đã bị VC nghi ngờ và sẽ nguy hiểm đến tánh 
mạng nên cơ quan CSĐB quyết định chấm dứt 
công tác, không cho X22 về mật khu bắt liên lạc 
với bọn VC nữa.

Tình báo viên nội tuyến X22 sau đó đã được 
tưởng thưởng xứng đáng, thay đổi tên họ, địa chỉ 
và được gia nhập quân đội VNCH, chuyển vùng 
sinh sống để tránh bị VC theo dõi trả thù.

Hồ Cảnh Phùng

Báo Chính Luận
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Khoảng năm 1971, một đơn vị đặc công VC 
định dùng sân trường tiểu học Bàn Cờ (khu 

cư xá Đô Thành) để đặt bích kích pháo bắn vào 
Dinh Độc Lập.

Ngày hôm đó, bọn đặc công dùng một xe 
lambretta ba bánh, ngụy trang chở rau cải, vận 
chuyển một khẩu bích kích pháo 82 ly và đạn dược, 
từ mật khu Củ Chi vào Sài Gòn. Chúng chạy thẳng 
vào sân trường tiểu học Bàn Cờ. Lúc này khoảng 
8 giờ tối, sân trường vắng người. Bọn chúng đang 
sửa soạn đem vũ khí xuống thì bị phát giác. Tại 
sân trường tiểu học Bàn Cờ, vào ban đêm, với tư 
cách là ủy viên an ninh phường và ủy viên an ninh 
khóm, nhân viên CSĐB thỉnh thoảng tập họp lực 
lượng nhân dân tự vệ để phân công canh gác, bảo 
vệ an ninh phường khóm. Khi phát hiện bọn người 
lạ vào sân trường, họ đã tiến đến định xét hỏi. 
Thấy bị đổ bể, bọn VC đã dùng súng cá nhân bắn 
vào nhân viên an ninh và nhân dân tự vệ. Trước sự 
việc quá bất ngờ, nhân viên CSĐB đã ra lệnh cho 
toán nhân dân tự vệ lui lại. Còn họ nấp sau các 
gốc cây trong sân trường để tự vệ và bắn trả. Cuộc 
CSQG Cư Xá Đô Thành ở ngay bên cạnh, đã sang 
yểm trợ và báo cáo về BCH/CSQG/Q3.

Bị uy hiếp bởi lực lượng CSQG, bọn đặc công đã 
mang vũ khí rút lên lầu hai cố thủ. Sau đó, nhận 
thấy vòng vây ngày càng đông và xiết chặt, bọn 

chúng nương theo đêm tối lẩn trốn trước khi quá 
trễ. Riêng tên tổ trưởng nhất định ở lại cố thủ và 
yểm trợ cho đồng bọn rút lui. Không thể cầm cự 
bằng vũ khí cá nhân, hắn đã ném 2 quả đạn bích 
kích pháo xuống sân trường và một quả đã phát 
nổ. Tiếng nổ làm vang động cả khu vực, tạm thời 
đẩy lui vòng vây của lực lượng CSQG. Lúc này, một 
sĩ quan cấp tá của Biệt Khu Thủ Đô đang có mặt tại 
chỗ, đã quyết định sử dụng Biệt Động Quân tấn 
công vào trong. Lực lượng CSQG truy quét ở vòng 
ngoài. Khoảng nửa giờ sau, anh em BĐQ đã hạ sát 
tên tổ trưởng cố thủ. Sau đó, CSDC phối hợp với 
CSĐB lục soát toàn bộ ngôi trường. Thiên bất dung 
gian, nhóm CSĐB đang làm nhiệm vụ truy xét bên 
ngoài đã phát hiện hai phụ nữ đáng nghi ngờ. Xét 
căn cước cá nhân thì cả hai đều quê ở Củ Chi, khai 
rằng lên Sài Gòn thăm người quen. Bị ngăn cách và 
cật vấn ráo riết hơn, cả hai rất lúng túng, khai báo 
không ăn khớp nhau. Vì thế cả hai cùng bị câu lưu 
và đưa về ngành CSĐB / Q3 để thẩm tra.

Ngay trong đêm, cả hai đã thú nhận là thành 
viên của đơn vị đặc công N13 thuộc ban quân sự 
khu ủy Sài Gòn & Gia Định. Bọn chúng định dùng 
bích kích pháo 82 ly đặt ở sân trường để pháo kích 
vào Dinh Độc lập gây tiếng vang. Tiếp tục thẩm vấn 
và qua sổ tay, tài liệu của tên tổ trưởng vừa bị giết, 
CSĐB/Q3 đã khẩn cấp vây bắt một số tên trong 

Khám phá và ngăn chận đặc công VC 
định pháo kích DINH ĐỘC LẬP
Hồ Cảnh Phùng
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đơn vị đặc công này. Cuối cùng là lục soát nơi ẩn 
trú và bắt giữ tên Tám Cứ, đại đội trưởng thuộc 
tiểu đoàn đặc công N13.

Tên Tám Cứ cuối cùng đã thú nhận tội lỗi và 

khai báo thêm cho ngành CSĐB/Q3 bắt trọn các 
đồng bọn hiện có mặt tại Sài Gòn, tịch thu được 
rất nhiều vũ khí, chất nổ.

Hồ Cảnh Phùng

Dinh Độc Lập 1968
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Ngày 2 tháng 5 năm 1975, Chiến Hữu Đỗ 
Kiến Mười bị Tòa Án Nhân Dân Thành Ủy 

Mỹ Tho VC buộc hai tội:  (1) Đã sát hại trên 3 ngàn 
cán bộ cách mạng; (2) Hãm hiếp trên 200 phụ 
nữ và đã bị kết án tử hình cùng 2 vị khác là Tổng 
Thống Nixon và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 
Nhưng không hiểu sao, VC lại cho thực hiện 3 hình 
nộm đề tên 3 vị, rồi đặt trên xe hơi, chạy quanh 
Thị Xã Mỹ Tho phát loa, đánh trống inh ỏi và phổ 
biến bản án vừa tuyên xử và sau cùng, chúng đốt 
ba hình nộm tại sân vận động Mỹ Tho trong lúc đã 
có sẵn đông đảo đồng bào do bọn chúng tập trung 
đến chứng kiến.

Sau đó, Chiến Hữu Đỗ Kiến Mười (ĐKM) được 
trả tự do sau 13 năm tù qua các trại Lào Kai, Hoàng 
Liên Sơn, Nam Hà,  Z30C,  Z30D thuộc Hàm Tân, 
Tỉnh Bình Tuy và định cư tại Union City (CA) cùng 
3 con theo diện H.O. Tôi định cư tại Pennsylvania 
sau anh khoảng 3 tháng. Chúng tôi thường xuyên 
liên lạc điện thoại với nhau đôi ba lần hàng tuần 
hoặc hàng tháng.

Ngày 4-11-1996, khoảng 9 giờ 30 tối, anh gọi 
điện thoại báo tin anh Nhiễu vừa mất. Anh Nhiễu 
là bào huynh  của ĐKM, nguyên là Chuẩn Tướng 
Đỗ Kiến Nhiễu, Đô Trưởng Sài Gòn hơn 8 năm. Ông 
là một vị Tướng hiền hòa thi hành chức vụ thật tế 
nhị, khéo léo được người dân Sài Gòn trước năm 

1975 rất cảm mến. Vốn đã có ân tình cùng nhiều kỷ 
niệm đẹp lúc phục vụ dưới quyền ông ở Sài Gòn, 
lòng tôi thật sự nặng trĩu đau buồn và mất mát khi 
hay tin ông đã ra đi. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi và 
ĐKM mất liên lạc nhau. Tình trạng này kéo dài một 
tuần, hai tuần, một tháng rồi hai tháng, một năm 
rồi hai năm, ba năm… cho dù đã tìm mọi cách liên 
lạc với anh. 

Một buổi tối, cách đây 4 năm trong buổi tiệc 
mừng Xuân của Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH 
Miền Đông Hoa Kỳ tại Virginia, chiến hữu H (khóa 
1 BTV/HVCSQG) hỏi tôi: “Anh có nghe tin anh Đỗ 
Kiến Mười qua đời chưa?” Tôi nghĩ có thể chiến 
hữu H nhầm Đỗ Kiến Mười với Đỗ Kiến Nhiễu nên 
tôi hỏi lại: “Anh Đỗ Kiến Mười mất sau Tướng Đỗ 
Kiến Nhiễu lâu không?” Chiến Hữu H đáp: “Lâu, 
anh mất trong sự cô đơn buồn thảm.” Anh H tiếp 
lời: “Tin anh ĐKM chết là chắc chắn 100% vì bên 
vợ tôi có liên lạc với thân nhân của anh Mười, tối 
nay về check lại, tôi sẽ điện thoại cho anh hay ngày 
mất của anh ĐKM.” Như thế, tôi đã vĩnh viễn mất 
đi một người bạn rất thân và nổi tiếng “Sát Cộng”. 
Tôi điện thoại báo tin buồn đó cho CH Tổng Hội 
Trưởng Trần Quan An với sự dè dặt thường lệ, 
đồng thời xin phối kiểm dùm… Thời gian biệt tích 
10 năm rồi, hy vọng CH Mười còn sống càng ngày 
càng mỏng manh hơn.

Bạn Tôi Và Tỉnh Trưởng
Tay Không Vào Mật Khu Tạo Kỳ Tích
Phan Trung Chánh
(Cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Long Khánh, Nguyên CHT/CSQG Quận Nhì-Sàigòn)
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Anh Đỗ Kiến Mười thân mến,
Trước đây khi còn liên lạc với nhau, anh từng 

kể cho tôi nghe chi tiết những công tác đặc biệt 
của anh, những thành tích diệt Cộng của anh. Hôm 
nay, xin phép anh cho tôi viết lại về những thành 
quả công tác đó. Tôi nghĩ mình có thể làm được 
việc này, nếu gặp trở ngại tôi sẽ nhờ em tôi, người 
phụ tá luôn luôn sát cánh bên anh trong những 
giây phút cực kỳ nguy hiểm nhất, sẽ giúp tôi bổ túc 
những sai sót.

Năm 1962, Đỗ Kiến Mười là Cán Bộ Điều Khiển 
thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, một CIA 
của VNCH (Central Intelligence Agency) đã thụ 
huấn khóa tình báo và phản tình báo do sĩ quan 
tình báo Việt Mỹ hướng dẫn.

Sau ngày 1 tháng 1 năm 1963, Đỗ Kiến Mười 
được biệt phái phục vụ Khối CSĐB thuộc Tổng 
Nha CSQG. Từ 1963-1968 ĐKM lần lượt đảm nhận 
những chức vụ:

1- Trưởng Ban Công Tác thuộc Sở Điều Vụ Khối 
CSĐB.

2- Trưởng Lưới Tình Báo có bí số B024 (Sở Điều 
Vụ).

3- Phó Sở Nội Chính kiêm Chủ Sự Bảo Vệ Yếu 
Nhân, kiêm Chủ Sự Kiểm Soát Di Trú Thông Hành.

Năm 1965, CH Đỗ Kiến Mười được chuyển hẳn 
qua Ngành CSQG với Ngạch Quận Trưởng Đồng 
Hóa. Thuộc quyền anh có nhiều Cảnh Sát thuộc 
các ngạch Biên Tập Viên, Thẩm Sát Viên, Phó Thẩm 
Sát Viên ngạch hay công nhật. May mắn cho anh 
là các viên chức đó phần đông là những cán bộ ưu 
tú, xuất sắc có nhiều kinh nghiệm như BTV Phan Ái 
Quấc, Phụ Tá cho anh là một sĩ quan có tinh thần 
chống Cộng cao độ. (Cấp bậc, chức vụ sau cùng 
của Quấc là Thiếu Tá, Trưởng F ĐB BCH/CSQG Tỉnh 
Phước Tuy.)

 Năm 1965, cường độ khủng bố phá hoại của 
VC gia tăng cao độ. Để đối phó hữu hiệu tình hình 
đó, VN & HK thành lập “Ủy Ban Hỗn Hợp Việt Mỹ 
Chống Khủng Bố”. Văn phòng đặt tại Tổng Nha 
CSQG. Thời gian này, Trưởng Khối CSĐB là Trung 
Tá Lê Tấn Bửu (sau này là Thượng Nghị Sĩ Quốc 
Hội VNCH, hiện sinh sống tại Virginia). ĐKM móc 
nối được một đầu mối làm nội tuyến là một cán 

bộ cộng sản ngụy thức với nghề chạy cyclo máy. 
Đầu mối này dưới quyền điều khiển trực tiếp của 
Nguyễn Lân, một tổ trưởng đặc công cực kỳ hung 
hãn và lợi hại thuộc Ban Đặc Công Quân Khu 4 VC 
chỉ huy. Tổ đặc công này đã từng thực hiện: Đánh 
phá Tòa Đại Sứ Mỹ bằng chất nổ gây thiệt mạng 
khá nhiều viên chức và nhân viên Mỹ / Đặt chất 
nổ một quán ăn tại Tỉnh Gia Định, gây thiệt mạng 
8 thực khách và nhiều người khác bị thương / Đặt 
chất nổ phá hoại nhà hàng Mỹ Cảnh ở bến Bạch 
Đằng Sài Gòn gây thiệt mạng 12 thực khách và 
nhiều người khác bị thương.

Nhờ thành tích giết người trên mà Nguyễn Lân 
được Quân Khu 4 VC gắn huy chương tuyên dương 
anh hùng, tưởng thưởng $5.000 tiền mặt, một con 
gà, một chai rượu đế tại mật khu Củ Chi. Riêng 
Nguyễn Lân còn được tổ chức của chúng ban cho 
bí danh Chim Sắt với hàm ý xấc láo là không bao 
giờ bị bắn gãy. Cán Bộ Điều Khiển công tác này là 
Phó Thẩm Sát Viên Nguyễn Tấn Tươi, thường được 
gọi là Tư Tươi (đã qua đời tại Mỹ). 

 Biết được tin này, CH Đỗ Kiến Mười quyết định 
bắt sống Nguyễn Lân nên mối liên lạc khẩn cấp 
được đặt ra như sau:

1- Bình thường: đầu mối liên lạc với Tư Tươi 
(CBĐK) qua hệ thống liên lạc đã đặt trước.

2- Trường hợp khẩn cấp: muốn liên lạc với ĐKM 
cứ đến tiệm ăn “cảm tình” của ĐKM ở Gia Định 
gần nhà đầu mối và nhờ chủ nhà hàng gọi điện 
thoại cho ĐKM. ĐKM sẽ tiếp chuyện. Trường hợp 
ĐKM vắng mặt thì đầu mối cứ nhắn lại với người 
nghe điện thoại rằng:  “Cô Thu Hương cần gặp 
ĐKM tại địa điểm cũ lúc…giờ… ngày…” (địa điểm 
cũ do những người hành sự thống nhất với nhau 
trước, ngày giờ gặp khẩn cấp do đầu mối ấn định). 
Một đêm đẹp trời, tên giao liên của Nguyễn Lân 
lái cyclo máy vào nhà đầu mối hẹn ngày, giờ và địa 
điểm tiếp xúc.  (mỗi lần Nguyễn Lân gặp đầu mối 
tại một địa điểm khác nhau, do Nguyễn Lân chọn 
lựa). Đầu mối gọi điện thoại khẩn cấp cho ĐKM và 
sau đó, ĐKM cùng Phan Ái Quấc, Tư Tươi đi gặp 
đầu mối. Kế hoạch vén màn được Trưởng Khối 
CSĐB tán thành. Việc gặp gỡ đầu mối và Nguyễn 
Lân ấn định vào 12 giờ trưa ngày hôm sau tại một 
quán cơm bình dân ở ngôi chợ hẻo lánh gần Xóm 
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Cây Quéo, Gia Định.
- 11:40: 2 nữ CSĐB trang bị súng lục hiệu Smith 

& Wesson và còng tay được dấu trong túi xách, 
mặc đồ bà ba bình dị, đi chung một chiếc xe gắn 
máy ghé vào quán cơm gọi thức ăn.

- 11:45: Tư Tươi đầu đội nón cối, mặc đồ kaki 
xanh rách rưới lái chiếc cyclo máy chở một nữ 
CSĐB dừng lại tại trước tiệm thuốc bắc đối diện 
quán cơm với ngụy thức chở khách đi xem mạch 
hốt thuốc. Cả hai đều mang vũ khí cá nhân.

- 11:50: 2 CSĐB dùng xe gắn máy chở ĐKM và 
Phan Ái Quấc. Mọi người đều trang bị vũ khí cá 
nhân. Toán hành sự dừng lại trước xe bán nước 
mía. Vị trí này rất tốt vì vừa giải khát, vừa quan sát 
được mọi tình huống xảy ra ở quán cơm bình dân.

- 12:00: đầu mối lái cyclo máy đến quán cơm và 
gọi cơm ra ăn.

- 12:10: Nguyễn Lân đi xe gắn máy đến, vào 
quán và ngồi cùng bàn với đầu mối. Đầu mối vuốt 
tóc từ trước ra sau 2 lần, đó là ám hiệu phát ra, 
lập tức 2 nữ CSĐB ập đến ra tay thần tốc vô hiệu 
hóa tên Nguyễn Lân ngay trong giây đầu tiên khiến 
hắn không kịp nhận ra được hiện cảnh của mình, 
khi hoàn hồn thì hai tay hắn đã bị còng và đầu mối 
cũng bị còng (để bảo mật). Tư Tươi vẫy tay gọi ĐKM 
và Phan Ái Quắc tới. Toán hành sự áp tải Nguyễn 
Lân và đầu mối về cơ quan, mở còng và ngăn cách 
2 người. Sau đó, đầu mối lái cyclo máy của mình 
về nhà. ĐKM báo cáo với Trưởng Khối CSĐB và xin 
được giữ can phạm để thẩm vấn và khai thác thêm 
hầu bắt hết đồng bọn.  

Sau hơn 4 giờ bị thẩm vấn, Nguyễn Lân đã chịu 
khuất phục, đồng ý dẫn đi bắt các cán bộ thuộc tổ 
đặc công của y trong cuộc hành quân qua đêm của 
CSĐB từ sẩm tối đến sáng hôm sau và đã tóm cổ 
tên cán bộ giao liên, 6 cán bộ đặc công cùng tịch 
thu nhiều vũ khí, chất nổ. Nửa tháng sau, Trung Tá 
Trưởng Khối ĐB Lê Tấn Bửu đã tưởng thưởng cho 
toàn nhóm công tác số tiền $370,000. Ông nói đây 
là số tiền của UBHH Việt Mỹ tưởng thưởng cho công 
tác phá vỡ tổ đặc công Nguyễn Lân, rồi ông nói tiếp: 
“Tôi hãnh diện vì các anh đã làm cho ngành CSĐB 
nở mặt với cấp trên và UBHH Việt Mỹ chống khủng 
bố, đồng thời cứu được nhiều người vô tội có thể bị 
bàn tay sắt máu của “CHIM  SẮT” sát hại.”

 Với số tiền thưởng nói trên, ĐKM quyết định 
thưởng cho đầu mối $100.000. Số còn lại chia cho 
các anh chị em có công trong nhóm.

PHÁ VỠ TỔ ĐẶC CÔNG LẦN THỨ NHÌ NĂM 
1968:

Nguyễn Văn Ngãi, sĩ quan đặc công CS được 
gài vào làm tài xế cho MACV, Bộ Tư Lệnh Viện Trợ 
Quân Sự Mỹ tại VN, có bản doanh tại Tân Sơn Nhất. 
Nguyễn Văn Ngãi thuộc đội Quyết Tử, dưới quyền 
điều động của Cục Đặc Công Hà Nội. Hắn đã bí mật 
đưa được vũ khí và chất nổ vào bản doanh MACV. 
Đội Quyết Tử chờ ngày N hợp đồng đánh phá bản 
doanh MACV bằng một cuộc pháo kích dữ dội từ 
bên ngoài và xung kích hung hãn từ bên trong. 
ĐKM nắm được ý đồ này qua tin tức của một tình 
báo viên (cũng là một cán bộ đặc công CS). ĐKM 
chỉ thị thuộc viên âm thầm bám trụ, theo dõi sát 
nút mọi diễn biến. Một cuộc họp được sắp xếp 
và ngụy thức rất cẩn trọng để tránh bị khám phá, 
phát hiện gồm PAQ, và Phó Thẩm Sát Viên Nguyễn 
Trí Cẩn, CBĐK công tác này (đã qua đời). 

Tình Báo Viên và ĐKM đã bàn thảo chi tiết cùng 
đặt kế hoạch vén màn. Kế hoạch trình lên Trung Tá 
Nguyễn Mâu, Trưởng Khối CSĐB. Trưởng Khối đích 
thân điều động toàn vụ với sự trợ giúp của toán 
hành sự. Kết quả, toán hành sự do ĐKM chỉ huy đã 
tóm cổ tên sĩ quan đặc công tài xế của MACV tên 
Nguyễn Văn Ngãi. Qua kết quả khai thác cộng với 
các tin tức tình báo do TBV cung cấp, toán hành sự 
ĐKM đã bắt được 16 cảm tử quân cộng sản thuộc 
Đội Quyết Tử của Cục Đặc Công Hà Nội, tịch thu 
nhiều vũ khí tấn công và hợp chất C4 (loại chất nổ 
cực mạnh do  Nga chế tạo). Nghe tin này, các Sĩ 
Quan An Ninh người Mỹ ở MACV rúng động. Riêng 
đối với Đại Tướng Abrahams, nguyên Tư Lệnh Phái 
Bộ Viện Trợ Quân Sự Hoa Kỳ, xem thành tích này 
có thể mãi mãi là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời 
của ông.

Năm 1967, ĐKM thụ huấn khóa tu nghiệp cao 
cấp tại Học Viện Cảnh Sát Quốc Tế (International 
Police Academy) tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. 

Cuối năm 1968, ĐKM được Đại Tá Trần Văn Hai, 
Tổng Giám Đốc CSQG (sau là Chuẩn Tướng, đã anh 
hùng tuẫn tiết ngày 30/4/1975), bổ nhiệm giữ 
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chức Trưởng Ty CSQG Tỉnh Định Tường. Thời gian 
này VC hoạt động rất mạnh. Thị Xã Mỹ Tho thường 
bị VC pháo kích, Ty CSQG Định Tường có lần bị VC 
tấn công, một số quán ăn trong Thị Xã đã từng bị 
đặt chất nổ, truyền đơn bươm bướm bị rải hàng 
đêm, quốc lộ 4 trục giao thông huyết mạch giữa 
Sài Gòn và các tỉnh Miền Tây thường xuyên bị phá 
hoại. Một số cầu trong phạm vi tỉnh Định Tường bị 
đánh sập. Vật giá tại Thủ Đô luôn gia tăng vì nguồn 
tiếp tế nhu yếu phẩm từ các tỉnh về Thủ Đô Sài 
Gòn bị gián đoạn.

 Trước tình thế VC tung hoành quấy nhiễu 
lãnh thổ trách nhiệm của mình, người nổi danh 
Sát Cộng ĐKM cảm thấy tự ái bị xúc phạm mạnh 
nên cấp tốc duyệt xét, tái phối trí lực lượng và 
ra nghiêm lệnh: “Toàn thể nhân viên CSQG Tỉnh 
Định Tường kể cả ĐKM phải dành hết thời giờ, dồn 
hết mọi nỗ lực vào công tác tìm và diệt cộng sản”. 
Trưởng F Đặc Biệt Định Tường Nguyễn Văn Huề, 
(cấp bậc sau cùng là Trung Tá), một sĩ quan xuất 
sắc giàu kinh nghiệm (nay đã qua đời sau khi ra 
tù) là cánh tay mặt của ĐKM trong công tác này. 
Các lãnh vực khác như Tư Pháp, Lưu Thông, Hành 
Chánh… do Phó Trưởng Ty Trương Đình Thành đảm 
trách (hiện định cư tại Úc). ĐKM gián tiếp gia tăng 
nhân số CSĐB bằng cách ra lệnh hành động, tất 
cả  CSSP, Giang Cảnh, Tư Pháp, Lưu Thông, CSDC … 
đều phải thi hành thêm một số nhiệm vụ của CSĐB 
như tổ chức các lưới Tình Báo Nhân Dân, xây dựng 
Cảm Tình Viên, Cộng Tác Viên. Riêng CSĐB thì một 
CSĐB phải là một Cán Bộ Điều Khiển, phải sưu tầm 
đầu mối, phải kết nạp MBV, TBV, phải tiếp xúc với 
thân nhân cán bộ cộng sản để từ từ tiến sát đến 
xây dựng cán bộ cộng sản làm nội tuyến. 

Kết quả: không đầy 9 tháng sau, tình hình an 
ninh Tỉnh Định Tường tiến triển rất khả quan:

-Dựa vào tin tức do Cảnh Sát Định Tường cung 
cấp, Sư Đoàn 7 đã hành quân vào Giáp Nước, cách 
Thị Xã Mỹ Tho chưa đầy 1 km đường chim bay, tịch 
thu 4 khẩu trọng pháo và trưng bày tại vườn hoa 
Lạc Hồng cho dân chúng xem.

-Cảnh Sát Định Tường bắt giữ: một tổ cộng sản 
nằm vùng ở Xóm Dầu bên bờ kia sông Bảo Định; 
một tổ đặc công ở vùng ven Thị Xã Mỹ Tho; nhiều 
học sinh rải truyền đơn; vô số cán bộ giao liên, 

kinh tài, an ninh VC bị bắt hoặc bị giết; tịch thu 
hàng trăm vũ khí, đạn dược đủ loại.

Nhờ vậy, tình hình an ninh Tỉnh Định Tường trở 
nên khả quan tốt đẹp. Trên đà đó và với thời gian 
kế tiếp, công tác vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng sản 
cũng như kế hoạch bình định phát triển nông thôn 
đã thành công vẻ vang. Năm 1971, 1972 Tỉnh Định 
Tường được Trung Ương xếp hạng nhất trên toàn 
quốc trong công tác xây dựng, bình định và phát 
triển nông thôn. Khoảng đầu năm 1973, trong đợt 
thăng cấp đầu tiên sau ngày CSQG cải tổ mang cấp 
bậc như quân đội, ĐKM được vinh thăng Trung Tá 
cùng với 2 vị Chỉ huy CSQG Quận 2 và Quận 11 Sài 
Gòn. Đại Tướng Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã 
đích thân đến chủ tọa và gắn lon cho 3 vị Trung Tá 
tân thăng tại sân cờ BTL/CSQG.  Đầu năm 1974, 
BCH/CSQG Tỉnh Định Tường được BTL/CSQG xếp 
hạng nhất trên toàn quốc trong công tác vô hiệu 
hóa hạ tầng cở sở cộng sản và bao vây kinh tế địch. 
Buổi lễ được tổ chức tại BTL/CSQG, có Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu đến chủ tọa và trao giải thưởng 
tiền mặt 800.000$ cho ĐKM; (CSQG Quận 2 Sài 
Gòn cũng được xếp hạng nhất trong dịp này nhờ 
công tác bài trừ cướp giựt, tệ đoan xã hội.)

 Ghi chú của BLS: Qua nhà văn Mai Nguyễn, tác 
giả đã liên lạc lại với ĐKM sau nhiều năm bặt tin 
tức. Thành qủa công tác của ĐKM được tác giả kể 
tiếp qua công tác dưới đây: 

CÙNG VỚI TỈNH TRƯỞNG ĐỊNH TƯỜNG 
ĐẠI TÁ LÊ MINH ĐẢO TAY KHÔNG ĐI VÀO 
MẬT KHU CÁI NỨA (1971):

Trung sĩ CSĐB Nguyễn Văn Tốt tự Mười Tốt, 
Trưởng Ban CSĐB Chi CSQG Quận Cái Bè, Tỉnh 
Định Tường, móc nối được Mười Tân, một cán 
bộ CS, qua trung gian người anh ruột tên Nguyễn 
Văn Tánh. Mười Tân có 12 tuổi đảng và là Thiếu Tá, 
Tỉnh Đội Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Tỉnh Đội Mỹ 
Tho (Định Tường).

Xã Hậu Thành cách QL 4 về hướng Bắc khoảng 
4 km. Mật Khu Cái Nứa cách xã này không quá 3 
km. Nhờ sự sắp xếp của Hai Tánh, cuộc tiếp xúc 
mật giữa Mười Tốt và Mười Tân diễn ra tại nhà Hai 
Tánh vào giữa đêm khuya. Chỉ có 2 người bàn luận, 
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các người bảo vệ Mười Tân lo việc canh gác đằng 
xa bên ngoài. Trong khi gặp gỡ Mười Tốt, Mười Tân 
tỏ ý muốn ra chiêu hồi với Quốc Gia. 

Vì đã được huấn luyện về nghiệp vụ nên Mười 
Tốt đã trổ tài chiêu dụ Mười Tân: Hãy tiếp tục ở 
lại trong Tỉnh Đội VC và làm nội tuyến cho Cảnh 
Sát rồi sẽ được trả lương nồng hậu và được bù 
đắp công lao; Hai Tánh, anh ruột của Mười Tân sẽ 
được Quốc Gia tận tình giúp đỡ trong sinh hoạt 
đời sống.

Mười Tân tâm sự là sắp bị hạ tầng công tác, bị 
thi hành kỷ luật, bị thuyên chuyển ra khỏi vùng 
hoạt động vì lý do đã có vợ con chính thức mà con 
dan díu bất chính với nữ thuộc viên của mình, một 
nữ thư ký xinh đẹp còn vị thành niên, tên Lê Thị 
Hoa. Thêm một rắc rối khác, là Thị Hoa lại là vị hôn 
thê của một sĩ quan cộng sản thuộc quyền Mười 
Tân. Mười Tân và Thị Hoa đã lén lút giao du và y 
thị đã mang thai 4 tháng. Vì phải vung ra nhiều 
tiền để chiếm được người đẹp nên Mười Tân đã 
thâm lạm quỹ của tỉnh đội một số tiền qúa lớn nên 
vô phương xoay trở. Sau cùng, Mười Tân kết luận: 
Mười Tân phải ra chiêu hồi. Đó là phương cách duy 
nhứt tự cứu mình và duy trì mối tình với Thị Hoa, 
người mà Mười Tân thực sự say mê đắm đuối về 
nhan sắc và đang mang trong người đứa con của 
mình. Mười Tân thành thật hứa hẹn, sẽ dẫn lính 
Quốc Gia đi khui 2 hầm súng gồm đủ loại mìn, lựu 
đạn, chất nổ, súng cá nhân, tiểu liên, trung liên; 
đồng thời mang nộp cho Quốc Gia tất cả tài liệu 
của tỉnh đội VC, hướng dẫn Cảnh Sát đi bắt cán bộ 
VC nằm vùng, móc nối cán bộ VC ra chiêu hồi. 

 Điều kiện chiêu hồi đã được Mười Tân đưa ra 
là, muốn gặp cùng lúc Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh 
Đảo và Trưởng Ty CSQG Tỉnh, Đỗ Kiến Mười. Trong 
cuộc gặp gỡ này, Mười Tân sẽ đặt điều kiện và bàn 
kế hoạch với 2 vị trên. Địa điểm gặp là tại mật khu 
do Mười Tân ấn định.

Sau khi nghe Mười Tốt trình bày sự việc sau 
chuyến gặp Mười Tân trở về, Đỗ Kiến Mười hỏi 
Mười Tốt:  “Anh nghĩ hắn có thể trở quẻ bất giữ 
chúng tôi để lập công chuộc tội không?”

Mười Tốt trả lời với lập luận: “Hắn đang say mê 
cô vợ bé đang mang thai với hắn. Hắn chỉ còn một 
người anh ruột duy nhất. Hắn đang sợ vị hôn phu 

của cô vợ  bé giết hắn để trả thù. Hắn đang sợ cấp 
trên của hắn trừng phạt về tội thâm lạm tiền bạc 
và ái tình bất chính. Hắn nghĩ rằng Cộng Sản sẽ 
thua Quốc Gia.”

Đỗ Kiến Mười bảo Mười Tốt cùng đi với mình 
đến Tòa Hành Chánh Tỉnh để chờ ông vào trình Tỉnh 
Trưởng. Sau khi trình bày với Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê 
Minh Đảo, ĐKM đề nghị Tỉnh Trưởng đi với mình 
vào mật khu gặp Mười Tân. Tỉnh Trưởng kinh ngạc 
hỏi: “Toi” tin cộng sản sao? “Toi” không sợ tụi nó 
bắt giữ chúng ta ư? “Toi” không sợ chết…?” ĐKM 
trình bày lập luận của Mười Tốt rồi tiếp trình Đại 
Tá Tỉnh Trưởng: “Theo kinh nghiệm dân gian, có 
vào hang cọp mới bắt được cọp, hoặc theo kinh 
nghiệm chơi xì phé trước khi theo một cây bài cần 
cân nhắc kỹ giữa Rísk (nguy hiểm, rủi ro, thua lỗ) 
và Reward (sự đền bù, tiền thưởng, tiền lời).”

- “Cái Risk này quá lớn, có thể Đại Tá và tôi bị 
bắt, bị giết. Đem sinh mạng một Tỉnh Trưởng và 
Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Tỉnh ra đánh cuộc thật 
là táo bạo, liều lĩnh và đùa với tử thần”, Đại Tá Lê 
Minh Đảo nói.

- “Nhưng cái Reward cũng không nhỏ: 2 hầm 
vũ khí, nhiều tài liệu cùng vô số tin tức quý báu sẽ 
giúp chúng ta làm suy yếu, giảm thiểu cường độ 
sát hại của địch đối với Quân Lực VNCH, CSQG, 
Cán Bộ, Công Chức các Ngành trong Chính Phủ 
VNCH và thường dân vô tội”, ĐKM trả lời.

Sau cùng, ĐKM trình Đại Tá Tỉnh Trưởng: “Tôi 
có một niềm tin tuyệt đối vào số mạng. Sống, chết 
là do Trời định. Mỗi người một số mạng, chết sống 
là do số mạng…. Năm nay, ĐKM mới 35 tuổi. Mười 
tin là không chết yểu đâu. VC không thể giết ĐKM 
được.”

Đại Tá Lê Minh Đảo cười nói: “Có lẽ “moi” nên 
tin “toa””.

Lúc đó, ĐKM mới nói: “Mười Tốt đang ngồi 
dưới xe chờ lệnh Đại Tá”. Đại Tá LMĐ nói: “Moi” 
sẽ gọi Cao Tấn Hạp (Quận Trưởng Cái Bè) về ngay. 
“Toi” và Mười Tốt có thể đi ăn hay đi đâu thì tùy ý. 
Khi nào Hạp lên tới, “moi” sẽ gọi “toi” và Mười Tốt 
đến để bàn thảo”.

Một đêm rất hồi hộp trong đời ĐKM, sau khi 
dùng cơm tối xong, ĐKM quỳ dưới chân nhan của 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

373

Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria xin hai Ngài 
ban bình an cho mọi người, và sau đó ôm hôn đứa 
con gái đầu lòng mới một tuổi, rồi âu yếm xoa vai 
vợ và nói: “Anh đi công tác ở Cái Bè với Đại Tá Tỉnh 
Trưởng, có lẽ chiều mai mới về.”

Theo kế hoạch, ĐKM lên xe Đại Tá LMĐ chạy 
vào một đồn địa phương quân trú đóng trên quốc 
lộ 4. Quận Trưởng Cao Tấn Hạp và Ban Tham Mưu 
của ông có mặt tại đồn. Mười Tốt cùng một thuộc 
viên CSĐB chờ sẵn với hai chiếc xe gắn máy Honda, 
mỗi xe chở một người. Cả 4 người mặc thường 
phục, không vũ khí, từ quốc lộ 4 vào mật khu phải 
qua một số đồn địa phương quân và nghĩa quân. 
Quận Trưởng Cao Tấn Hạp đã ra lệnh cho các đồn 
bót xung quanh dành mọi dễ dàng cho 2 xe gắn 
máy ra vào thong thả trong suốt đêm. Trong lúc 
đó, phía Mười Tân cũng ra lệnh cho nhân viên, 
đơn vị trực thuộc để 2 xe gắn máy tự do vô ra vì 
họ là khách của Mười Tân. Toán 4 người qua chợ 
Hậu Thành khoảng 2 km gặp một xóm nhà lá nhỏ 
gồm 5, 6 ngôi nhà nằm rải rác cạnh hương lộ. Cả 
toán vào ngôi nhà cuối cùng theo như ấn định 
trước của Mười Tân. Mười Tân đã đến 5 phút sau 
đó và yêu cầu mọi người trong nhà kể cả Mười Tốt 
cùng thuộc viên ra vườn ngoài xa để Mười Tân tiếp 
chuyện riêng với khách, trong lúc các bảo vệ của 
Mười Tân cũng được chỉ thị canh gác từ xa.

Điều kiện chiêu hồi được Mười Tân đưa ra: Cho 
đương sự 1 triệu đồng và một căn nhà ở thị xã Mỹ 
Tho,  có công ăn việc làm và cho người bảo vệ an 
ninh cho đến khi tình thế lắng dịu.

Đại Tá LMĐ gật đầu chấp thuận ngay, đồng thời 
yêu cầu Mười Tân chỉ trên bản đồ quân sự mà ĐT 
Đảo đã mang theo về nơi cất dấu vũ khí. Kế hoạch 
ra chiêu hồi của Mười Tân đã được bàn luận tại 
chỗ sau đó.

Theo kế hoạch, hai ngày sau, lúc 11 giờ đêm 
Mười Tân cùng 6 tên bảo vệ vũ trang và một cán 
bộ truyền tin với máy truyền tin quân sự đi trên 
một chiếc ghe không mui, di chuyển trên con sông 
nhỏ đến chỗ có lính Quốc Gia phục kích sẵn (điểm 
đã được sắp xếp). Khi nghe lính Quốc gia kêu gọi 
đầu hàng, thì Mười Tân sẽ ra lịnh cho đàn em 
buông súng.

Đại Tá Lê Minh Đảo và ĐKM đi gặp Thiếu Tướng 

Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh SĐ 7, để báo cáo nội 
vụ và xin yểm trợ vì kế hoạch vào mật khu đã được 
ĐT Đảo mật trình trước với TT Nguyễn Khoa Nam.

Tối hôm đó, một Đại Đội Địa Phương Quân 
phục kích tại địa điểm hẹn. Đại Đội Trưởng, các 
Trung Đội Trưởng đã được ĐT Đảo trình bày tỉ mỉ 
kế hoạch. Thiếu Tướng Nam, ĐT Đảo, Trung Tá Hạp, 
ĐKM ngồi ở Chi Khu Cái Bè theo dõi diễn biến.

- 11:30: Đại Đội Trưởng (phục kích) báo cáo: 
nhiệm vụ hoàn thành. TT Nam cho trực thăng  
“bốc” Mười Tân. Khi gặp Mười Tân, lệnh đầu tiên 
của TT Nam là yêu cầu Mười Tân mở cặp da đang 
mang, trong đó đầy ắp tài liệu viết tay đưa cho TT 
Nam và TT Nam đã giao cặp tài liệu cho Sĩ Quan 
Tùy  Viên cất giữ. Thấy ĐKM không được vui, Tướng 
Nam nói: “Mười, “toa” yên trí”. Những tài liệu nào 
có ích lợi cho Cảnh Sát, “moi” sẽ giao lại cho “toi”.  
ĐKM nói: “Cám ơn Thiếu Tướng”.

Mười Tân hướng dẫn 1 Tiểu Đoàn đi khui hầm 
vũ khí với sự yểm trợ của trực thăng võ trang. Tại 
địa điểm, VC chống cự yếu ớt, một số cán binh VC 
bị giết, số khác “chém vè”. Kết quả, ta thu được 
vô số vũ khí đủ loại, đạn dược, mìn, chất nổ như 
Mười Tân đã hứa.

Như đã hứa, Mười Tân cùng vợ bé là Lê Thị Hoa 
và 7 cán binh thuộc quyền được hưởng qui chế hồi 
chánh. Riêng Mười Tân và vợ được tạm trú trong 
Ty CSQG trong thời gian chờ đợi Tòa Hành Chánh 
Tỉnh cấp nhà.

ĐKM và Mười Tốt tiếp tục làm việc với Mười 
Tân và được y cho biết: Tư Chiến tên là Huỳnh 
Văn Chiến, sinh năm 1926 tại Cái Bè, Đại Úy Quân 
Báo Tỉnh Đội Mỹ Tho, 15 tuổi đảng, có nhiều kinh 
nghiệm trong lãnh vực tình báo, hiện đang bất mãn 
trầm trọng với cấp trên của hắn và vợ hắn đang 
lâm vào cảnh vô cùng khó khăn về tài chánh. 

Theo kế hoạch sắp xếp, Mười Tân viết thư cho 
Tư Chiến kêu gọi hắn ra chiêu hồi và cam kết rằng 
sẽ được trọng dụng và tưởng thưởng. Mười Tốt 
bí mật gặp vợ Tư Chiến ở vùng ven xã Hậu Thành 
quận Cái Bè và nhờ y thị trao thư của Mười Tân 
cho chồng.

Kết quả, Tư Chiến đã ra chiêu hồi và mang theo 
khẩu K54 cùng nhiều tài liệu và được hưởng quy 
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chế hồi chánh, đồng thời ĐKM xin Tỉnh Trưởng một 
số tiền để giúp đỡ vợ con hắn đang khó khăn, túng 
thiếu… Tư Chiến vui mừng và chân thành cộng tác 
với Cảnh Sát Định Tường và đã khai báo nhiều cơ sở 
hợp pháp mà hắn và các cán bộ thuộc hạ đã cấy dọc 
theo quốc lộ 4 mà chúng thường gọi số cơ sở này là 
trinh sát đường dài, có nhiệm vụ báo cáo mọi hoạt 
động của Cảnh Sát hay lính Quốc Gia bằng cách làm 
các dấu hiệu như phơi quần áo, cầm nhang đốt, đốt 
đèn, pha đèn pin… để báo cho VC biết có phục kích, 
hành quân,v.v… Ngoài ra, số cơ sở này còn có nhiệm 
vụ giúp đỡ, chứa chấp, tiếp tế, che dấu các cán bộ 
VC trên đường đi công tác.

Dựa vào tin tức do Tư Chiến cung cấp, CSĐB 
Định Tường đã bắt giữ trên 50 cơ sở VC nằm vùng 
đã được chúng xây dựng dọc theo quốc lộ 4 từ 
Trung Lương xuống Bắc Mỹ Thuận, nhất là trong 
phạm vi quận Sầm Giang, Cai Lậy, Cái Bè. Đặc biệt, 
Tư Chiến đã giúp Cảnh Sát Tỉnh Định Tường bắt giữ 
1 cán bộ hợp pháp quan trọng đang ngụ tại quận 
lỵ Cái Bè sau khi Tư Chiến yêu cầu ĐKM đọc kỹ 
báo cáo của D307. D307 là tên Diệp Tư Khấu, Hiệu 
Trưởng Trường Trung Học Tư Thục Cài Bè, gởi cho 
D30 (Tư Chiến) báo cáo gồm 10 trang viết tay nêu 
rõ tình hình quân sự  tại Cái Bè; danh sách cấp bậc, 
chức vụ của các sĩ quan Chi Khu Cái Bè;  nơi cư trú 
của các Sĩ Quan cùng thân nhân của họ, thói quen, 
sở thích, phương tiện di chuyển;  mô tả hệ thống 
phòng thủ của Chi Khu, Chi CSQG Cái Bè cùng quân 
số và các loại vũ khí; tình hình Cảnh Sát, Công Chức, 
Học Sinh và dân chúng trong quận lỵ Cái Bè. Báo 
cáo trên đã được ĐKM copy và giao cho Mười Tốt 
với chỉ thị tìm cách so đọ chữ viết của D307 và chữ 
viết của Hiệu Trưởng Diệp Tư Khấu.

Sau khi được Mười Tốt xác nhận chữ viết của 
Hiệu trưởng Diệp Tư Khấu và chữ viết trong báo 
cáo của D307 là chữ viết của một người, ĐKM báo 
trình Tỉnh Trưởng xin bắt giữ Hiệu Trưởng Khấu. 
Trong khi điều tra về HT Khấu, Cảnh Sát Định Tường 
đã ghi nhận HT Khấu có một người cháu ruột là Sĩ 
Quan QL/VNCH đang đảm nhận một chức vụ quan 
trọng ở Sài Gòn.

Theo yêu cầu của ĐKM,  ĐT Tỉnh Trưởng chấp 
thuận và yêu cầu Quận Trưởng Cái Bè yểm trợ, 
đồng thời Tỉnh Trưởng liên lạc xin Thiếu Tướng 

Nam cấp một chiếc trực thăng chở ĐKM xuống 
Cái Bè. Tại Cái Bè, ĐKM, Trưởng Chi CSQG, Mười 
Tốt đến gặp QT Hạp để thông báo lệnh bắt giữ HT 
Khấu và trình bày với QT Hạp là muốn việc bắt giữ 
HT Khấu xảy ra trong vòng êm thắm, bí mật để 
bảo mật công tác cũng như tránh sự tẩu thoát của 
đồng bọn. QT Hạp cười và tiết lộ: “Diệp Tư Khấu 
ban đêm thường vào đánh tứ sắc với bà xã tôi. 
Đêm nay, tôi sẽ cho người mời ông ta đến như 
thường lệ, chắc không ai nghi ngờ gì cả.”

Trong cuộc điều tra, sau khi bị bắt giữ, HT Khấu 
mới đầu phủ nhận nhưng sau đã phải nhìn nhận 
tội trạng vì những chứng cớ do Cảnh Sát đưa ra. 
Để lôi kéo sự hợp tác của HT Khấu, ĐKM đã nói 
với Khấu rằng, ông có một người cháu là SQ Quân 
Lực VNCH. Nếu ông chịu hợp tác, chúng tôi cho 
phép ông viết thư cho cháu ông đứng ra bảo lãnh. 
Chúng tôi sẽ trình Tỉnh Trưởng và Ủy Ban An Ninh 
Tỉnh nới tay cho ông. Nhờ lời khai của HT Khấu, 
Cảnh Sát Định Tường đã bắt giữ 6 học sinh hoạt 
động cho VC, thường rải truyền đơn bươm bướm 
trong quận, tuyên truyền cho VC và chỉ trích Chính 
Phủ VNCH và cơ quan chính quyền địa phương, 
đồng thời bắt tên cán bộ hợp pháp là giao liên 
giữa D30 và D307.

Tư Chiến còn giúp CSQG Định Tường bắt giữ tên 
Nguyễn Văn Út tự Út Lé, Trưởng Đội Tấn Công Binh 
Vận, bí số B115, thuộc Ban Binh Vận Quân Khu 8 
VC, tại Xã Hậu Thành trong lúc tên này lén lút về 
thăm nhà. Nhiệm vụ của tên Út là móc nối các binh 
sĩ thuộc SĐ7 đào ngũ hoặc làm nội tuyến cho VC.

Sau khi bắt Út Lé, ĐKM đã báo trình Tỉnh Trưởng 
Lê Minh Đảo và Thiếu Tướng Nam. TT Nam đã cử 
1 Sĩ Quan ANQĐ phối hợp với CSĐB thẩm vấn tên 
Út Lé. Kết quả, ANQĐ đã bắt giữ 3 hạ sĩ quan làm 
nội tuyến cho Đội B115. CSĐB cũng bắt tên giao 
liên của B115. 

Ngoài ra, sau khi Mười Tân chiêu hồi, TT Nam 
gọi cho ĐKM cho biết CSDC Cai Lậy đã phục kích 
bắn chết Bí Thư Huyện Ủy Cai Lậy và 3 tên bảo vệ 
và hỏi ĐKM có biết được sự việc không? ĐKM đáp, 
CSDC đã phối hợp với CSĐB phục kích trên đường 
giao liên và bắn chết 4 VC, tịch thu 1 B40, 3 AK, 1 
K54 nhưng không biết lý lịch của chúng. TT Nam 
giải thích, 1 Bí Thư Huyện Ủy và 3 tên bảo vệ bị 
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bắn chết là chính xác vì đồng bọn của chúng còn 
sống sót đã báo cáo lên cấp trên của chúng qua hệ 
thống truyền tin, và SĐ 7 đã mã dịch được nhờ vào 
tài liệu của Mười Tân.

Phối Tri Viên HK đánh giá cao Tư Chiến hơn 
Mười Tân. Tư Chiến là con cáo già trong ngành tình 
báo, có kinh nghiệm móc nối và trên thực tế đã 
móc nối được nhiều người cộng tác với VC. PTV xin 
ĐKM cho tiếp xúc, ĐKM đồng ý và xin PTV ngược 
lại cung cấp cho CSĐB những tin tức có ích lợi cho 
CSQG, đồng thời cũng xin PTV giúp đỡ về mặt tiền 
bạc cho gia đình Tư Chiến.

Riêng Mười Tân và vợ bé Lê Thị Hoa được ĐKM 
thỏa mãn mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.  
Mỗi ngày, Mười Tân được 1 xe gắn máy của nhân 
viên CSĐB chở, có sự yểm trợ của 2  nhân viên 
CSĐB khác cũng đi xe gắn máy, chạy vòng quanh 
Thị Xã, bến đò, bến bắc, bến xe và trên quốc lộ 4 
để phát hiện cán bộ VC lén lút xuất nhập Thị Xã. 
Với phương thức này, CSQG Định Tường đã phát 
hiện và bắt giữ một cán bộ cao cấp của VC tên Lê 
Thị Hường, Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho do Mười Tân 
nhận diện sau khi y thị đi tham dự họp ở Bến Tre 
về, đi ngang qua Thị Xã Mỹ Tho.

Sau khi được trình báo sự việc, Đại Tá Tỉnh 
Trưởng Lê Minh Đảo đã ra lệnh đưa y thị đến Văn 
Phòng Tỉnh Trưởng. Tại đây, một cuộc đối thoại đã 
xảy ra giữa ĐT Đảo Tỉnh Trưởng và Bí Thư Thành 
Ủy Mỹ Tho, Lê Thị Hường, tự Bà Hai, 20 tuổi đảng, 
có sự hiện diện của Thiếu Tá Đỗ Kiến Mười, CHT/
CSQG Tỉnh Định Tường. Cuộc đối thoại diễn ra như 
sau:

- ĐT Lê Minh Đảo: Chào bà Bí Thư Thành Ủy Mỹ 
Tho.

- Lê Thị Hường phản đối: Thưa ông, tôi là một 
lương dân trong tỉnh, tính tình thật thà, chất phác, 
luôn giúp người lâm nạn, kiến thức thấp kém. Tôi 
không tham gia hoạt động cho bất cứ tổ chức, 
đoàn thể nào, nhứt là những lãnh vực chính trị. 
Tôi khẳng định trong trường hợp này có sự nhầm 
lẫn về người, người giống người. Xin ông sáng suốt 
cứu xét lại.

- ĐT LMĐ: Các viên chức Cảnh Sát hành sự trước 
khi bắt giữ bà đã có đủ tài liệu bằng chứng bà là 
Bí Thư Thành Ủy Mỹ Tho. Đảm trách chức vụ quan 

trọng ấy, hơn ai hết chắc bà đã hiểu, giờ phút này 
phương thức khôn ngoan nhứt để tự cứu mình, 
cứu đồng đội là thành khẩn khai báo những sự 
việc mình đã làm, đã biết. Tôi mong bà sáng suốt.

- LTH: Tôi đã thành khẩn khai vô tội. Tôi là dân 
lành không hoạt động cho VC dưới bất cứ hình  
thức nào, xin ông thương minh xét.

- ĐT LMĐ: Tôi có đầy đủ bằng chứng, tài liệu 
chứng minh tội trạng của bà, trong tình trạng này 
ngoan cố không có lợi gì, bà nên tự giác khai báo.

- LTH: Như vậy, Ông cứ ra lệnh cho viên chức 
phụ trách điều tra ghi vào biên bản buộc tôi phạm 
bất cứ tội gì tôi cũng vui lòng nhìn nhận và ký tên.

- ĐT LMĐ: Đề nghị của bà hoàn toàn trái ngược 
với chủ trương đường lối của Chính Phủ VNCH. 
Chúng tôi có lý tưởng cao đẹp, tôn trọng công lý, 
tôn trọng tự do dân chủ, không độc tài, ép bức 
người dân oan. Hình Luật VNCH cũng minh thị qui 
định trường hợp nghi vấn, Tòa phải xử có lợi cho 
bị can, nghĩa là bị can phải được tha bổng. Tôi vui 
mừng khi nghe bà khẳng định không  hoạt động 
cho cộng sản. Bà thật xứng đáng là một công dân 
ưu tú của Chính Phủ VNCH. Phe Quốc Gia chúng 
ta, trong đó có bà, đang trên đà tiến triển thành 
công vì có chủ trương cao quí tuyệt vời với người 
lãnh đạo tài đức. Phe Cộng Sản chủ trương độc tài 
đảng trị lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm 
Văn Đồng… những người không đạo đức, mị dân, 
tàn ác, hiểm độc. Họ đã gây thương đau chết chóc 
trong: (1) Vụ cải cách ruộng đất làm hàng chục 
ngàn người bị đấu tố, chôn sống vô cùng dã man;  
(2) Vụ Nhân Văn Giai Phẩm khiến hàng trăm văn 
thi sĩ tài ba bị bẻ gảy ngòi bút, giam cầm, đầy ải, 
vô số nguồn cảm hứng, tư tưởng phóng khoáng tự 
do bị bóp chết; (3) Vụ Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân 
đã có hàng ngàn người bị thảm sát ghê gớm và hãi 
hùng nhất là bị giết tập thể, chôn tập thể , có cả 
người còn sống.

Đến đây, Bà Lê Thị Hường không còn kiên nhẫn, 
im lặng ngồi nghe ĐT Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo 
tiếp tục khinh miệt lên án lãnh tụ của Bà nên đã 
đưa tay lên:

- LTH: Tôi xin khai lại, tôi không bao giờ ở trong 
hàng ngũ của các ông. Tôi là Bí Thư Thành Ủy Mỹ 
Tho kiêm Tỉnh Ủy Viên Tỉnh Ủy Mỹ Tho.
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- ĐT LMĐ: Tốt lắm! Cảnh Sát đem đương sự về 
Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát làm việc ngay với Bà Bí Thư 
Thành Ủy Mỹ Tho.

Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo đã thành công 
khi chọc tức cán bộ cao cấp VC vì thành phần này 
thường trung thành, thần tượng hóa lãnh tụ của 
họ nên khi lãnh đạo của họ bị hạ nhục thì họ bị bực 
tức và tỏ thái độ phản ứng. Và cũng chính vì vậy, 
bà Lê Thị Hường đã bị trúng kế của ĐT LMĐ trong 
cơn nóng giận, mất bình tĩnh.

Tại BCH/CSQG Tỉnh Định Tường, Lê Thị Hường 
khai chồng là Khu Ủy Viên bị chết trận, có 2 con 
đang du học tại Liên Xô. Trong khi khai báo với 
thẩm vấn viên, Lê Thị Hường đã cung khai rất dè 
dặt trong việc cung cấp danh tánh, nhân dạng, 

vùng hoạt động của các cán bộ VC thuộc Tỉnh Ủy, 
Thành Ủy. Nhưng vì các thành phần này đều là cán 
bộ bất hợp pháp của VC nên chỉ giúp cho CSĐB cập 
nhật hóa hồ sơ trận liệt cùng sổ đen mà thôi. Tuy 
nhiên, cũng nhờ tin tức do y thị cung cấp, CSĐB 
đã bắt được tên Nguyễn Thành Văn, tự Bảy Văn, 
Trưởng Ban Tuyên Văn Giáo của Thành Ủy Mỹ Tho. 
Khai thác Bảy Văn, CSĐB đã bắt 9 cán bộ hợp pháp 
do Bảy Văn xây dựng đều là học sinh Trung Học, có 
nhiệm vụ tuyên truyền chống chính quyền Mỹ Tho 
và báo cáo cho Bảy Văn tình hình quân đội, cảnh 
sát, dân chúng, công chức ở Mỹ Tho.

Phan Trung Chánh 
(viết lại theo lời kể của CH Đỗ Kiến Mười, Cựu 

CHT/BCH/CSQG Tình Định Tường)
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Phòng Điều Tra Ma Túy (ĐTMT) thuộc Sở Tình 
Báo Điều Tra Tư Pháp, Khối Tư Pháp, Bộ Tư 

Lệnh CSQG có trách nhiệm điều tra những vụ vi 
phạm luật lệ ma túy quốc gia và quốc tế. Một trong 
những chiến công của Phòng ĐTMT được nhắc đến 
trong cuốn ‘’The Politics of Heroin in Southeast 
Asia’’, từ nay gọi tắt là PHSA, tác giả Alfred McCoy, 
nhà xuất bản Harper & Rows New York phát hành 
năm 1972. Cuốn sách này và hình Thiếu Tướng 
Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên VC Bảy Lốp đã gây 
chấn động trong giới chính trị Hoa Kỳ và thế giới. 
Theo Wikipedia, PHSA được dịch ra 9 thứ tiếng. 
Một trong những nhóm phản chiến tại miền Nam 
Việt Nam như Linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã sao 
chép và phổ biến PHSA trong nhiều cuộc biểu tình 
chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Được biết sau 
30/4/1975, Quân Cán Chính VNCH bị cộng sản giam 
giữ trong các ngục tù từ Nam ra Bắc đều phải ngồi 
hàng giờ nghe bọn cán bộ VC lập đi lập lại những 
cáo buộc trong PHSA, trong đó có nhiều đoạn mà 
sự thật đã bị bóp méo. Ba mươi sáu năm sau, báo 
An Ninh Thế Giới (ANTG) số 79 trang 24, phát hành 
tháng 2 năm 2008, trong mục ‘Sau Bức Màn Bí Mật’, 
Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam đã phỏng dịch 7 trang trong PHSA 
và cho đăng với tựa đề: “Ma Túy Trên Những Tuần 
Giang Đỉnh” của tác giả Nguyễn Hồng Lâm. 

Tôi là người trong cuộc được PHSA đề cập từ 
trang 194 đến 199, và tôi sẽ lần lượt phân tích 
những chỗ sai của PHSA và báo ANTG.

Câu chuyện trong ANTG bắt đầu với hàng tít 
lớn: “Những vụ buôn lậu ma túy bị khám phá trong 
những năm gần đây đều có số lượng khiếp đảm. 
Nhưng về quy mô, chúng vẫn còn kém xa những 
gì đã xảy ra liên tục ở Miền Nam Việt Nam trước 
1975. Lật lại hồ sơ, đó là những vụ buôn lậu quốc 
tế, dòng chảy ma túy đã được hộ tống bởi cả máy 
bay, xe tăng, tuần giang đỉnh. Hầu hết những vụ 
‘làm ăn’ ấy đều được hậu thuẫn, nếu không muốn 
nói là được trực tiếp tổ chức thực hiện bởi những 
kẻ tai to mặt lớn khoác trên mình bộ quân phục 
VNCH’’.

Nhiều người thắc mắc hỏi cáo buộc nêu trên 
có đúng không? Tại sao Cộng Sản VN lại hâm 
nóng vụ này sau 36 năm ? Chuyện này thực hư 
như thế nào?

Tôi là người trực tiếp điều tra những vụ án ma 
túy quốc tế từ 1968 đến 1975 tại Phòng Điều Tra 
Ma Tuý, Khối Tư Pháp, BTL CSQG; và kể từ ngày 
11 tháng 5 năm 1975, là người Việt Nam đầu tiên 
được bổ nhiệm làm Đặc Vụ Trưởng (Supervisory 
Special Agent) của cơ quan Drug Enforcement 
Administration (DEA) cho đến lúc về hưu ngày 31 

Ma Túy Trên Những Tuần Giang Đỉnh
(The Politics of Heroin in Southeast Asia)

Lý Ký Hoàng
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tháng 8 năm 2004. Chức vụ cuối cùng là Tùy Viên 
DEA (Narcotics Attaché) tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, 
Hà Nội 1999 và Tư Lệnh DEA tại vùng Đông Bắc 
Thái Lan và Kampuchea 2002-2004 (DEA Resident 
Agent-in Charge, Udorn, Thailand). Tôi viết bài này 
với mục đích làm sáng tỏ vấn đề. Xin độc giả lưu 
ý, bài viết có 2 loại chữ. Chữ viết thẳng là những 
đoạn trích từ PHSA và ANTG. Chữ viết nghiêng và 
những hình ảnh là phân tích của tôi.

Mở đầu câu chuyện, trang 194 PHSA, đoạn cuối 
(last paragraph) có nói đến một nhân vật gốc Triều 
Châu với biệt danh “Mr. Big” bên Bangkok, Thái 
Lan, báo ANTG phịa ra tên “Lâm Xung”. Tài liệu của 
Phòng ĐTMT, Khối Tư Pháp, BTL CSQG ghi rõ tên 
thật của người này là Suthep Benchaipoki, quốc 
tịch Thái Lan. Suthep có 2 đối tác người Việt gốc 
Hoa tại Chợ Lớn là Trần Minh và Tân Thọ Huân. Cả 
PHSA và ANTG đều không biết đến Tân Thọ Huân. 
ANTG còn phịa thêm tên “Trần Minh Khố Chuối”. 
Trong quá trình điều tra, tôi chưa bao giờ nghe 
đến ‘’hỗn danh’’ Trần Minh Khố Chuối. Trần Minh 
là một nhà tài phiệt chuyên kinh doanh đồ nhựa. 
Hắn đâu nghèo đến độ phải dùng “khố chuối”. Báo 
ANTG còn viết “Lật lại hồ sơ”. Tôi không hiểu họ 
muốn nói đến hồ sơ nào ? của ai ? Trong bài này, 
tôi sẽ đề nghị hai hồ sơ « tối mật » và yêu cầu Ông 
Nguyễn Hồng Lâm nên “lật lại’’.

Trang 195 PHSA đề cập đến ‘‘The Vietnamese 
Navy, of course, was to provide protection” và để 
làm như chuyện có thật, Alfred McCoy chỉ vào bản 
đồ “See map 5, page 155”. Làm sao McCoy biết 
được Hải Quân Việt Nam bảo kê cho việc chuyển 
vận ma túy của Trần Minh ? Và bản đồ do ai cung 
cấp ? hay do McCoy tự vẽ ? McCoy nói nguồn tin 
từ bên trong Hải Quân VNCH. Tin này, do ai kiểm 
chứng? Nhà biên khảo lương thiện không nên đưa 
ra lời cáo buộc vô căn cứ như vậy.

Cũng trang 195, McCoy viết tiếp, “Sometimes 
in mid 1970, a Thai Fishing vessel arrived off the 
coast of Puolo Dama, a tiny Vietnamese island in 
the Gulf of Siam, with the first shipment. Waiting 
for the boat was a Vietnamese fishing boat under 
the command of a Chiu Chau captain named Tang 
Hai. Báo ANTG tự ý đổi tên Tăng Hải thành Đặng 
Hải. Tại sao phải đổi tên nhân vật chính trong 

đường dây chuyển vận ma túy? “Vén Màn Bí Mật” 
có phải là chuyện khoa học giả tưởng không ? Báo 
ANTG còn phịa thêm: ‘‘Cách đó không xa, vài tuần 
hải đỉnh của Hải Quân VNCH lượn lờ cảnh giới’’. 
McCoy không có ghi trong PHSA thì tác giả Nguyễn 
Hồng Lâm lúc đó còn ở ngoài Bắc làm sao biết có 
tàu Hải Quân VNCH đang “lượn lờ cảnh giới”? 

Tăng Hải khai: Đầu năm 1971 Tân Thọ Huân đặt 
kế hoạch cho tàu đánh cá Thái Lan vào hải phận 
VN, cách hòn Khoai 5 Hải lý về phía Tây. Nửa đêm 
tàu Thái Lan đến, dùng đèn chớp để liên lạc. Mật 
hiệu 4x4. Tàu Thái Lan chớp đèn 3 lần, Tăng Hải 
chớp đèn lại 1 lần, Tàu Thái Lan chớp đèn 2 lần, 
Tăng Hải chớp đèn lại hai lần, Tàu Thái Lan chớp 1 
lần, Tăng Hải chớp lại 3 lần. Tất cả 4 lần, và cộng 
lại sao cho đủ 4 lần đối đáp với 16 cái chớp đèn 
và sau đó 2 tàu sẽ tiến lại gần nhau. Tăng Hải và 
thuyền trưởng tàu đánh cá Thái Lan đều nói được 
tiếng Tiều nên không gặp trở ngại trong chuyện 
giao tiếp. Chuyến đầu họ chuyển thành công 200 
bánh thuốc phiện (prepared opium) mỗi bánh 
nặng 1 kilo 400 grams.

Tăng Hải giấu thuốc phiện dưới hầm cá, đem 
về Rạch Giá chuyển qua ghe tam bản của một tài 
công người Việt gốc Hoa tên Lý Triệu Hồng. Lý Triệu 
Hồng giấu 200 bánh thuốc phiện dưới đáy ghe và 
theo thủy trình kinh rạch qua Cần Thơ, sau đó về 
bến Bình Tây, Chợ Lớn, giao hàng cho Trần Minh và 
Tân Thọ Huân. Tân Thọ Huân dùng xe tải nhỏ đem 
thuốc phiện về giấu trong kho của Trần Minh trong 
quận 6, Saigon và sau đó mang đi tiêu thụ tại các 
động hút như Cây Da Xà ở Phú Thọ Hòa, Saigon và 
bán lẻ cho các đại lý bí mật.

McCoy viết thêm: “All the traffic on these 
waterways was police and protected by the 
Vietnamese navy.” Đây là một trong những cái sai 
của McCoy. Có lẽ anh ta không biết sông rạch miền 
Nam VN chằng chịt, chỉ có Lực Lượng Giang Cảnh 
VNCH được giao trách nhiệm tuần tra trên sông 
rạch. Hải Quân VNCH không có nhiệm vụ khám xét 
tàu thuyền trên kinh rạch thì làm sao có thể bảo kê 
cho các chuyến hàng của Trần Minh. Họ tìm nguồn 
tài chánh từ đâu để chi cho việc bảo vệ thủy lộ từ 
Rạch Giá về Saigon. Ngoài ra, Hải Quân VNCH tại 
căn cứ Rạch Sỏi chỉ gồm những tuần dương hạm, 
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làm sao mang tàu chiến cỡ lớn len lỏi vào sông rạch, 
nhiều con rạch chỉ rộng hơn chục mét, đủ để chiếc 
ghe tam bản lọt qua. Cáo buộc cho rằng Hải Quân 
VNCH có quyền “police and protect” ghe thuyền là 
sai sự thật. Chỉ có Lực Lượng Giang Cảnh mới có 
quyền khám xét tàu thuyền trên sông rạch. 

Cũng trang 195, McCoy viết tiếp: “Tran Minh’s 
business prospered and the smuggling continued. 
By the third shipment, Mr. Tran Minh decided 
to expand into the GI market and ordered ten 
kilograms of Double U-O Globe brand heroin as 
well as the usual two hundred kilos of opium”.

Báo ANTG dịch: “Thấy thành công quá dễ, 

đầu năm 1971, ngoài 200 kg thuốc phiện, Trần 
Minh phấn khích đặt mua thêm mỗi chuyến 10 
kg heroin (30 bánh) số 4 hiệu Double U-O Globle 
(người Việt gọi tắt là hiệu hai con sư tử, độ tinh 
khiết 99,99%, đắt gấp 16 lần heroin số 3 sản xuất 
tại Marseille Pháp).

ANTG mắc hai cái sai lầm. Thứ nhất Heroin # 4 
thuốc dạng viên hạt nhỏ li ti, được đóng gói trong 
bao ny lon chớ không đóng thành bánh. (Xin nói rõ 
là heroin được bán trong lọ plastic, dân chơi gọi 
là cóng xì ke. Dân buôn bán đo heroin bằng chén, 
vì vậy heroin càng có nhiều hạt như xà bông bột, 
càng có giá cao. Heroin nát là loại đã có pha trộn). 
Mỗi bao heroin cân nặng 750 gram. Một « unit » 
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hay “một cặp” là hai gói, nặng 1 kilo 400 grams. 
Cái sai lầm thứ hai của ANTG: Sở Giảo Nghiệm 

thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH để lại đầy đủ hồ sơ 
và Special Testing Laboratory của DEA sau khi lấy 
mẫu cho biết độ tinh khiết của Heroin Hydrocloride 
trong vụ này khoảng 88% tinh chất, còn lại là tạp 
chất không khử được trong quá trình điều chế 
từ thuốc phiện sang morphine base và sau đó 
chuyển sang diacetyl morphine (còn gọi là heroin 
hydrochloride). Cũng nên nói thêm là heroin được 
lén lút điều chế trong núi rừng Tam Giác Vàng 
(Golden Triangle), thuộc lãnh thổ Miến Điện. Tiền 
chất phải có để điều chế heroin từ nhựa á phiện 
(raw opium) như Axit Acetic, amonuium chloride 
đều phải bí mật chuyển qua biên thùy Thái Lan, 
sau đó được tải trên lưng lừa, ngựa, vuợt suối, 
băng ngàn, trốn tránh pháp luật rồi mới tới nơi 
điều chế bí mật (clandestine laboratories). ANTG 
thiếu hiểu biết về heroin nên phóng đại và gán 
cho độ tinh chất 99.99%. Độ tinh chất này không 
hề có trong lịch sử điều chế ma túy. Heroin được 
đóng gói trong bao nylon có in nhãn hiệu “Song 
Sư Hí Cầu” (Hai con sư tử vờn cầu) và hàng chữ 
tàu “Nhất Phàm Phong Thuận” (Một cánh buồm 
thuận gió, ý nói mua bán nhãn hiệu heroin này sẽ 
được thuận buồm xuôi gió).

PHSA trang 195 viết: “ By mid 1971, business 
was going so well that the Cholon syndicate boss 
ordered a double shipment …four hundred kilos of 
opium and sixty kilos of heroin. The heroin alone 
was worth more than $720,000 retail and for the 
fishing captain Tang Hai and his military protectors 
at Rach Soi Naval Base it turned out to be an 
irresistible temptation ’’. Đoạn này báo ANTG còn 
phịa thêm: “Ngoài người nhận hàng Đặng Hải, Trần 
Minh còn bố trí thêm 20 Sĩ Quan và Hạ Sĩ Quan 
khác của căn cứ Hải Quân Rạch Sỏi đi theo bảo vệ 
chuyến ăn hàng’’. Tôi muốn hỏi Ông Nguyễn Hồng 
Lâm: Chi tiết này ông «lật lại» từ hồ sơ nào?

ANTG viết tiếp: Chỉ tính riêng 60 kg heroin nếu 
bán lẻ cũng đã có giá 720,000USD cộng với 400 kg 
thuốc phiện, lô hàng có giá trị lên đến cả triệu USD 
(thời giá năm 1971). Số tiền quá lớn khiến tên chủ 
ghe Đặng Hải và những Sĩ Quan Hải Quân ở căn 
cứ Rạch Sỏi nổi lòng tham, chúng quyết định dàn 

cảnh hốt tay trên lô hàng này. Thay vì chở hàng về 
Rạch Giá, Đặng Hải đã cho ghe chạy thẳng ra đảo 
Phú Quốc tìm chỗ vắng trong rừng chôn hàng lại, 
sau đó y bảo với người liên lạc của Trần Minh là 
hàng đã bị Hải Quân cướp mất. Trần Minh không 
chút nghi ngờ, lại tiếp tục thuê Đặng Hải làm thuyết 
khách “xin chuộc’’ lại số hàng với giá 25,000USD. 

PHSA cuối trang 195 và đầu trang 196 viết 
tiếp: “Tang Hai returned to Phu Quoc Island, dug 
up most of the cache, and delivered half of the 
original shipment to the contact man in Rach Gia, 
burying the difference near his home. The contact 
man hired the usual sampan owner to smuggle 
the drugs in Cholon, but he was robbed, this time 
for real, by three ARVN corporals only ten miles up 
the canal from Rach Gia”.

ANTG dịch “Đút tiền vào túi, Hải trở ra Phú 
Quốc đào ma túy lên, đưa một nửa cho người liên 
lạc của Trần Minh, nửa còn lại đem về nhà mình 
cất giấu. Người liên lạc của Trần Minh thuê một 
chiếc ghe quen, đưa số hàng vừa chuộc được theo 
đường sông về Sài Gòn ngay trong đêm. Mới rời 
Rạch Giá được non 20km, chuyến hàng này lại bị 
ba chú lính VNCH lạ hoắc chận ghe cướp mất. Lần 
này là cướp thật chứ không dàn cảnh dàn kiếc gì 
hết. Chính Đặng Hải là kẻ chỉ điểm và chỉ đạo ba 
tên lính kia cướp hàng để tránh khỏi phải chia 
phần với cánh hải quân’’.

ANTG lại hư cấu việc Tăng Hải “chỉ điểm và chỉ 
đạo cho 3 tên lính kia cướp hàng để khỏi phải chia 
phần với cánh hải quân’’. Qua điều tra, tôi được 
biết Tân Thọ Huân thuê Lý Triệu Hồng đem số thuốc 
phiện và heroin giấu dưới đáy tam bản. Đi được 
gần 20 cây số, Lý Triệu Hồng chợt nhớ lúc ra đi vì 
vội vã nên quên đem theo giấy tờ. Lý Triệu Hồng 
cho neo ghe và để vợ ở lại giữ ghe, hắn ta tức tốc 
trở về Rạch Giá lấy giấy tờ. Vừa trở lại thì gặp hai 
tên cướp có võ trang súng Colt 45 đang chờ sẵn 
dưới ghe. Chúng ra lệnh cho vợ Lý Triệu Hồng nấu 
cơm cho bọn chúng ăn. Sau đó, hai tên cướp tên 
thật là Trần Văn Hấu và Nguyễn Văn Lếnh thuộc 
một đơn vị Địa Phương Quân gần đó gọi xe lôi 3 
bánh (loại xe gắn máy có thùng phía sau) chở hết 
số thuốc phiện và heroin về nhà người bà con của 
chúng tại Vàm Ba Lịch cất giấu dưới đống vỏ dừa. 
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Tài xế xe lôi khai phải chở hơn 10 chuyến, đến gần 
sáng mới xong. Tăng Hải không quen biết hai tên 
Hấu và Lếnh nhưng biết chúng là dân cờ bạc, đem 
thuốc phiện và heroin bán tại các sòng bạc. Tăng 
Hải không bán được hàng vì hắn chỉ là tài công tàu 
đánh cá, không tìm ra khách mua ma túy.

PHSA trang 196 viết: “Mr. Tran Minh informed 
Bangkok that he had been robbed twice and could 
not pay for the shipment. The Bangkok financier, 
however, immediately assumed that he was 
being cheated and decided to wipe out the entire 
Vietnamese syndicate”.

ANTG viết: “Đã thua đơn lại còn thiệt kép, Trần 
Minh bèn cho người bay ngay sang Băng Cốc báo 
cho bang Triều Châu biết việc bị cướp hai lần, 
không thể trả tiền lô hàng đã mua, xin nhận lô hàng 
mới về bán, trả dần tiền. Ông trùm Lâm Xương 
cho rằng bị Trần Minh và đồng bọn lừa, quyết định 
mượn tay cảnh sát xóa sổ bang Chợ Lớn”.

Trong cuộc điều tra, Tăng Hải khai hắn biết chủ 
hàng bên Thái Lan đã gởi thám sát qua Chợ Lớn 
và Rạch Giá tìm hiểu xem thuốc phiện và heroin 
có bị khan hiếm không. Vì hai tên Hấu và Lếnh đã 
bán bớt một số thuốc phiện, heroin của Suthep 
Benchaipoki tại Rạch Giá, một ít đã về đến Sài Gòn. 
Thám sát Thái Lan lập tức đánh điện về Bangkok 
cho biết rằng hàng đã có mặt trên thị trường Việt 
Nam. Suthep nghĩ rằng Trần Minh và Tân Thọ Huân 
lường gạt mình nên quyết định mượn tay cảnh sát 
để trả thù. 

PHSA trang 196 viết tiếp: “The Thai fishing 
captain was selected as the informer and he 
approached Col. Pramual Vangibandhu of the Thai 
Central Narcotics Bureau with a proposition…Col 
Pramual accepted the offer and contacted U.S. 
narcotics agent William Wanzeck, asking him to 
arrange a meeting with the Vietnamese. The two 
men flew to Saigon, where they met with the head 
of the Vietnamese Narcotics Police, Redactor Ly Ky 
Hoang, and U.S. narcotics agent Fred Dick”. 

ANTG dịch: “Cùng với chuyên gia của DEA (Cục 
Phòng Chống Ma Túy Trung Ương Mỹ) William 
Wanzeck, một tay Do Thái gốc Ba Lan, Đại Tá 
Pramual đã bay sang Sài Gòn gặp sếp ma túy VNCH 
Lý Ký Hoàng và một nhân viên DEA khác là Fred 

Dick hoạch định kế hoạch giăng lưới cất vó bang 
Chợ Lớn”.

Ông William Wanzeck không hề tới Sài Gòn 
và tôi cũng không biết ông ta có phải là “một tay 
Do Thái gốc Ba Lan” hay không. DEA Bangkok cử 
Special Agent Jack Greene và Đại Tá Pramual đưa 
tài công tàu đánh cá Thái Lan, (bấy giờ là Mật Báo 
Viên) sang Sài Gòn gặp Chủ Sự Phòng Điều Tra Ma 
Túy là Biên Tập Viên (Đại Úy CSQG) Lý Ký Hoàng 
và DEA Special Agent Fred Dick, lúc đó là Tùy Viên 
DEA tại Sứ Quán Hoa Kỳ, Saigon. 

PHSA viết: “It was agreed that there should 
be two simultaneous raids; the Vietnamese 
National Police would bust the Saigon syndicate, 
while Redactor Hoang, Colonel Pramual and Fred 
Dick flew to Rach Gia to arrest Tang Hai and his 
cohorts’’.

ANTG viết: ‘‘Từ hai cái tên Trần Minh và Đặng 
Hải, Cảnh Sát nhanh chóng khui ra toàn bộ tổ chức 
và nhân sự của bang Triều Châu Chợ Lớn do nhà tư 
sản ngành nhựa cầm đầu’’.

Biên Tập Viên (Đại Úy CSQG) Lý Ký Hoàng sau 
khi lấy lời khai thuyền trưởng tàu đánh cá Thái 
Lan, đã đặt kế hoạch huy động tất cả nhân viên 
Phòng ĐTMT, Sở Tình Báo ĐTTP bám sát mọi hoạt 
động của Trần Minh. Lý Ký Hoàng yêu cầu DEA 
cung cấp phương tiện đi Rạch Giá ngày hôm sau 
cùng với Đại Úy Nguyễn Văn Chín (sau này được 
thăng cấp Thiếu Tá CSQG), Trung Úy Nguyễn Minh 
Đức, Trưởng ban 1, Phòng ĐTMT, Khối Tư Pháp, 
BTL CSQG. Đúng 7 giờ sáng, chiếc Beechcraft 6 
chỗ ngồi của hãng Air America đưa chúng tôi từ 
phi trường Tân Sơn Nhất đi Rạch Giá. Hành khách 
gồm Ông Fred Dick, Tùy Viên DEA Sài Gòn, thuyền 
trưởng tàu đánh cá Thái Lan, Thiếu Tá Chín, Trung 
Úy Đức và tôi. Đại Tá Pramual không đi theo vì ông 
ta không có chức năng tại VN nên chúng tôi không 
thể bảo vệ ông ta.

PHSA viết: “The two raids were planned for 9:30 
AM on July 25 1971, less than three weeks after the 
drugs arrived off Hon Panjang Island. The Saigon 
raid came off perfectly, but at Rach Gia, Redactor 
Hoang found that Tang Hai was not at home ’’.

ANTG dịch: “9h30’ sáng ngày 25/7/1971, được 
hỗ trợ bởi các chuyên gia Mỹ và Thái Lan, Cảnh Sát 
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chống ma túy Sài Gòn đã đồng loạt tấn công hang 
ổ của những tên buôn lậu ma túy ở cả Chợ Lớn 
và Rạch Giá. Tại Chợ Lớn, 60 tên buôn lậu ma túy 
cùng 51 kg heroin, 334 kg thuốc phiện bị bắt ngay 
tại trận’’.

Sự thật thì hơn 60 tên buôn bán ma tuý cỡ lớn 
và cỡ trung bị cảnh sát điều tra ma túy bắt tại Chợ 
Lớn. Riêng số tang vật 51 kilo heroin và 334 kilo 
thuốc phiện do chúng tôi tịch thu tại Phú Quốc, 
Rạch Giá chớ không phải tại Chợ Lớn. Cùng với 
tang vật, nhóm chúng tôi bắt được Tăng Hải, Lý 
Triệu Hồng, và hai tên cướp Hấu, Lếnh. Cuộc săn 
bắt tội phạm và tịch thu tang vật tiếp diễn hơn 3 
ngày. Trang 196, 197 và 198 PHSA và báo ANTG 
tường thuật như chuyện trong phim ảnh. Cuối 
năm 1971, McCoy gởi nữ phóng viên Cathleen B. 
Reed đến BTL CSQG phỏng vấn BTV Lý Ký Hoàng. 
Cathleen Reed trở về trao bản thảo cho McCoy. 
McCoy vẽ vời thêm, tai hại nhất là cáo buộc các 
chiến sĩ Hải Quân Rạch Giá tổ chức chuyển vận ma 
túy. McCoy lại kéo thêm các đơn vị Hải Quân Tân 
Châu, Hồng Ngự, cách Rạch Gía vài trăm cây số 
đường kinh rạch vào việc chuyển vận ma túy này.

Lúc tôi đến nhà Tăng Hải thì hắn đã đi khỏi. Tôi 
đóng vai sứ giả của ‘‘Ông Chủ’’ cần gặp Tăng Hải 
để bàn công việc. Em gái Tăng Hải khoảng 20 tuổi, 
khá xinh đang nấu cơm sau nhà cho biết Tăng Hải 
đang có tiệc tại một nhà hàng cách Rạch Giá hơn 
10 cây số. Tôi nhờ cô chỉ đường nhưng cô nói tôi 
không thể nào tìm ra được. Tôi khen cô ta xinh đẹp 
nhưng không hiểu tại sao Tăng Hải lại ‘‘giấu’’ cô ở 
xó bếp như thế này. Cô gái quê đỏ mặt, hứa sau 
khi nấu cơm xong, cô sẽ đưa tôi đi tìm Tăng Hải. 
Tôi cám ơn và hẹn nửa giờ sau trở lại để cùng đi 
với cô. Sau đó, tôi bí mật đến gặp Thiếu Tá Chín, 
Trung Úy Đức và Ông Fred Dick đang đóng vai du 
khách gần đó, tôi căn dặn họ bám theo tôi và cô 
em gái của Tăng Hải. Khi tìm được hắn, tôi sẽ ra 
dấu cho cảnh sát ập vào bắt. 

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ Huy CSQG Rạch Giá cho 
vài nhân viên theo Thiếu Tá Chín để bảo vệ tôi. Đến 
nơi, cô em chỉ vào một quán nhậu đồng quê, mái 
tranh vách lá, không tên không bảng hiệu. Thảo 
nào cô em gái Tăng Hải nói chỗ này khó tìm. Tôi 
không muốn cô nhìn thấy cảnh Tăng Hải bị bắt nên 

trả tiền chuyến xe và khuyên cô em trở về Rạch Giá 
vì tôi còn ở đây rất lâu.Tăng Hải đang ngồi “nhậu” 
với khoảng 20 người lính hải quân, súng ống gác 
la liệt gần đó. Tôi đến tự giới thiệu là người của 
“Ông Chủ” từ Chợ Lớn đến, cần nói chuyện riêng 
với Tăng Hải. Hải trả lời đang bận và hẹn gặp tôi 2 
giờ sau. Tôi kề tai Tăng Hải nói nhỏ ‘‘Ông Chủ đang 
chờ anh ngoài kia, ông không muốn cho ai thấy 
mặt’’. Tăng Hải vội lấy khăn lau miệng, xin lỗi thực 
khách, theo tôi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi quán 
nhậu, hắn hỏi tôi ‘‘Ông Chủ đâu ?”, tôi liền nói cho 
hắn biết tên họ, chức vụ và có lệnh bắt hắn. Tôi ra 
dấu cho Thiếu Tá Chín, Trung Úy Đức cùng nhân 
viên Cảnh Sát QG Rạch Giá xông tới, còng tay Tăng 
Hải và đẩy hắn lên xe Jeep. Sau đó, tôi ra lệnh rút 
quân và đưa Tăng Hải về Bộ Chỉ Huy CSQG Rạch 
Giá để chấp cung.

Vừa rời quán nhậu độ 5 phút, tôi thấy có xe 
quân đội đuổi theo. Tôi yêu cầu tài xế cảnh sát tấp 
vào một căn nhà gạch gần đó để xem mục đích 
của họ.Tôi chỉ lo là họ không cho tôi bắt Tăng Hải, 
làm bể kế hoạch. Đồng bọn của Tăng Hải sẽ tẩu 
tán tang vật và cao bay xa chạy. Nhìn qua cửa sổ, 
Ông Dick đếm được khoảng hơn 10 người lính Hải 
Quân trang bị súng M-16 đang bao vây chúng tôi. 
Tôi đang ngồi trên xe Cảnh Sát, gọi máy điện đàm 
về Bộ Chỉ Huy CSQG Rạch Giá xin tiếp viện nhưng vì 
quá xa, tôi gọi mãi không được. Sau có một nhân 
viên CSQG mặc thường phục tiến đến gần xe cảnh 
sát và hỏi tôi có cần giúp sức không. Tôi nhờ anh 
ta cấp tốc trở về Rạch Giá gọi viện binh, xong tôi 
phóng chạy, áp sát bên hông một chiếc xe Lam 
dùng làm lá chắn để vào căn nhà gạch chỉ huy việc 
phòng thủ và chờ viện binh. 

Tôi nhận định có lẽ mấy người lính hải quân bị 
“mất mặt” vì Cảnh Sát làm bể tiệc rượu của họ. 
Tục ngữ Việt Nam có câu “Trời đánh còn tránh bữa 
ăn”. Đằng này, tôi bắt Tăng Hải giữa bàn tiệc, họ 
không phản ứng thì còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ 
như vậy, tôi nhờ Ông Dick đóng vai “Lê Lai Cứu 
Chúa’’, bước ra nói chuyện với viên Sĩ quan chỉ 
huy, cho họ biết đây là một vụ điều tra của Bộ TL 
CSQG và Cảnh Sát Quốc Tế, chớ không phải của 
địa phương, anh ta không nên dính líu và nhất là 
không nên cản trở nhân viên công lực thi hành 
nhiệm vụ. Nghe xong viên chỉ huy tái mặt, nhìn 



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

383



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975384

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

Ông Dick gật đầu rồi ra lệnh cho thuộc cấp lên xe 
rút lui. Tôi thầm nghĩ, nếu là đồng bọn của Tăng 
Hải, họ không thể bỏ đi dễ dàng như vậy và nếu họ 
nổ súng giải vây, chắc chắn sẽ có đổ máu vì chúng 
tôi không đủ trang bị và nhân lực để chống lại họ. 
Vụ này, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có cho điều 
tra và kết luận “Chuyện có ít mà họ (McCoy) xít ra 
cho nhiều ”.

Tóm lại, cuốn PHSA và ANTG dùng câu chuyện 
bắt ma túy để quàng sang việc Hải Quân Rạch Sỏi, 
Hải Quân Tân Châu, Hồng Ngự và các cấp chỉ huy 
Hải quân đều có dính líu, bảo kê, hộ tống, chuyển 
vận ma túy bằng các giang đỉnh, máy bay xe tăng 
v.v… Đây là những cáo buộc vô căn cứ nhằm làm 
suy yếu tiềm năng chiến đấu của Quân Lực VNCH. 
Cũng nên nhắc lại, thời điểm này, sinh viên biểu 
tình, phản chiến lan tràn khắp nước Hoa Kỳ, nhất 
là tại trường Đại Học Kent State nơi 6 sinh viên xô 
xát với cảnh sát và bị bắn chết. Họ phản đối việc 
Quân Lực VNCH vượt biên giới sang Cao Miên để 
đánh vào hang ổ của bộ đội Cộng Sản Bắc Việt. Vì 
vậy, nhóm phản chiến chủ tâm bôi bẩn các đơn vị 
Hải Quân tại biên giới Việt Miên và cố tình lờ đi 
những chiến công của Hải Quân VNCH và CSQG. 

Nếu ANTG và Ông Nguyễn Hồng Lâm cần « lật lại 
hồ sơ », tôi đề nghị nên công bằng một tí, nhờ quý 
ngài thử « lật lại vụ Vũ Xuân Trường, Đại Úy Cảnh 
Sát thuộc Cục Cảnh Sát Điều Tra Các Tội Phạm về 
Ma Túy, Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân, Bộ Công An 
Nước CHXHCNVN, P5 C14 xem năm 1995, Vũ Xuân 
Trường dùng công xa riêng của Thượng Tướng 
Công An Lê Thế Tiệm, Thứ Trưởng Bộ Công An, đem 
heroin từ Lào sang cửa khẩu Điện Biên như thế nào 
? Vũ Xuân Trường và Đại Tá Nguyễn Thế Bình Cục 
Trưởng Cục Điều Tra bán xe tang vật trong đó có 
hơn 10 kilo heroin dấu trong bình xăng. Sau đó Vũ 
Xuân Trường mua xe lại, lấy heroin bán ra chia chác 
cho ai? Quan cho mượn xe có hay biết gì không? Tại 
sao Vũ Xuân Trường dám “đâm” sau lưng một Ủy 
Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản VN»?

Nội vụ bị đổ bể vì người mua xe không hiểu tại 
sao xe lại mau hết xăng, kiểm tra thì thấy thùng 
xăng có ngăn bí mật dùng để cất dấu ma túy.

Nếu Al McCoy muốn tìm thêm ‘‘chất liệu’’ để 
viết câu chuyện “The Politics of Heroin in the 

Socialist Republic of Viet Nam”, tôi đề nghị nên tìm 
sự thật xem bà Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Bình và 
ông Chủ Tịch Quốc Hội Võ Chí Công nói gì để bênh 
vực Thượng Tướng Công An Lê Thế Tiệm. Tôi tin 
chắc vụ này có ‘‘tai to mặt lớn’’, khoác trên mình 
bộ quân phục “Công An Nhân Dân” xanh cứt ngựa 
dính vào. Đây là chuyện có thật. Vũ Xuân Trường 
hiện nằm với giun dế nhưng nếu Al McCoy dám 
lật lại hồ sơ này sẽ “có nhiều tình tiết giựt gân’’ 
hay hơn việc cáo buộc mấy chú lính hải quân tép 
riu bị hụt bữa nhậu tại Rạch Sỏi năm 1971. Dưới 
ngòi bút xiêu vẹo của Al McCoy va ANTG, họ trở 
thành con buôn quốc tế, có cả xe tăng, máy bay và 
tuần dương hạm theo hộ tống ghe tam bản chở 
ma túy.

Cũng nên nói thêm, vì được ‘‘xách cặp’’ cho Đại 
Tá Phạm Kim Qui, Trưởng Khối Tư Pháp, BTL CSQG, 
tôi có dịp nghe Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói 
gì trong buổi họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. 
Hôm đó, sau khi từ Rạch Giá trở về, tôi được Đại Tá 
Phạm Kim Qui, Trưởng Khối Tư Pháp ra lệnh cho tôi 
soạn bài về tình hình ma túy để Ông đi họp. Ngày 
29/7/1971, Đại Tá Qui gọi tôi ‘‘xách cặp’’ theo Ông 
vào Dinh Độc Lập. Cũng may là tôi có người bạn 
cùng khóa 3 HVCSQG tên Triệu Xinh biết chữ Hán 
nên tôi nhờ dịch mấy dòng chữ Tàu ghi trên bao 
heroin, đề phòng gặp trường hợp Tổng Thống hỏi.

Tổng Tống Thiệu vui vẻ nghe Đại Tá Qui trình 
bày. Đúng như tôi dự liệu, Tổng Thống hỏi những 
chữ Hán trên bao heroin có nghĩa là gì ?

Đại Tá Qui đáp ‘‘Thưa Tổng Thống, đây là một 
bài quảng cáo heroin, nguyên văn như sau:

Chư Quân Huệ Cố
Chú ý quả lạp
Lạp Viên không tâm
Thanh hương vị thuần
Phần bán công bội
Xúc khí phiêu vũ
Lạc thủy vô tung
Hóa chân giá thật
Như giả bao hoán
Song Sư kính mời ’’ 
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Tạm dich: 
 Được sự chiếu cố của quý khách
Lưu ý đến viên nhỏ
Viên nhỏ rỗng ruột
Hương vị thanh khiết
Gặp không khí thì phiêu phiêu múa may
Rớt xuống nước tan ngay, không còn tung tích
Hàng thật giá thật
Nếu giả, bảo đảm đổi lại được
Hiệu Hai Sư Tử kính mời.
Giọng miền Nam của Đại Tá Qui như quảng cáo 

‘‘sơn đông mãi võ’’ làm ai cũng cười. Tổng Thống 
Thiệu pha trò hỏi: « Họ có ghi địa chỉ để đem đổi 
lại hay không ? » 

Đại Tá Qui chỉ vào tôi nói có thể sẽ cử Đại Úy 
Hoàng vào Tam Giác Vàng gặp Khun Sa đổi lại.

Sau đó, Đại Tá Qui gọi tôi mang một poster 
chống ma túy để Tổng Thống Thiệu phê vào như 
sau: ‘‘Cần Sa, Ma Túy, Kẻ thù số 1 của Quốc Gia, 
Không khác gì Cộng Sản’’.

Ngoài việc coi ma túy là kẻ thù của dân tộc, 
Tổng Thống Thiệu còn treo giải thưởng cho các 
đơn vị quân đội, cảnh sát và quan thuế có công 
trong những vụ bắt ma túy.

Ngày CSQG 1/6/1974, tôi nhận được giải thưởng 
cá nhân có thành tích xuất sắc 10 triệu đồng (thời 
điểm này một lượng vàng là một trăm ngàn đồng 
VNCH) do Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm trao tặng. 
Đây là công lao và nỗ lực của Khối Tư Pháp nói 
chung nên tôi chia đều cho nhân viên trong Khối. 
Nếu “Các Tai To Mặt Lớn trong Chính Phủ VNCH” 
có dính líu vào việc mua bán ma túy, một Biên Tập 
Viên quèn như tôi làm thế nào thoát chết trong 
những vụ điều tra ma túy ?

McCoy nêu đích danh và cáo buộc Trung Tướng 
Đặng Văn Quang, Cố Vấn An Ninh của Tổng Thống 
Thiệu là người tổ chức buôn lậu ma túy. Theo sự 
hiểu biết của tôi thì Trung Tướng Đặng Văn Quang 
rất nghèo. Hôm tôi được lãnh giải 10 triệu đồng, 
Đại Tá Qui gợi ý nên tặng Tướng Quang một cặp 
loa vì nhà ông ta chưa có. Tôi đồng ý và nhờ Thiếu 
Tá Nguyễn Tiến Hoàng còn gọi là Hoàng Lý Tiểu 

Long vì chàng đẹp trai như tài tử Hong Kong Lý 
Tiểu Long, Trưởng Ban 2 Phòng ĐTMA (hiện đang 
ở St. Paul/Minneapolis) tìm mua một cặp loa 
khoảng 50,000 đồng bạc VN biếu Tướng Quang, 
ông rất cảm động.

Từ 11/5/1975 đến tháng 6 năm 1982, tôi 
được DEA giao trách nhiệm điều tra những người 
có tiền án, tiền sử (Visa Falcon, Background 
Investigation) từ các nước Việt, Miên, Lào đang 
nằm trong các trại tị nạn chờ ngày định cư vào 
Hoa Kỳ. INS, FBI và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hỏi ý 
kiến tôi về trường hợp của Tướng Quang. Tôi cho 
biết những cáo buộc của MCCoy đều vô căn cứ. 
Tương tự như trường hợp của các Sĩ Quan Hải 
Quân VNCH. Mục đích của McCoy là tường thuật 
sai lệch để cổ võ phong trào phản chiến và nhằm 
bôi xấu các Tướng Tá VNCH hầu làm suy giảm 
tiềm năng chiến đấu của Quân Lực VNCH vì mất 
lòng tin ở các cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Dưới đây là hình ảnh và các bài báo nói đến 
thành tích chống ma túy của Hải Quân, Cảnh Sát 
và Quan Thuế VNCH:

- Ngày 18 tháng 3 năm 1973, tàu đánh cá Thái 
Lan Pasgon Samut, dài 23 mét bị Hải Quân VNCH 
chận bắt và kéo vào căn cứ Hải Quân Nha Trang 
theo tin tức tình báo của DEA Hoa Kỳ. Hải Quân 
VNCH phối hợp với BTL CSQG, PĐTMT và Tổng Nha 
Quan Thuế. Kết quả, đã bắt được tài công, 8 thủy 
thủ và tên đầu sỏ Amnuay Jira-Adisai cùng hơn 
12,220 cân Anh thuốc phiện và 281 cân morphine 
base giấu dưới hầm cá, trên được phủ một ít nước 
đá bào. Trên bong tàu không có dụng cụ đánh cá 
nhưng có thêm những thùng chứa dầu diesel. Trị 
giá thời điểm này khoảng 17,000,000 USD. Sau 
đây là bài báo Saigon Post ngày 27/4/1973 đăng 
lời cám ơn của Đại Sứ Quán Anh: 

‘’Her Britanic Majesty’s Embassy wish to convey 
to the Government of the Republic of Vietnam on 
behalf of the Governor of Hong Kong his personal 
thanks and congratulations ….to those involved 
in the recent interception and seizure of a major 
cargo of narcotics bound for Hong Kong from 
Thailand….

Nhân dịp này tôi mời một Sĩ Quan Cảnh Sát 
Quốc Gia Thái Lan tên Viraj Juttima và một Thông 
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Dịch Viên đến phòng ĐTMT chấp cung tên Amnuay 
Jira-Adisai cùng thủy thủ đoàn. 

Tờ Saigon Post ngày 3/5/1973 tiết lộ thêm: 
The fishing trawler Pasgon Samut would have 

brought into Thailand a large shipment of illegal 
arms and gold bars from Hong Kong had it not 
been seized. The British Embassy in Saigon recently 
praised officials off the South Vietnamese coast 
with large cargo of narcotics, according to Thai 
officials.

- Cũng do nguồn tin từ DEA chuyển qua PĐTMT 
và BTLHQ VNCH, ngày 26/6/1974, tàu đánh cá 
Thái Lan Luanglap Lungsri bị Hải Quân VNCH chặn 
bắt phía nam Côn Đảo, Vũng Tàu. Tang vật gồm 
2,000 kilo thuốc phiện và 9 thủy thủ được chiến 
hạm VNCH kéo vào căn cứ Cát Lở và sau đó bàn 
giao cho KTP/PĐTMT. Tối hôm đó, tôi được người 
bạn đồng khoá Nguyễn Văn Cư tự Cư Sumaco từ 
Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa đến hỗ 
trợ. Các can phạm được áp tải về Phòng Điều Tra 
Ma Túy , tang vật được giao cho Tổng Nha Quan 
Thuế niêm phong, chờ lệnh Tòa.

- 200 kilô thuốc phiện bị Cảnh Sát Cao Miên bắt 
tại biên giới Thái - Miên ngày 22/11/1971. Người 
tải hàng quốc tịch Mỹ, gốc Do Thái. Hắn khai đang 
trên đường về Việt Nam. Hắn tự làm thẻ phóng 
viên chiến trường “TIMES” để qua mặt các đơn vị 
chiến đấu của VNCH trên đất Miên vì hắn biết VNCH 
rất tôn trọng báo chí. Họ dành mọi sự dễ dàng cho 
phóng viên chiến trường qua lại biên giới. Vì vậy, 
tên này giấu ma túy trong những thùng đạn trung 
liên, thùng trên cùng có mấy băng đạn, nhưng 
thùng dưới chất đầy thuốc phiện. Hắn ngụy tạo 
một câu chuyện là hắn sẽ tặng những thùng đạn 
này cho một đơn vị Địa Phương Quân bên kia biên 
giới. Hắn còn khai đã từng cung cấp thông tin cho 
DEA và CSQG, Phòng ĐTMT. Tôi và cố vấn DEA có 
mặt tại Phnom Penh để thẩm vấn hắn. Tôi yêu cầu 
cảnh sát Hoàng Gia Cao Miên xử hắn theo luật của 
Hoàng Gia Cao Miên.

- Ngày 1/6/1973, một tàu đánh cá Thái Lan 
mang số đăng ký giả xâm nhập hải phận VNCH 
chuyển hơn 1,000 kilô thuốc phiện xuống ghe nhỏ 
tại Phú Quốc. Trong lúc ghe đang tải chuyến chót 
thì gặp sóng to, nhận chìm chiếc ghe. Thuốc phiện 

nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Sóng gió đánh một 
số lớn trôi dạt vào bờ, người dân trên đảo Phú 
Quốc ra vớt thuốc phiện. Thoạt đầu họ tưởng đây 
là dầu rái có thể trét ghe nhưng sau khi trét ghe 
thì nước vẫn ào vào. Có người nghĩ đây là “nước 
mầu khô’’, một loại caramel dùng để kho cá, ăn 
vào thấy đắng và bị say nên hô hoán lên. Đơn vị 
Hải Quân gần đó cho bao vây chiếc tàu đánh cá, 
bắt được thuyền trưởng, tài công và thu gom tang 
vật lên bờ tất cả được bàn giao cho phòng ĐTMT 
BTL CSQG thụ lý và giải tòa.

 Hình dưới tôi đang thu hình tang vật bên cạnh 
Hải Quân Đại Tá Phạm Gia Luật, Tư Lệnh HQ VNCH 
tại Phú Quốc.

Tóm lại, các chiến sĩ Hải Quân và các Tướng 
Lãnh trong Quân Lực VNCH cùng chính quyền 
VNCH quyết tâm bài trừ tệ đoan xã hội. Ma Túy là 
kẻ thù của Dân Tộc nên chúng tôi đều chấp hành 
nghiêm chỉnh luật pháp quốc gia. Tất cả những cáo 
buộc của PHSA đều vô căn cứ. VNCH là nạn nhân 
của ma túy và tuyên truyền của báo chí vô lương 
tâm. Mục đích của họ là bôi bẩn Chính Phủ VNCH 
và giúp bọn phản chiến có thêm đòn phép để bức 
hại chính quyền Miền Nam Việt Nam. Trong một 
trang khác, PSHA cho đăng hình Bảy Viễn đang nói 
chuyện với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, 
họ không nói đến việc Tổng Thống Diệm loại trừ 
Bảy Viễn và nhóm Công An côn đồ do Bình Xuyên 
thân Pháp để lại như thế nào.

 Có thể kể thêm rằng, năm 1988 Cộng Sản Bắc 
Việt cho các tướng lãnh Lào và chính trị gia tham 
nhũng Thái Lan chuyển 72 tấn cần sa, gồm 8,000 
gói trên đoàn quân xa qua cửa khẩu Lao Bảo, đến 
Đà Nẵng và chất lên một chiếc tàu chở dầu mang 
cờ Panama biến cải thành tàu buôn lậu, sau đó 
đưa về Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 7, 1988 tàu phòng 
duyên Hoa Kỳ đã bắn 60 viên đạn vào chiếc tàu 
buôn lậu ngoài khơi Seattle, tiểu bang WA. DEA 
và US Customs được giao trách nhiệm điều tra vụ 
này. Qua điều tra, chúng tôi được biết một cựu 
Dân Biểu Thái Lan là người cung cấp số cần sa này. 
Chúng tôi dùng áp lực buộc chính phủ Thái giao 
cựu Dân Biểu Thanong Siripechapong có nick name 
là ‘’Tony the Thai’’ cho DEA và US Customs để hầu 
tòa tại Seattle. Tôi là Sĩ Quan DEA dẫn độ Thanong 
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về Hoa Kỳ. Hắn kể cho tôi nghe chuyện xảy ra tại 
Đà Nẵng. Đồng bọn của Thanong là Brian Peter 
Daniels nhận tội và khai tổ chức này đã chuyển 
hơn 200 tấn cần sa từ Lào qua VN để chuyển về 
Mỹ, trị giá hơn 280 triệu USD. Họ đã dùng vỏ ruột 
xe tải là những mặt hàng khan hiếm trong thời 
gian VN còn bị cấm vận để « bôi trơn » với quan 
chức, cán bộ CSVN tại Đà Nẵng. Vì vậy, việc bốc dỡ 
hàng rất thuận lợi. Những vụ này sao không thấy 
Al McCoy đề cập đến và báo ANTG chưa chịu «lật 
lại hồ sơ»? 

Những chiến sĩ Hải Quân, Cảnh Sát và Quan 
Thuế VNCH có công trạng trong những vụ bắt ma 
túy đều được Bộ Tài Chính VNCH tưởng thưởng 
bằng tiền mặt rất xứng đáng. Từ năm 1971 đến 
năm 1974, chúng tôi bắt được 4 vụ chuyển vận, 
tàng trữ và phân phối ma túy quốc tế: Năm 1971, 
Vụ Trần Minh, Tân Thọ Huân. Năm 1973 Hải Quân 
VNCH chặn bắt chiếc tàu đánh cá Thái Lan Pasgon 

Samut, tịch thu 12,220 cân Anh (5,554 kilo) thuốc 
phiện, 218 cân Anh (127 kilo) morphine base. 
Tháng 5, năm 1974 Hải Quân VNCH bắt 1,000 kilo 
thuốc phiện tại Phú Quốc và liền sau đó chặn bắt 
chiếc Luanglap Lungsri ngày 23/6/1974 tại Côn 
Đảo, tịch thu 2,000 kilo thuốc phiện. DEA giúp 
Tổng Nha Quan Thuế bán hàng chục tấn thuốc 
phiện và morphine base cho công ty dược phẩm 
Mallinckrodt, St. Louis, MO để làm thuốc giảm 
đau và trị ho. Phòng ĐTMT được giao trách nhiệm 
hộ tống thuốc phiện lên máy bay về Hoa Kỳ theo 
luật quốc tế. Riêng heroin và cần sa không có công 
dụng trong y khoa nên được thiêu hủy trong một 
buổi lễ trước Tòa Đô Chánh Sài Gòn ngày 7 tháng 
9 năm 1974. Xin xem hình đính kèm.

Tiền bán thuốc được xung vào quỹ của Bộ Tài 
Chánh để tưởng thưởng cho nhân viên hữu công. 
Trần Minh và Tân Thọ Huân không thể mua chuộc 
được các Chiến Sĩ Hải Quân. Nếu có thì 2 tên cướp 
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Hấu và Lếnh đã thoát được số hàng tại Vàm Ba 
Lịch. Khách quan mà nói, Hải Quân VNCH đã lập 
được nhiều chiến công lẫy lừng. Hải Quân Thái 
Lan và Cảnh Sát Hàng Hải Hong Kong chưa đạt 
được thành tích như thế. Tòa Đại Sứ Anh đã gởi 
thơ khen ngợi và cho đăng báo nguyên văn bức 
thư. (Xem hình đính kèm). Việc cáo buộc các Chiến 
Sĩ Hải Quân bao che cho tổ chức của Trần Minh là 
hoàn toàn vô căn cứ.

Ngoài ra PHSA còn cáo buộc Air America giúp CIA 
chuyên chở ma túy. Tôi từng làm việc cho USAID, 
Office of Public Safety từ 1965 đến 1967, mỗi ngày 
đều có nhiệm vụ ra sân bay nhận thơ từ các phi 
công của Hãng Air America. Họ thường xuyên bị 
du kích VC bắn sẻ tại các phi trường nhỏ như Cà 
Mau, Bạc Liêu, Chương Thiện, Cần Thơ, Rạch Giá 
… Mỗi lần đáp xuống là họ chỉ cho tôi xem những 
vết đạn trên thân, trên cánh của máy bay nhưng 
các phi công của Air America vẫn can đảm phục 

vụ cho đến khi hết hạn giao kèo với chính phủ Hoa 
Kỳ. Tôi chưa hề nghe nói Air America chuyên chở 
trái phép ma túy cho CIA, ngược lại họ giúp chúng 
tôi chở 51 kilo heroin và 334 kilo thuốc phiện của 
Trần Minh, Tân Thọ Huân về Saigon, 12,220 cân 
Anh thuốc phiện và 281 cân morphine base từ Nha 
Trang về Sài Gòn. 1,000 kilo thuốc phiện từ Phú 
Quốc về Sài Gòn. Riêng 2,000 kilo thuốc phiện bị 
tịch thu tại Côn Đảo được Phòng ĐTMT và 1 tiểu 
đội Cảnh Sát Dã Chiến hộ tống từ Vũng Tàu về Sài 
Gòn bằng đường bộ.

Vì Air America hoạt động hữu hiệu nên bọn phản 
chiến cố tình bôi bẩn hãng hàng không này. CIA có 
phản đối nhưng họ không thể tiết lộ nhiều chi tiết 
để minh oan cho Air America. Air America chỉ là 
một công ty vận tải hàng không. Họ không dính líu 
vào việc chuyển vận ma túy bất hợp pháp.

Lý Ký Hoàng
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Cánh Chim Phượng Hoàng

Trong chiến tranh VN, một mạng lưới bí mật 
và phức tạp của Việt Cộng đã từ lâu tồn tại ở 

Việt Nam để cố chứng tỏ uy quyền của nó đối với 
dân chúng qua sự khủng bố và đe dọa. Mạng lưới 
này được gọi là hạ tầng cơ sở Việt Cộng (HTCSVC) 
nhằm để cung cấp những sự kiểm soát và chỉ đạo 
chính trị cũng như quân sự của chúng tại các xã ấp.

Hạ tầng cơ sở Việt Cộng đã cung cấp nơi ẩn náu 
cho các cán binh xâm nhập đến từ các mật khu ở 
biên giới, nó cũng cung cấp những sự hướng dẫn 
cùng những tin tức tình báo cho các tân binh Bắc 
Việt vào Nam lần đầu tiên; đồng thời nó cũng còn 
thu thuế, khủng bố và tuyển mộ các thanh niên 
cho các lực lượng võ trang của nó. Trong năm 
1969, quân khủng bố (VC) đã giết hại hơn 6,000 
người, trong số đó có 1.200 người đã được chúng 
lựa chọn để ám sát. Ngoài ra còn có khoảng 15,000 
người đã bị chúng gây thương tích. Trong số những 
người bị giết có khoảng 90 xã trưởng và các viên 
chức xã, 240 người là trưởng ấp và các viên chức 
ấp, 229 người là dân tị nạn (từ địa phương khác 
tới) và 4,350 thường dân.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 1963, sau 
vụ đảo chánh Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, đến 
khoảng giữa năm 1965 với sự xuất hiện của các 
tướng lãnh, mọi cố gắng ngăn chặn chiến tranh 
của Miền Nam Việt Nam dường như đã bị chậm lại 

bởi sự bất ổn chính trị. Trong khoảng 19 tháng đó, 
những chương trình bình định xem ra cũng không 
hoạt động và sự an ninh tại nông thôn lại càng trở 
nên tồi tệ hơn bởi các HTCSVC đã biết lợi dụng sự 
bất ổn tại Sài Gòn. Cho đến năm 1965, tình hình 
đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi các giới chức Mỹ 
và Việt Nam đã kết luận rằng, mọi cố gắng cho đến 
lúc đó – bao gồm các chương trình bình định, các 
cuộc hành quân tiễu trừ phiến Cộng và công cuộc 
cải tổ Quân Lực VNCH – chưa đủ để làm thất bại 
các hoạt động của cộng sản.

Tháng 3, 1966, Tổng Thống Lyndon B. Johnson 
chỉ định ông Robert W. Komer làm phụ tá đặc biệt 
tại Washington để hướng đẫn, phối hợp và giám 
sát các chương trình không quân sự (mà ông gọi là 
một “cuộc chiến tranh khác”).

Ðiều này đã chứng tỏ sự ưu tiên hàng đầu TT 
Johnson nhắm vào là sự bình định. Sau vài chuyến 
viếng thăm Việt Nam, Komer đã báo cáo rằng công 
cuộc bình định đang gặp bế tắc và đã đề nghị lên 
TT Johnson một số biện pháp để giải quyết. Theo 
Komer, cách tốt nhất làm suy yếu Việt Cộng là củng 
cố việc trợ giúp của Mỹ dưới một người quản lý 
duy nhất có quyền hạn rộng rãi.

Ngày 29 tháng 6, 1967, cơ quan tình báo MACV 
(Bộ Chỉ Huy Quân Sự Mỹ tại Việt Nam) đã tóm tắt 

(Nguyên tác “Flight Of The Phoenix” / Vietnam Magazine)
Tác giả: William Wilson (Đại Tá Lục Quân HK hồi hưu)
Nhữ Đình Toán chuyển ngữ



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975390

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

một bản nghiên cứu về chiến lược 
của địch. Bản nghiên cứu đã dựa 
trên sự phân tích những bản phúc 
trình các nguồn tin, các báo cáo 
thẩm vấn và các tài liệu bắt được từ 
các hồ sơ lưu trữ của Mỹ và QLVNCH. 
Nó cho thấy HTCSVC là một mối đe 
dọa cho việc chiến thắng tại Việt 
Nam. Cũng trong năm đó, cơ quan 
tình báo CIA đã đề nghị tất cả các cơ 
quan tình báo Mỹ phải chú tâm vào 
việc thu thập các tin tức về HTCSVC 
ở các tỉnh, quận và Sài Gòn. Phượng 
Hoàng (Phoenix) (theo người Tây 
phương, là tên một loại chim trong 
huyền thoại Ai Cập đã chết đi rồi 
sống lại từ đống xác tro của nó) đã 
trở thành một ám danh cho một 
chương trình nhằm vô hiệu hóa 
những hoạt động của địch.

Các giới chức tình báo Mỹ đã định 
nghĩa Phượng Hoàng như một nỗ lực 
nhằm hệ thống hóa việc phối hợp 
và khai thác các hoạt động tình báo. 
Thí dụ như trước khi có kế hoạch 
Phụợng Hoàng, một quận có thể có 
tới 11 mạng lưới tình báo về phía 
đồng minh hoạt động riêng rẽ. Một 
số nhà quan sát đã cho rằng quận hạt 
đã có số người đưa tin và mật báo 
viên cho phía đồng minh được trả 
lương nhiều hơn là số lượng HTCSVC 
chính qui đã xâm nhập phải theo dõi.

Nhờ có chiến dịch Phượng Hoàng, tính đến 
tháng 6 năm 1970, đã có 91% trên tổng số 10.944 
ấp được coi là an ninh hay tương đối an ninh, và 
7.2% đang còn tranh chấp, và chỉ có 1,4% được 
coi như là do Việt Cộng kiểm soát. Những con số 
đó đã chứng tỏ một sự suy giảm ảnh hưởng của 
HTCSVC.

Không ai biết được đã có bao nhiêu Việt Cộng 
đã điều hành “cái được gọi” là chính quyền trong 
bóng tối (tức là chính quyền do Việt Cộng thiết lập 
trong những vùng nông thôn ở Miền Nam Việt Nam; 
thường được hiểu là Chính quyền về Ðêm), nhưng 

vào tháng 12, 1967, khi chương trình Phượng 
Hoàng được tung ra, người ta ước lượng rằng có 
khoảng 80.000 cán bộ trong đội ngũ HTCSVC. Ngay 
trong năm đầu tiên, mặc dù những cuộc tấn công 
của Cộng Sản trong tháng 2 và tháng 5, 1968 (Tết 
Mậu Thân) Phượng Hoàng đã loại bỏ gần 16,000 
người khỏi những vị trí cơ sở của chúng.

Phượng Hoàng đã phối hợp sử dụng các nguồn 
tin từ các ủy ban tình báo hỗn hợp của chính quyền 
các cấp cho tới cấp quận. Các cố vấn Mỹ, kể cả CIA, 
đã tham dự trong nỗ lực gạn lọc các nguồn tin từ 
các mật báo viên, các người cho tin, các tù binh và 
nhiều nguồn khác. Việc triển khai được thực hiện 
bởi các đơn vị quân sự hay bán quân sự thi hành 
các nhiệm vụ bí mật với các toán đơn vị nhỏ xâm 
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nhập vào các vùng do Việt Cộng kiểm soát, thường 
thường vào ban đêm.

Lúc ban đầu, Phượng Hoàng đã khuấy động sự 
nhiệt tình trong các người Mỹ hơn là người Việt 
Nam. Một sĩ quan chiến trường Mỹ đã nói trong 
năm 1968 là: “Chúng tôi đã trải qua hàng tháng 
để đưa ra những kế hoạch, những cố vấn, thiết lập 
các hồ sơ, các sự an toàn cho các tỉnh và quận – để 
rồi các bạn đặt tên cho nó – Ðây là một chương 
trình của người Mỹ chứ không phải là một nỗ lực 
của chính phủ Việt Nam.” Thế nhưng điều này đã 
nhanh chóng chuyển đổi.

Trong một tỉnh gần Sài Gòn, dựa vào tin tức 
tình báo trong khoảng 2 tháng đã đưa đến việc bắt 
giữ hay ám sát 6 thành viên trong ủy ban HTCSVC 
cấp tỉnh, 3 thủ lãnh HTCSVC cấp quận, 9 viên chức 
HTCSVC cấp quận khác và 31 cán binh xã ấp. Các 
cán bộ đã được huấn luyện, đặc biệt là ở cấp tỉnh, 
muốn thay thế họ cũng không phải là chuyện dễ.

Tổng Thống Johnson đã ủy nhiệm cho Tướng 
Westmoreland, tư lệnh MACV, kiểm soát cả hai 
lãnh vực dân sự và quân sự về bình định, và đồng 
thời chỉ định Komer làm phó cho Westmoreland 
đặc trách về bình định. Komer đứng đầu một 
cơ quan mới thành lập (từ tháng 5, 1967) được 
đặt tên là Civil Operations and Revolutionary 
Development Support gọi tắt là CORDS (cơ quan 
này chúng ta vẫn gọi là Cơ Quan Dân Sự Vụ Hoa 
Kỳ) để thống nhất các nỗ lực về quân sự và dân sự 
trên mọi cấp.

Cộng Sản ở Việt Nam đã có nhiều năm kinh 
nghiệm trong những hoạt động bí mật. Ðể đối phó 
với loại hoạt động này, chính phủ VNCH sau vụ tấn 
công Tết Mậu Thân 1968, cũng đã triển khai một 
chương trình gọi là Phụng Hoàng (cũng là tên một 
loài chim trong cổ tích Việt Nam có sức mạnh huyền 
diệu). Bộ Lục Quân Mỹ đã đệ trình một bản phúc 
trình lên Thượng Nghị Sĩ William J. Fulbright, chủ 
tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, nói rằng: 

“Phụng Hoàng là một kế hoạch của chính phủ 
Việt Nam nhằm mục đích tập trung và phối hợp 
mọi nỗ lực của các cơ quan quân sự và dân sự 
nhằm vô hiệu hóa các HTCSVC… Phụng Hoàng là 
một chính sách nhằm bảo vệ dân chúng khỏi sự 
khủng bố… Nền tảng của chương trình là một cố 

gắng phối hợp đầy đủ các hoạt động về tình báo 
của tất cả các cơ quan của chính phủ Việt Nam và 
của Mỹ nhắm vào các HTCSVC với mục đích muốn 
vô hiệu hóa những ảnh hưởng và sự kiểm soát của 
nó (HTCSVC) trên dân chúng.” 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu công bố chương 
trình này vào ngày 1 tháng 7, 1968, ngay sau cuộc 
tổng tấn công của Việt Cộng vừa chấm dứt. Tuy 
nhiên ông không nói cho biết rằng Phụng Hoàng 
chính là sự mở rộng chương trình Phượng Hoàng 
của Mỹ. (Ghi chú: Người dịch dùng chữ Phượng 
Hoàng để chỉ chương trình của người Mỹ để 
phân biệt với Phụng Hoàng là chương trình của 
người Việt, mặc dù trong tiếng Anh cả hai đều là 
“Phoenix”)

Chính phủ Việt Nam đã qui định những mức độ 
khác nhau về sự tham gia các hoạt động chính trị 
của Việt Cộng. Có 3 mức độ tham gia với những 
hình phạt khác nhau đã được ấn định. Loại A là các 
đảng viên, các viên chức địa phương hay cán bộ 
mặt trận quan trọng, sẽ nhận bản án là 2 năm. Loại 
B là các cán bộ quan trọng ở một trong các ủy ban 
nòng cốt như thu thuế hay tổ trưởng du kích, sẽ 
nhận bản án tối thiểu là một năm và tối đa là 2 năm. 
Loại C hay các cảm tình viên cộng sản nói chung, các 
cán bộ giao liên hay phụ tá hậu cần, hoặc là thành 
viên trong một tổ chức bán quân sự, sẽ nhận một 
bản án không quá một năm. Hầu hết những người 
loại C thường nhanh chóng được thả.

Chỉ tiêu do cơ quan CORDS đưa ra thường chỉ 
áp dụng cho loại A và B, chứ không áp dụng cho 
loại C. Các cố vấn Mỹ ước lượng có khoảng 20% 
các nghi can bị kết án trong năm 1969 và chỉ một 
tỷ lệ nhỏ trong số đó nhận bản án tối đa là 2 năm. 
Hầu hết họ chỉ bị án từ 3 đến 6 tháng.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã công khai hóa 
sự cần thiết của chương trình này nhằm bảo vệ 
dân chúng khỏi sự khủng bố, và kêu gọi dân chúng 
trợ giúp bằng cách cung cấp những thông tin cần 
thiết. Chương trình Phượng Hoàng Mỹ (Phoenix 
Program) được đặt dưới sự điều hành của cơ quan 
CORDS thuộc MACV. Người kế nhiệm Komer chỉ 
huy CORDS là Ðại sứ William E. Colby kể từ ngày 6 
tháng 11, 1968.

Ông Colby từng làm trưởng phòng CIA ở Sài 
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Gòn. Sự hiểu biết của ông đối với công việc của 
cơ quan CORDS thật là tuyệt vời. Trong Thế Chiến 
II, ông là thành viên OSS đã từng nhảy dù xuống 
ngay sau phòng tuyến để phối hợp hoạt động 
với các kháng chiến quân và hướng dẫn các cuộc 
hành quân phá hoại ở Na-Uy và Pháp đang do Ðức 
chiếm đóng. Ông Colby sau này đảm nhiệm chức 
vụ giám đốc CIA (tại Washington, D.C.).

Toàn bộ chương trình Phụng Hoàng (của VN) 
nhắm vào công việc bình định. Công việc này bao 
gồm cả chương trình Chiêu Hồi của VNCH đã bắt 
đầu từ năm 1962. Ðây là một chương trình có 
tính cách ân xá nhằm làm suy giảm lực lượng võ 
trang của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. 
Trong năm 1969, đã có 47,000 cán binh Việt Cộng 
tự nguyện qui thuận chính phủ, họ đã được chăm 
sóc y tế, giúp đỡ về kinh tế và huấn nghệ trước khi 
được thả trở về đời sống dân sự hoặc được phép 
gia nhập vào quân đội VNCH. Năm 1970, con số đó 
là 32,000 người.

Chiến dịch Phụng Hoàng không phải là một 
chương trình ám sát mà là một chương trình tình 
báo… được thực hiện theo luật thời chiến. Sự 
hướng dẫn có đoạn nói: “Chương trình Phượng 
Hoàng (Phoenix Program) của Mỹ là một sự cố vấn, 
yểm trợ và giúp đỡ cho chương trình Phụng Hoàng 
của chính phủ Việt Nam nhằm làm giảm bớt ảnh 
hưởng và hiệu quả của các HTCSVC ở Miền Nam 
Việt Nam… Các cuộc hành quân chống HTCSVC 
bao gồm công việc thu thập tin tức tình báo để 
xác định lý lịch các thành viên kể cả những người 
đã bỏ hàng ngũ Việt Cộng trở về với chính phủ, 
bắt họ hoặc câu lưu họ để đưa họ ra trước một Ủy 
Ban An Ninh tỉnh để kết án theo luật định, và biện 
pháp cuối cùng, là sử dụng lực lượng quân sự và 
cảnh sát, nếu không còn cách nào khác, để ngăn 
ngừa họ thi hành các hoạt động bất hợp pháp có 
thể xảy ra.”

Một trong những yếu tố gây nên tranh cãi nhất 
của chương trình Phượng Hoàng là những chỉ tiêu 
về HTCSVC. Xuất hiện trước Ủy Ban Ngoại Giao 
Thượng Viện vào năm 1970, Colby đã được hỏi: 
“Tiền có phải là động lực kích thích người Việt Nam 
hoạt động cho chương trình hay không?” Ðại Sứ 
Colby đã trả lời: “Tiền đó không dành cho những 

người Việt điều hành chương trình. Ðó là những 
phần thưởng được đặt ra công khai về những 
cá nhân nào đó đang bị truy nã. Có những bích 
chương và truyền đơn công bố một người nào đó 
đang bị truy nã bởi vì nó là thành viên của hạ tầng 
cơ sở và đã tham gia vào một hoạt động khủng bố 
và nếu tin tức được cung cấp đưa đến việc bắt giữ 
người ấy thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng… 
Tuy nhiên chính phủ Việt Nam đã cố gắng hết sức 
để có thể bắt sống hơn là giết chết bởi vì người 
sống có nhiều tin tức trong đầu sẽ giúp chúng ta 
được nhiều hơn trong tương lai.”

Ðược hỏi về những lý do đưa đến những con số 
HTCSVC bị giết hay bị loại ra khỏi cuộc chiến khá 
cao, Colby cho biết, “Trong năm 1969, con số bị 
bắt là 8.515 người, tái phối trí 4.832 người, và giết 
6.187 người, nâng tổng số lên tới 19.534 người, 
như vậy khoảng 30% trong số đó đã bị giết. Con số 
bị giết bao gồm cả số người đã bị giết rồi mới phát 
hiện họ là những HTCSVC. Chẳng hạn, đã có những 
người bị giết trong một cuộc phục kích vào ban 
đêm ở ngoài một ngôi làng cùng với một số người 
có võ trang, hay trong một cuộc giao tranh với một 
đơn vị du kích cộng sản. Căn cứ vào các giấy tờ tùy 
thân, lúc đó người ta mới xác nhận được những 
người bị giết chính là các HTCSVC. Mặc dù các cuộc 
hành quân không nhắm vào họ lúc ban đầu…”

Báo Washington Post ra ngày 17 tháng 2, 1970, 
Robert G. Kaiser, Jr. đã tường thuật buổi điều trần 
của Colby. Bài báo chỉ trích chương trình Phượng 
Hoàng, và đã mô tả chương trình như đã diễn tiến 
như sau: “Các văn phòng Phụng Hoàng ở 44 tỉnh và 
phần nhiều trong số 242 quận của Miền Nam Việt 
Nam (tất cả đều có cố vấn Mỹ) đã lưu trữ những 
hồ sơ liên quan đến các viên chức Việt Cộng trong 
vùng và cả một danh sách bí mật những đàn ông 
và phụ nữ bị truy nã. Ngành Cảnh Sát Ðặc Biệt 
(đơn vị tình báo của ngành Cảnh Sát Quốc Gia), 
các binh sĩ địa phương và các đơn vị Thám Sát Tỉnh 
(Provional Reconnaisance Units, viết tắt là PRUs) 
gồm 18 người đã thực hiện những cuộc hành quân 
bắt giữ những người bị truy nã này. Những người 
bị bắt sẽ bị thẩm vấn. Khi có bằng chứng liên hệ 
với Việt Cộng, họ sẽ bị đem ra xét xử trước Ủy Ban 
An Ninh Tỉnh. Những người bị tình nghi cao hơn 
thì bị đưa ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận.” Bài báo 
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còn nói rằng, “Phụng Hoàng đối với nhiều người ở 
Mỹ, thường được coi như là một Công Ty Ám Sát 
của Người Việt (Vietnamese Murder Inc.)”

Phụng Hoàng được điều hành ở địa phương, 
nơi mà các vấn đề thường khởi sự. Mỗi trung tâm 
hành quân và phối hợp tình báo quận có những 
toán, thông thường gồm có một sĩ quan Quân Báo 
VNCH, một cố vấn tình báo Mỹ (thường là cấp úy), 
các nhân viên Cảnh Sát Ðặc Biệt và các cán bộ bình 
định địa phương để thu thập các tin tức tình báo 
và thiết lập các hồ sơ về những người bị tình nghi 
là Việt Cộng trong phạm vi. Khi hồ sơ được hoàn 
tất, kẻ tình nghi sẽ bị bắt giữ.

Dưới cấp quận là cấp xã. Chủ trương chính là 
nhắm vào cấp xã. Tính đến năm 1969, 95% các xã 
đã có bầu cử xã trưởng và các Hội Ðồng Xã. Các 
chính quyền xã nắm quyền kiểm soát các lực lượng 
võ trang địa phương, bao gồm các Cán Bộ Phát 
Triển Nông Thôn, lực lượng Cảnh Sát, lực lượng 
Nhân Dân Tự Vệ, và lực lượng Nghĩa Quân. Phần 
lớn các nhiệm vụ của Phượng Hoàng ở cấp này 
được thi hành bởi các lực lượng nói trên.

Cũng có nhiều người bị tình nghi chỉ 1 hay 2 
giờ sau khi bị bắt đã được thả. Nếu kẻ bị tình nghi 
không được thả ở cấp địa phương, nó sẽ bị giải đến 
Trung Tâm Thẩm Vấn tỉnh để thẩm tra và lập hồ sơ 
đưa ra trước Ủy Ban An Ninh tỉnh, tại đây các bằng 
chứng sẽ được xem xét và kẻ tình nghi sẽ bị kết án 
hay được tha. Ở một vài nơi, bởi vì nhiều đơn vị tỏ 
ra kém hiệu quả trong việc thi hành nhiệm vụ này, 
các cố vấn Mỹ đã tin tưởng vào các đơn vị thám 
sát tỉnh để nhắm vào các mục tiêu HTCSVC.

Các đơn vị thám sát tỉnh có vẻ Mỹ nhiều hơn 
Việt Nam. Họ được tuyển mộ, huấn luyện, trả 
lương và điều hành bởi CIA; họ được huấn luyện 
kỹ như là những lính đánh thuê, được tuyển chọn 
từ những nhóm dân thiểu số Việt Nam, như người 
Nùng, người Miên hoặc từ những cán binh Việt 

Cộng đã ra đầu thú. Các đơn vị người nhái Hải 
Quân Mỹ làm việc với CIA thường chỉ đạo những 
cuộc hành quân này. Các thành viên của các đơn vị 
này được trả lương 15,000 đồng một tháng (trong 
khi 1 người lính thường chỉ được lãnh có 4,000 
đồng/tháng).

Cuối năm 1968, đơn vị CIA ở Sài Gòn thông báo 
cho cơ quan CORDS về dự định rút số nhân viên 
đang thi hành công việc cố vấn và điều hợp nhiệm 
vụ trong chương trình Phượng Hoàng. Cơ quan 
CORDS đã thay thế ngay lập tức bằng các sĩ quan 
cấp úy đã có huấn luyện. Sự thay đổi này đã tái xác 
nhận tầm quan trọng của việc thu thập tin tức tình 
báo độc lập như là nhiệm vụ cổ điển của CIA trong 
bất cứ tình huống nào có liên quan đến lợi ích quốc 
gia của Mỹ ở hải ngoại. CIA đã tạo ra cái khuynh 
hướng đứng ngoài các công tác chống nổi loạn.

Chương trình Phượng Hoàng Mỹ đã bất động 
khi Bắc Việt tung ra cuộc tấn công Mùa Hè Ðỏ Lửa 
năm 1972, nhưng nó đã không ngưng hẳn hoạt 
động mãi cho tới năm 1973. Trong nỗ lực của 
nó nhằm vô hiệu hóa các HTCSVC, chương trình 
Phượng Hoàng đã sử dụng 450 nhân viên cố vấn 
quân sự Mỹ, trong số đó 262 người đã phục vụ 
trong những cuộc hành quân then chốt tại cấp 
quận. Theo Colby, chương trình Phượng Hoàng 
đã có kết quả là làm rã ngũ 17.000 cán binh VC, 
bắt giữ 28.000 kẻ bị tình nghi và làm thiệt mạng 
khoảng 20.000 người khác. Ông cũng nói rằng, 
85% số người bị thiệt mạng bởi trong khi giao 
chiến với các lực lượng quân sự và bán quân sự 
của Việt Nam và Mỹ, trong số đó chỉ có 12% bị giết 
bởi các lực lượng cảnh sát và an ninh. Con số 12% 
đó, hầu hết bị chết trong lúc giao tranh, hay kháng 
cự lại sự bắt giữ.

NĐT
(dịch từ Flight Of The Phoenix/Vietnam 

Magazine, số T.2/1994)
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Đà Nẵng, ngày 5 tháng 11 năm 1972.

Các lực lượng Cộng sản tại Nam Việt Nam đã 
thực hiện những chuẩn bị chi tiết và rộng 

lớn để lợi dụng hiệp định ngưng bắn đã được 
manh nha giữa Washington và Hà Nọi.

Những mệnh lệnh bắt đầu những chuẩn bị này 
đã được loan truyền tới mọi tầng lớp và các mũi 
công tác VC ở đây ngay cả trước khi tập đoàn Hà 
Nội bí mật đệ trình dự thảo hòa bình mới đến Cố 
vấn Tổng Thống Hoa Kỳ Hennry A. Kissinger tại 
Paris ngày 8 tháng 10.

Việc vừa bắt giữ 62 cơ sở VC và tịch thu nhiều 
tài liệu quan trọng đã cung cấp những tin tức khó 
khăn mới ghi nhận được về kế hoạch của Cộng sản 
nhằm dành được lợi thế về quân sự và chính trị 
trong giai đoạn “tranh tối tranh sáng” trước và sau 
ngưng bắn hầu giành được lợi thế chính trị sau 
này khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực.

Rạng sáng ngày 4 tháng 10, cơ sở VC hoạt động 
tại Đà Nẵng đã nhận được chỉ thị khẩn cấp nhằm 
chuẩn bị cho việc ngưng bắn và những sắp xếp về 
chính trị sắp xảy ra.

Ngày 19 tháng 10, hai ngày sau khi Hà Nội và 
Hoa Thịnh Đốn đạt được thỏa hiệp tạm thời về 
hầu hết các điểm quan trọng ở hội đàm Paris và 
ngay ngày Kissinger hội thảo với Tổng Thống Thiệu 

ở Sài Gòn, nhiều cán bộ VC cao cấp của Thành ủy 
Đà Nẵng được triệu tập về Bộ chỉ huy trên núi gần 
đó để nhận một chương trình chi tiết cho những 
gì sắp xảy ra.

Khai thác tài liệu tịch thu ghi nhận: một lịch trình 
ấn định sẵn đòi hỏi Mỹ ngưng ném bom. Một chuyến 
đi Hà Nội của Kissinger, ngày giờ phổ biến những 
thỏa thuận chung của Đài phát thanh Wasington, 
Hà Nội và Moscow và sự thi hành cuối cùng 48 giờ 
sau đó. Trong khi đó, VC đã vạch sẵn kế hoạch là 
vào phút chót mọi nỗ lực để tấn công quân sự, ám 
sát, tuyên truyền và rộ lên cắm cờ VC để đòi hưởng 
quyền về lãnh thổ và sự ủng hộ của dân chúng. Một 
trong những âm mưu của VC là pháo kích bằng hỏa 
tiễn vào phi trường Đà Nẵng, đưa cán bộ chính trị, 
đặc công khủng bố xâm nhập vào bên trong Thị xã, 
trong khi lệnh ngưng bắn đã gần kề.

Sau khi Hoa Kỳ hoãn lại phút chót những hành 
động sau cùng cho kế hoạch hòa bình bởi vì muốn 
bày tỏ sự cần thiết loại trừ những “nhập nhằng 
không rõ ràng”, đầu não VC liền đưa ra một văn 
điện hỏa tốc là ngừng ngay những hoạt động đã 
dự trù. Nhưng lệnh ngưng đến quá trễ để có thể 
ngăn chận cuộc hành quân cảnh sát vào một nơi 
trú ẩn  kiên cố của một tên VC cao cấp mà y đã tẩu 
thoát trong đường tơ kẽ tóc bỏ lại tài liệu chi tiết 
về kế hoạch hoạt động.

Việt Cộng Vạch Sẵn Kế Hoạch
Lợi Dụng Ngưng Bắn
Nguyên tác “VC Planned To Exploit Cease-Fire”
Ký giả: Don Oberdofer, Washington Post Foreign Service
Trương Đại Hồ & Phan Quang Nghiệp chuyển ngữ
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Có thể nói rằng những cuộc bố ráp ở Đà Nẵng 
đã cung cấp được những tin tức tình báo đặc biệt 
và quan trọng nhất về kế hoạch của VC. Người ta 
tin tưởng rằng những chuẩn bị tương tự như vậy 
cũng được thực thi trên toàn quốc.

Một vài ứng biến mà chính quyền Thiệu đã đối 
phó gồm có chiến dịch dựng hàng trăm ngàn cờ 
quốc gia nền vàng ba sọc đỏ và những cảnh báo 
tuyên truyền về ngưng bắn xuất hiện như là những 
biện pháp đối phó với âm mưu của VC đã được 
phát hiện tại đây.

Những Chỉ Dấu trước đó:
Những chuẩn bị của VC cho một cục diện mới 

về cuộc đấu tranh Đông Dương đã có từ 6 tháng 
trước thời gian về kế hoạch hòa bình mới ở Hà 
Nội. Một trong những chỉ dấu sớm sủa nhất là một 
bài báo trong số tháng 4 của tờ Tiền Phong, một 
bộ phận của Đảng Nhân Dân Cách Mạng (tức Đảng 
Cộng Sản trong miền Nam Việt Nam). Bài báo đã 
định giá sự cân bằng của các lực lượng ở Đông 
Dương kêu gọi mở tấn công đồng loạt để nâng cao 
vị trí của Cộng quân trước khi có sự sắp xếp về 
chính trị.

Các bản báo cáo về âm mưu của Cộg sản triệt 
để lợi dụng ngưng bắn đã được phổ biến vào cuối 
mùa Hè và đầu mùa Thu. Một bằng chứng hiển 
nhiên và rõ ràng nhất về những âm mưu này – và 
cũng từ một tài liệu chưa được công bố - đó là Kế 
Hoạch Đà Nẵng mùng 4 tháng 10, đã lọt vào tay 
của Sư Đoàn 3 Bộ Binh Nam Việt Nam trong một 
cuộc hành quân gần đó vào ngày 9 tháng 10. Tài 
liệu tựa đề “Kế hoạch Tổng Nổi Dậy Khi Một Giải 
Pháp Chính Trị Đã Đạt Được”.

Chuẩn Bị Tư Tưởng:
Một đề mục quan trọng là chuẩn bị tư tưởng 

để giải thích sự giao tiếp giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà 
Nội. Tài liệu khẳng định rằng “Đế quốc Mỹ đang bị 
đánh bại một cách nhục nhã và đã rút binh cũng 
như chấm dứt cuộc xâm lăng và không can thiệp 
quân sự ở Việt Nam. Không có sự trợ giúp của Hoa 
Kỳ, quân đội bù nhìn sẽ trở nên rối loạn và dẫn đến 
bờ sụp đổ. Sau khi ngưng bắn, ngụy quân tuy còn 

nhiều và còn được trang bị tốt nhưng không thể 
điều động lực lượng ứng chiến như trước. Đây là 
dịp may ngàn năm có một cho nhân dân ta đứng 
lên lật đổ bè lũ bán nước, giành lấy tự do, hạnh 
phúc và một đời sống tốt đẹp hơn.”

Giai đoạn cực kỳ quan trọng là giai đoạn “tranh 
tối tranh sáng” giữa lúc hiệp định ngừng bắn được 
ký kết và lúc hiệp định hoàn toàn có hiệu lực. Trong 
khi sự canh phòng của quân đội Sài Gòn xuống 
thấp, dân chúng đang vui mừng là lúc mở các cuộc 
tổng công kích các đồn bót quân sự của chính phủ, 
kêu gọi dân chúng tại các trung tâm tỵ nạn trở về 
các làng cũ (hầu hết là nằm trong vùng kiểm soát 
của Việt cộng), gia tăng ám sát các phần tử “ác ôn” 
và truy bắt thành phần “tề điệp”.

Khi hiệp định hoàn toàn có hiệu lực, mọi hoạt 
động sẽ được chuyển qua chính trị. Cờ của Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam và “cờ hòa bình” sẽ 
được rải dài trong “các vùng đã được giải phóng”, 
các tỉnh thành xôi đậu và ngay cả các vùng không 
dân cư, nhưng có giá trị chiến lược. Cờ chính quyền 
sẽ được xé xuống. Bản kế hoạch tuyên bố rằng: 
“Chúng ta phải dành lại từng người dân, từng tấc 
đất từ kẻ thù”.

Vào khoảng hai tuần sau vào ngày 19 tháng 
10, các cấp ủy đảng được gọi về họp tại Đặc Khu 
Quảng Đà (trong vùng rừng núi phía Tây của Thị 
Xã) để nhận một kế hoạch chi tiết hơn cho những 
dữ kiện này từ một “đẳng cấp cao hơn”. Theo văn 
thư đó các cán bộ đảng được cho biết là: một cuộc 
ngưng bắn căn bản coi như đã đạt được. Và lịch 
trình sau đây đã được thông báo: 

Lịch Trình:
Mỹ ngưng ném bom miền Bắc VN có hiệu lực 

từ ngày 24 tháng 10 (vì những chuỗi sự kiện liên 
hệ và dường như là do lỗi lầm ấn loát, ngày ngưng 
thả bom đáng lẽ là ngày 21 thay vì 24 tháng 10)

Kissinger có mặt tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 
10 để ký tắt thỏa ước hòa bình.

Đài phát thanh Hà Nội, Mỹ, Moscow sẽ phổ 
biến thỏa ước vào ngày 27 tháng 10. 

Bộ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Duy Trinh của 
Bắc Việt và Ngoại Trưởng William P. Rogers của 
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Hoa Kỳ sẽ ký chính thức Bản Thỏa Ước vào ngày 30 
hay 31 tháng 10.

Thỏa Ước sẽ có hiệu lực 48 tiếng đồng hồ sau 
đó. Nhưng cán bộ VC Đà Nẵng được cho biết Bắc 
Việt yêu cầu 72 tiếng trong khi Mỹ yêu cầu 24 
tiếng, do đó 48 tiếng đồng hồ được xem như là 
một giải quyết tương nhượng.

“Thời gian tranh tối tranh sang” (từ lúc ký đến 
khi có hiệu lực đầy đủ) sẽ rất ngắn. Chỉ thị nhấn 
mạnh “Các cấp bộ đảng phải thường xuyên nghe 
đài để nắm sát tình hình. Có thể có những thay đổi 
nhỏ. Nhưng luôn luôn có những biện pháp cảnh 
giác đề phòng vì Mỹ có thể không giữ lời hứa. 

Tấn Công Đà Nẵng:
“Để ngăn chận địch quân vi phạm vào các vùng 

đất (đã được giải phóng) một sự điều động quân 
sự gấp rút từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10, mà 
cao điểm vào những đêm 24 và 27 tháng 10”. Ngay 
ngày đầu của những đêm này là 30 trái 122 ly rớt 
vào căn cứ Không Quân Đà Nẵng giết chết 3 Không 
Quân Mỹ, làm bị thương 1 dân sự Mỹ và 9 dân sự 
VN. Ngày thứ nhì của những đêm đã định trước là 
28 quả 122 ly rớt vào căn cứ Không Quân và khu 
vực chung quanh, nhưng không có ai tử thương.

Vào buổi sáng của ngày 23 tháng 10, theo tài 
liệu tịch thu tại Đà Nẵng, một làn sóng “tín hiệu” 
đã được đánh đi từ căn cứ kêu gọi sinh viên, công 
nhân, thương gia, các nhân viên chính quyền đình 
công, bãi thị và biểu tình vào ngày 29 tháng 10, 
sau ngày thông báo về hiệp ước hòa bình, nhưng 
trước ngày hiệp ước chính thức ký kết.

Vào ngày 23 tháng 10 đài phát thanh Hà Nội đã 
tường thuật rằng Hoa Kỳ đã tái đàm phán về hiệp 
định ngưng bắn và muốn đẩy lùi ngày và thể thức 
ký kết đến cuối tháng. Vào ngày 24 tháng 10, căn 
cứ vào tài liệu Đà Nẵng, một tín hiệu được đánh đi 
từ một căn cứ “cấp cao hơn” chuyển tin tức ngoại 

giao này đến các cơ sở Đà Nẵng thông báo rằng:    
“đây là một âm mưu lường gạt chúng ta để kéo 
dài chiến tranh, do đó việc thi hành”Nhiệm vụ X5” 
đã được qui định trong công điện trước đây phải 
được đình hoãn.

Lệnh Đình Hoãn Đến Chậm:
Cùng lúc khi lệnh này đưa vào bên trong Thị Xã 

thì Cảnh Sát cũng nhận được tin tức từ một đầu 
mối cho biết là VC đã xâm nhập vào bên trong Thị 
Xã để sẵn sàng giết chết Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi, 
Thị Trưởng và nhiều bạo động khác cũng như mở 
rộng tuyên truyền. Vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 
10 Cảnh Sát bố ráp đồng loạt vào 5 mục tiêu tình 
nghi là nơi trú ẩn của Việt cộng.

Ở cuối một con hẻm dài, chật hẹp trong khu 
đông dân cư nghèo nàn, cách hàng rào phi trường 
Đà Nẵng không quá 1 dặm, Cảnh Sát đã tiến đến 
một căn nhà và bị tấn công trả lại bằng lựu đạn gây 
tử thương cho 2 cảnh sát viên. Một thủ lãnh Việt 
Cộng mà được tin chắc là Bí Thư Đảng Đà Nẵng tên 
là Năm Dừa đã phóng ra cửa sổ lầu hai, băng qua 
đường rầy và tẩu thoát trong bãi sình lầy gần đó.

Dưới sàn nhà là căn hầm ẩn nấp được đúc bằng 
xi măng cốt sắt kiên cố rõ ràng được dùng như bộ 
một chỉ huy…Trong sự hốt hoảng tẩu thoát tên cán 
cộng bỏ lại toàn bộ tài liệu về kế hoạch lợi dụng 
ngưng bắn. Ngay trong đêm đó và nhiều ngày kế 
tiếp 62 cơ sở VC đã bị bắt. Trong đó có hơn 12 
tên khủng bố trẻ tuổi vừa được huấn luyện về đặc 
công. Hơn 100 cân anh chất nổ bị tịch thu. Mặc 
dù vậy, hầu hết mọi người ở đây đều nhìn nhận 
rằng việc đối phương chuẩn bị một kế hoạch trước 
để lợi dụng cuộc ngưng bắn là một trong những 
hình thức gây ấn tượng nhất của cuộc chiến Đông 
Dương hiện còn đang tiếp diễn…

(Bản dịch của TS. Trương Đại Hồ và C/H Phan 
Quang Nghiệp)
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A- Mục đích của chương trình Phụng 
Hoàng

Chương trình Phụng Hoàng là một kế sách của 
Chính phủ VNCH có mục đích rất đơn giản và 

dễ hiểu: Tiêu Diệt Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản.
Chỉ có tám chữ thôi nhưng muốn thực hiện cho 

có kết quả mà vẫn giữ được tinh thấn dân chủ và 
tôn trọng luật pháp của quốc gia thì không phải là 
chuyện dễ dàng đặc biệt là trong thời chiến.

B- Công Tác của CSĐB Trong Chương Trình 
Phụng Hoàng

Tiêu diệt HTCS Cộng sàn là nhiệm vụ hàng đầu 
của CSĐB. Để chu toàn nhiệm vụ này. CSĐB đã thi 
hành các công tác sau đây:

I- Phát hiện HTCS/CS trong lãnh thổ trách 
nhiệm:

Muốn phát hiện HTCS/CS, các F. ĐB đã thực 
hiện:

1/- Tổ chức lưới tình báo:
a) Lưới tình báo chuyên nghiệp: Gồm các Tình 

báo viên và Mật báo viên xâm nhập hay nội tuyến 
đang hoạt động trong các tổ chức địch. Các HTCS/

CS bị phát hiện qua lưới tình báo này, tuy chính 
xác nhưng không thể vô hiệu hóa ngay vì vấn đề 
nuôi dưỡng hay bào mật. Chỉ khi nào kế hoạch 
xâm nhập chấm dứt, công tác đánh phá HTCS/CS 
mới thực hiện.

b) Lưới tình báo diện địa: Gồm các Mật báo viên 
và Cảm tình viên diện địa tức là những thành phần 
không nằm trong tổ chức Cộng sản hoạt động. 
Những HTCS/CS bị phát hiện bởi lưới tình báo này 
được CSĐB lập hồ sơ cung cấp cho Ủy ban Phụng 
Hoàng địa phương để tổ chức hành quân Phụng 
Hoàng truy bắt.

c) Tình báo nhân dân: Dù không có trách 
nhiệm tổ chức, nhưng CSĐB có nhiệm vụ hướng 
dẫn chuyên môn cho các BCH/CSQG quận và các 
Trưởng Cuộc Cảnh Sát xã trong việc thiết lập tổ 
chức Tình báo nhân dân tại địa phương.

2/- Thẩm vấn nguồn tin:
Mỗi F/ĐB Tỉnh Thị xã đều có một Trung tâm 

thẩm vấn trực thuộc (G thẩm vấn) có nhiệm vụ 
thầm vấn, khai thác các can phạm Cộng sản, kể 
cả tình nghi (bị bắt trong các cuộc hành quân PH, 
chưa bị kết án) để phát hiện HTCS/CS và thu thập 
tin tức thỏa mãn các nhu cầu tính báo.

Công Tác Của Cảnh Sát Đặc Biệt
Cấp Tỉnh, Thị Xã (F.ĐB)

Lâm Minh Sơn

(Có Liên Quan đến Chương Trình Phụng Hoàng)
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3/- Thẩm vấn Hồi chánh viên:
Tại các tỉnh ngành ĐB đều có biệt phái Thẩm 

vấn viên, đã được thụ huấn khoá Thẩm Vấn chính 
trị, qua Ty Chiêu hồi thực hiện công tác thẩm vấn, 
khai thác tin tức về HTCS/CS.

II - Thiết lập văn khố CSĐB: 
Để hỗ trợ công việc của UBPH địa phương, F/

ĐB đã thiết lập một văn khố ĐB bằng cách:
- Khai thác tất cả các tin tức tình báo trong 

ngành và của các cơ quan bạn có liên quan đến 
HTCS/CS để mở hồ sơ cá nhân, lập danh thẻ và cập 
nhật hóa lý lịch của HTCS/CS họat động trong lãnh 
thổ trách nhiệm.

- Lập trận liệt lý lịch và trận liệt ảnh của mục tiêu 
đối đầu (Tỉnh ủy và UBND Tỉnh của Việt cộng).

III- Tiêu Diệt HTCS/CS:
 Theo chương trình Phụng Hoàng, có ba cách vô 

hiệu hóa HTCS/CS: Giết, Bắt và Hồi chánh. Ngành 
ĐB chỉ có nhiệm vụ trong hai phương cách đầu mà 
thôi.

* Giết:
F/ĐB không phải là một đơn vị chiến đấu, mà là 

một cơ quan tình báo có lực lượng võ trang trực 
thuộc. Vì vậy việc bắt sống để khai thác tin tức là 
vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, trong trường hợp phát 
hiện mục tiêu (HTCS/CS) có vũ khí và xuất hiện 
trong vùng sôi đậu (bán an ninh) thì lực lượng đặc 
nhiệm hoặc Biệt kích do tin tình báo của F/ĐB sẽ 
tổ chức đột kích hay phục kích và có thể hạ sát các 
HTCS/CS nếu bị kháng cự.

* Bắt: 
Đây là nhiệm vụ hàng ngày của F/ĐB. F/ĐB phài 

vận dụng mọi phương tiện sẵn có và khả năng 
chuyên môn để truy tầm, bắt giữ các HTCS/CS hoạt 
động hợp pháp hoặc bán hợp pháp trong lãnh thổ 
trách nhiệm. Tuy Cộng sàn bị đặt ngoài vòng pháp 
luật, nhưng để tránh mọi oan ức cho người dân và 
sự lạm quyền của viên chức chấp hành, mọi công 
tác liên quan đến bắt, giữ và kết án phải được thi 
hành nghiêm chỉnh theo luật định.

1/- Thủ tục bắt: Mặc dù đối tượng là HTCS/CS, 
nhưng giới chức thi hành việc bắt giữ phài được 
tuyên thệ trước Tòa để có quyền Tư Pháp Cảnh 
Lại, phụ tá Biện Lý. Trong F/ĐB những giới chức có 
được quyền này gồm:

- Trưởng và Phó F/ĐB cấp tỉnh
- Trưởng G (phòng) Công tác tỉnh
- Trưởng G (phòng) Thẩm vấn tỉnh
- Trưởng H (Ban) Đặc nhiệm của G. Công Tác 

tỉnh
- Trường H (Ban) Truy tố của G Thẩm Vấn tỉnh
2/- Thủ tục giam: Theo luật định tất cả tình nghi 

HTCS/CS (chưa được UBAN Tỉnh xét xử) bị bắt 
đều phải giao về Trung Tâm Tạm Giam thuộc BCH/
CSQG Tỉnh và F/ĐB phài làm hồ sơ truy tố đưa ra 
UBAN Tỉnh xét xử trong vòng 30 ngày. Tùy theo số 
lượng tạm giam của các tình nghi HTCS/CS, UBAN 
Tỉnh sẽ nhóm họp hàng tuần hoặc lâu hơn. Ngay 
sau cuộc họp, số nghi can không đủ yếu tố sẽ được 
phóng thích tại chỗ, còn số can phạm bị kết án sẽ 
được F/ĐB chuyển qua Trung Tâm Cải Huấn Tỉnh 
để thụ hình.

3/- Kết án: Ngoại trừ những can phạm có
 tang vật như vũ khí, chất nổ…sẽ bị truy tố ra 

Tòa án Quân sự, các nghi can HTCS/CS bị bắt đều 
do UBAN Tỉnh xét xử và kết án. Tuy đối tượng bị 
kết án là HTCS/CS, nhưng thành phần xét xử cũng 
như thủ tục kết án vẫn giữ được tính cách dân chủ 
và công bằng:

a). Thành phần UBAN Tỉnh:
Trừ các cơ quan hội viên có dính líu đến việc 

phát hiện và bắt giữ HTCS/CS như F/ĐB, Ty ANQĐ, 
Phòng 2 Tiểu khu, Ty Chiêu Hồi…. Cuộc họp của 
UBAN Tỉnh bắt buộc phải có đại diện của 3 ngành 
Hành pháp , Lập pháp và Tư pháp:

- Tỉnh truởng (Hành pháp): Chủ tịch UB
- Chủ tịch HĐ Tỉnh (Lập pháp): Phó chủ tịch
- Biện Lý Tòa Sơ thẩm địa phương (Tư pháp): Cố 

vấn Pháp luật. 
Ngoài ra Ty Nội An của Tòa Hành chánh Tỉnh với 

tư cách là Tổng thư ký của UBAN có nhiệm vụ triệu 
tập phiên họp và tóm kết cung từ của các HTCS/
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CS do F/ĐB chuyển qua để trình bày tội trạng của 
từng cá nhân cho UB xét xử.

b). Tội trạng và án phạt:
Theo định nghĩa của chương trình Phụng 

Hoàng, HTCS/CS là những thành phần hoạt động 
cho VC nhưng không phài là thành phần quân sự. 
Thành phần này được chia làm ba loại và thời hạn 
an trí được ấn định rõ ràng cho từng loại:

LOẠI A: Các đảng viên Cộng sản và các cán bộ 
HTCS/CS có chức vụ trong các tổ chức các cấp từ 
tỉnh, quận, xã v.v... Thời hạn an trí 2 năm và có thể 
tái xét (thời gian gia hạn không được quá một nửa 
án phạt)

LOẠI B: Tất cà cán bộ HTCS/CS. Cán bộ là người 
có khả năng chỉ huy từ hai người trở lên. Thời hạn 
an trí là 1 đến 2 năm và có thể tái xét

LOẠI C: Không thuộc hai loại trên. Thời hạn an 
trí dưới 1 năm và không được tái xét.

Theo chương trình Phụng Hoàng, HTCS/CS bị 
bắt, sau khi UBAN Tỉnh xác nhận tội trạng là loại A 
hoặc B mới được liệt kê vào số HTCS/CS bị tiêu diệt 
(vô hiệu hóa). Thí dụ: trong 1 tuần F/ĐB bắt giữ 20 
HTCS/CS, sau khi UBAN xét xử, dù tất cả đều bị xử 
giam, nhưng thời hạn an trí đều dưới 1 năm (loại 
C) thì xem như trong tuần đó F/ĐB chẵng vô hiệu 
hóa được một HTCS/CS nào cho chương trình PH.

c). Thủ tục xét xử: 
Trong một phiên họp, không cần biết số HTCS/

CS đưa ra nhiều hay ít, UBAN Tỉnh vẫn phải xét 
hỏi và định án từng người một. Nghi can HTCS/
CS được đưa ra trình diện trước UB để nghe đại 
diện Ty Nội An đọc tóm lược tội trạng và có quyền 
bào chữa cũng như trả lời những câu hỏi của UB 
trong phiên họp. Sau khi định án, chủ tịch UBAN 
Tỉnh phải tuyên bố tội trạng và án phạt ngay trong 
phiên họp. Thủ tục này được áp dụng để ngăn 
ngừa những việc lừa gạt, hoặc làm tiền thân nhân 
của can phạm có thể xảy ra. 

Tóm lại, dù là trong thời chiến, chính sách của 
chính phủ VNCH đối với kẻ thù vẫn giữ được tính 
cách dân chủ và thật sự nhân đạo.

IV- Cách thức truy bắt HTCS/CS của F/ĐB:
1/- Trường hợp thông thường:
Khi phát hiện được HTCS/CS hoạt động hợp 

pháp trong khu vực trách nhiệm, một viên chức 
của F/ĐB có quyền Tư pháp Cảnh lại cùng vài nhân 
viên (ít nhiều tùy khả năng trốn chạy cùa mục tiêu) 
đến tận nhà đưa lệnh mời điều tra của CHT/CSQG 
hoặc của Trưởng F/ĐB để bắt giải về cơ quan F/
Đặc Biệt, sau khi thông báo với chính quyền địa 
phương. Ngay sau đó F/ĐB phải điện trình Tỉnh 
trưởng kiêm Chủ tịch UBAN xin lệnh tạm giam 
nghi can.

2/- Bắt cóc khống chế: 
F/ĐB tổ chức bắt cóc đối với mục tiêu được 

chấm định để khống chế sử dụng trong công tác 
tình báo chuyên nghiệp. Việc bắt giữ phài được bảo 
mật một cách tuyệt đối. Mục tiêu được theo dõi 
kỹ càng và chứng cớ tội phạm (hoạt động cho VC), 
phải chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt giữ. Để tránh 
sự tò mò của dân chúng, việc bắt giữ được thực 
hiện trên lộ trình mục tiêu thường di chuyển và ở 
địa điểm hoang vắng được nghiên cứu trước. 

Sau khi bắt giữ, mục tiêu đưọc đưa đến nhà 
an toàn và tại đây F/ĐB sẽ chuyển mục tiêu về 
cơ quan và lập thủ tục tạm giam như trường hợp 
truy bắt thông thường, nếu thành công hồ sơ hợp 
tác phải thanh toán nhanh chóng để mục tiêu trở 
về lại nhà trong ngày một cách bình thường như 
không có gì xãy ra.

3/- Hành quân Phụng Hoàng:
Sau khi nghiên cứu kết quả khai thác can phạm, 

hồ sơ phỏng vấn Hồi chánh viên và tin tức phát 
hiện HTCS/CS của các lưới tình báo, F/ĐB sẽ chấm 
định vùng có thể tổ chức hành quân PH trong lãnh 
thổ trách nhiệm.

Hành quân PH là cuộc hành quân tránh chạm 
địch nhưng phải có kết quả tốt về công tác tóm bắt 
HTCS/CS. Tùy tình hình an ninh của khu vực hành 
quân, F/ĐB hoặc khi sử dụng lực lượng đặc nhiệm, 
hoặc phối hợp với lực lượng võ trang trực thuộc 
BCH/CSQG Tỉnh như Cảnh Sát Dã Chiến và Thám 
Sát Đặc Biệt Tỉnh….

Khu vực tổ chức Hành Quân Phụng Hoàng phải 
được thông báo cho Tiểu khu trước khi thực hiện 
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để tránh ngộ nhận. Hồ sơ lý lịch và hình ảnh của 
HTCS/CS bị phát hiện sống trong khu vực HQ đưọc 
văn khố đặc biệt của F/ĐB cung cấp đầy đủ cho 
Ban chỉ huy HQ xử dụng. Các HTCS/CS bị bắt trong 
cuộc HQ/PH sẽ được chuyển vể Trại Tạm Giam của 
BCH/CSQG tỉnh và sẽ dược F/ĐB thẩm cung lập hồ 
sơ trình UBAN tỉnh xét xử trong vòng 30 ngày.

4/- Hành quân Đại Phong: 
HQ/ ĐP là phương cách bắt giữ HTCS/CS của F/

ĐB qua sự nhận diện của Hồi chánh viên.
HTCS/CS ra hồi chánh thường hoạt động trong 

vủng bán an ninh hoặc mất an ninh. Những vùng 
này ngoài sự kiểm soát của ta, nên ta không biết 
dân sống trong đó ai là HTCS/CS, ai là thường dân 
và hàng ngày, dân chúng từ trong vùng đó ra vùng 
an ninh sinh hoạt, có thể có cả HTCS/CS

F/ĐB sẽ đưa Hồi Chánh Viên đến những lộ trình 
đi về để nhận diện. Khi HCV nhận diện người nào 
thì F/ĐB sẽ cho theo dõi để chận bắt ở một địa 
điểm khác cách xa chỗ quan sát để tránh náo động 
có thể làm lộ công tác HQ. 

5/- Kế hoạch Lá Rừng hay F6:
VC đã thất bại vả tổn thất nặng nề trong cuộc 

tổng công kích tết Mậu Thân, vì chúng đánh giá 
sai về số lượng và chất lượng của cơ sở hợp pháp 
trong vùng ta kiểm soát. Khi chúng vào đươc 
thành phố, không ai giúp đỡ và hướng dẫn đường 
đi nước bước nên hoang mang và không còn tinh 
thần chiến đấu. Đến lúc tháo chạy, cũng không biết 
ngõ ngách nào rút lui được an toàn. Kinh nghiệm 
này cho ta thấy muốn vô hiệu hóa cuộc tổng tấn 
công của VC vào thành phố, ta phải vô hiệu hóa 
những thành phần có thể giúp đỡ cho địch (liên hệ 
Cộng sản) đang sống trong thành phố hoặc trong 
vùng ta kiểm soát. Kế hoạch Lá Rừng với bí số F6 
của CSĐB thực hiện công tác này. 

a)- Chuẩn bị: 
Kế hoạch chỉ được thực hiện trong tình trạng 

khẩn trương tức là lúc tình hình an ninh lãnh thổ 
bị đe dọa (có thể có cuộc tấn công của VC). Khối 
ĐB sẽ dùng mật mã CSĐB chỉ thị cho các F/ĐB trên 
toàn quốc chuẩn bị thi hành kế hoạch F6. Công tác 
chuẩn bị của F/ĐB như sau:

- Lập danh sách tất cà những người nào tình 

nghi có thể có cảm tình với VC (Liên hệ gia đình, 
cựu đảng viên, cựu can cứu Cộng sản) đang sinh 
sống trong tỉnh lỵ.

- Chỉ thị các G/ĐB quận cũng lập danh sách 
tương tự thuộc lãnh thổ quận lỵ 

- Sau khi tổng kết danh sách toàn tỉnh, CHT/
CSQG hoặc Trưởng F/ĐB đích thân mang tay trình 
tỉnh trưởng kèm theo nội dung kế hoạch để xin 
tỉnh trưởng giúp đở và phối hợp thực hiện.

- Chọn địa điểm cô lập: Theo kế hoạch, thì tất cả 
các thành phần nằm trong danh sách sẽ được cô 
lập khi kế hoạch được lệnh thực hiện. Vì vậy F/ĐB 
phải nghiên cứu tìm một địa điểm rộng rãi, cách 
biệt với dân chúng, tránh được sự dòm ngó của 
giới truyền thông báo chí, nhưng phài nằm trong 
vùng an ninh và thuận tiện cho việc di chuyển rồi 
trình xin Tỉnh trưởng được phép xử dụng cho kế 
hoạch.

- Sau khi Tỉnh trưởng đồng ý, F/ĐB sẽ điện trình 
danh sách về trung ương và chờ lệnh thực hiện.

b)- Thực hiện:
Khi được lệnh thi hành, vào giờ G, F/ĐB sẽ mời 

tất cả các đối tượng có trong danh sách đến địa 
đìểm qui định (trường học, sân banh…) Sau đó 
BCH/CSQG tỉnh điều động tất cả các phương tiện 
di chuyển cơ hữu (xe của ban công xa, tàu, thuyền 
của Giang Cảnh…) để di chuyển số người này đến 
địa điểm cô lập.

Một điểm rất phức tạp và tế nhị là cách đối xử 
của chính quyền với thành phần bị cô lập. Bởi họ 
không phải là tội phạm, nên chính quyền phải xem 
họ giống như thường dân và phải vận dụng tất cả 
nhân lực, vật lực để giúp đỡ họ, trong thời gian họ 
bị cô lập. Việc đối xử đòi hỏi rất nhiều công sức và 
ngân quỹ. Có thể nói hầu hết các Ty, Sở thuộc Tòa 
Hành chánh tỉnh đều phải công sức vào việc thi 
hành kế hoạch này:

- BCH/CSQG: An ninh khu vực.
- Bình Định Phát Triển: Phụ trách lều lán, chỗ ở, 

chỗ ngủ.
- Ty Xã Hội và Tài Chánh: Phụ trách ăn uống
- Ty Y tế: Khám sức khỏe.
Thành phần nằm trong danh sách sẽ sinh 
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họat tại địa điểm cô lập cho đến khi kế hoạch 
F/6 chấm dứt.

Sau Tết Mậu Thân, kế hoạch F/6 đã được khối 
ĐB cho thực hiện, với kết quả là VC không thể mở 
cuộc tổng tấn công đồng loạt các nơi như chúng 
dự định, ngoại trừ một vài nơi chúng phải sử dụng 
lực lượng quân sự lớn vì nhu cầu chiến lược của 
chúng, như Quảng Trị, Bình Long v.v...

C- Kết Luận:
Tóm lại trước 1975, với mục đích tiêu diệt HTCS/

CS, chương trình Phụng Hoàng đã phá vỡ được 
nhiêu âm mưu của địch, vì HTCS/CS là nền tảng cơ 
bản mà VC sử dụng trong chiến lược xâm chiếm 
miền Nam. Tuy nhiên, trong dân chúng thậm chí 
ngay cả công viên chức Hành Chánh của các Ty, 
Sở.., ít ai biết đến. .

Từ giữa thập niên 1960, CSĐB được tổ chức 
thành một cơ quan tình báo chuyên nghiệp theo 
những mô hình ngoại quốc. Cán bộ và nhân viên 
Đặc Biệt được chọn lựa và huấn luyện nghiệp vụ 
chuyên môn kỹ càng và chỉ phục vụ trong ngành 
Đặc Biệt từ cấp địa phương cho đến trung ương, 
ngoại trừ vì lý do kỷ luật hoặc vì những nhu cầu 
công tác khác, bị hay được đưa ra khỏi ngành, 
nhưng phải có sự chấp thuận của Trưởng Khối Đặc 
Biệt ở Bộ Tư Lệnh.

Với nghiệp vụ được chuyên môn hóa, nhân 
viên ĐB rất hãnh diện về tổ chức của mình và rất 
tự tin trong hoạt động. CSĐB đánh phá VC khắp 
nơi trên toàn lãnh thổ và đã đánh trúng. Đó là lý 
do vì sao hầu hết các Trưởng F/ĐB đều nằm trong 
danh sách những người tù cuối cùng của Cộng sản 
sau ngày mất nước 30- 4- 75!!!

Lâm Minh Sơn
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Các F Đặc Biệt Tỉnh, Thị Xã biệt lập, Quận 
Thủ Đô đều thống thuộc các E Đặc Biệt và 

Khối Đặc Biệt. Vì vậy, các tổ chức trên đều có cùng 
chung nhiệm vụ là thi hành những chỉ thị từ các 
Nghị Định hoặc Sự Vụ Văn Thư từ Trung Ương.

Về phương diện hoạt động an ninh và tình báo, 
mỗi F Đặc Biệt đều có trách nhiệm cầm nắm tình 
hình an ninh, ý đồ hoạt động của đối phương trong 
lãnh thổ trách nhiệm của mình qua các tin tức thu 
thập được từ những công tác tình báo xâm nhập, 
các màng lưới tình báo diện và các Toán Đặc Nhiệm. 
Sau khi điều tra, phối kiểm, Ngành ĐB phải kịp thời 
trình báo thượng cấp theo hệ thống dọc, ngang và 
phổ biến đến các cơ quan an ninh tình báo bạn để 
tùy nghi khai dụng, đồng thời đề ra các kế hoạch đối 
phó trong trách nhiệm và khả năng của mình.

Vì không đủ thời gian và khả năng để thu thập 
thành quả công tác của mỗi FĐB, do đó, BLS chỉ xin 
ghi lại thành quả công tác của một số FĐB mà BLS 
đã có được dữ liệu như nhằm nói lên những công 
việc mà Ngành ĐB cấp Tỉnh phải thực hiện tại mỗi 
địa phương.

1- Hoàn tất tài liệu:
1.1-Địa Phương Chí: CSĐB là một cơ quan thuộc 

Lực Lượng CSQG, có nhiệm vụ vừa là tình báo, vừa 

là phản tình báo. Vì vậy, Trung Ương quan niệm 
các bộ phận tại địa phương cần hiểu biết rõ, không 
phải chỉ của địch mà cả của ta nữa. Do đó, đầu 
năm 1970 Khối Đặc Biệt đã chỉ thị cho các Phòng 
CSĐB cấp Tỉnh thực hiện một tập tài liệu gọi là Địa 
Phương Chí ghi lại từ địa thế, nhân, vật lực đặc 
biệt đến cả những chuyện dân gian bình dân của 
địa phương.

Để khuyến khích việc làm này, Khối ĐB đã treo 
giải thưởng toàn quốc và kết quả là Phòng CSĐB 
Quảng Nam chiếm giải nhất.

1.2-Trận Liệt Ảnh: Muốn đánh phá cộng sản 
phải hiểu biết về cộng sản. Do đó, Phòng CSĐB (từ 
năm 1971 trở về trước và FĐB từ năm 1971 trở về 
sau) tại mỗi Tỉnh đều phải thiết lập tài liệu về tổ 
chức VC hoạt động tại địa phương.

Về hồ sơ trận liệt lý lịch thì có thể sưu tầm qua 
các tin tức của các cơ quan bạn, qua khai báo của 
các can phạm bị bắt, nhưng việc thiết lập Trận Liệt 
Ảnh là một điều rất khó khăn cho CSĐB. Hầu hết, 
các FĐB chỉ lập được Trận Liệt Ảnh “chết” (ảnh của 
các bộ VC đã bị bắt).

Riêng FĐB Quảng Nam, trong năm 1972 nhờ có 
Phối Trí Viên HK nguyên là Đại Úy của Lực Lượng 
Đặc Biêt Mỹ đã giao thiệp với các toán LLĐB đột 
kích căn cứ Đặc Khu Ủy Quảng Đà (tổ chức đầu 

Một Số Công Tác Của  F Đặc Biệt Tỉnh
Ban Lược Sử ghi
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não của VC tại Quảng Nam Đà Nẵng) sao chép 
được toàn bộ tài liệu và hình ảnh mà LLĐB Mỹ thu 
thập được và trao lại cho FĐB Quảng Nam để hoàn 
thành một Trận Liệt Ảnh “sống” (hình ảnh cán bộ 
VC Đặc Khu Ủy Quảng Đà chưa bị bắt).

Nhờ Trận Liệt Ảnh đặc biệt này, FĐB Quảng 
Nam đã được Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư 
Lệnh Quân Khu I cấp Giấy Ban Khen năm 1974  sau 
khi đến thanh tra BCH/CSQG Quảng Nam và được 
FĐB trình Trung Tướng Tư Lệnh xem Trận Liệt Ảnh, 
ngay khi Trung Tướng hỏi Cảnh Sát có biết gì về đối 
thủ của mình không.

1.3-Văn Khố Đặc Biệt: FĐB nào cũng có một Văn 
Khố Đăc Biệt do H (Ban) Nghiên Cứu Cộng Sản thực 
hiện và có trách nhiệm theo dõi cập nhật. Các thẻ 
phát hiện cá nhân Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản được 
thiết lập. Trong mỗi thẻ, có ghi chú ngắn gọn về lý 
lịch, nhân dạng và có hình ở góc thẻ (nếu có) và 
được sắp xếp rất khoa  học để dễ dàng khi tìm lục, 
tra cứu. Thẻ này được xem là nguồn tin tức hữu 
ích nhất cho các cuộc hành quân Phụng Hoàng tại 
địa phương.

2- Thành Quả Hoạt Động Chuyên Nghiệp 
của FĐB/BCH/CSQG Quảng Nam:

2.1- Kế hoạch công tác:
- Từ năm 1971 đến tháng 4 năm 1975, với  

kế hoạch công tác “Thuận Thành”  và TBV CNK/
X6, FĐB Tỉnh Quảng Nam đã tạo được các thành 
quả: - Phát hiện cơ sở nội tuyến tại Ty Chiêu Hồi 
Quảng Nam  - Khám phá và tiêu hủy trên 4000 
lít xăng chôn dọc theo các luống thuốc lá tại xã 
Thanh Trung, quận Điện Bàn - Mang radio xách tay 
đã được PTV HK gài dụng cụ phát sóng (Beacon  
device) trao cho một Trung Úy Quân Báo của Tiểu 
Đoàn VC R/20. Kết quả, ta có tọa độ chính xác của 
tiểu đoàn này và mở cuộc hành quân phá hủy toàn 
bộ căn cứ. - Đặt máy nghe lén trong phòng họp 
của các cán bộ VC hoạt động hợp pháp thuộc Ban 
Trí Vận Thành Ủy Đà Nẵng giúp CSĐB Quảng Nam 
truy bắt toàn bộ vào đầu năm 1975.

2.2 Lưới Tình Báo Diện Địa:
- Từ năm 1970-1975, tin tức do MBV và CTV 

thuộc lưới tình báo diện địa đã giúp cho lực lượng 

đặc nhiệm và biệt kích đội tình báo của FĐB Quảng 
Nam thực hiện được nhiều công tác đánh phá VC 
có kết quả: - Phục kích hạ sát một cán bộ hậu cần 
VC năm 1970. - Tóm bắt một cơ sở hợp pháp thuộc 
Ban An Ninh Thị Ủy Hội An, phát hiện nơi đặt chất 
nổ ( khu nghỉ lao của đơn vị ĐPQ an ninh vòng đai 
Thị Xã Hội An ), tịch thu hơn 2 kg chất nổ C4 được 
dồn vào trong vỏ đạn 105 ly chôn dưới nền nhà 
nghỉ của lính. - Tóm bắt 2 cơ sở VC di chuyển chất 
nổ đến Thị Xã Hội An và Khu Thanh Bồ Đà Nẵng. 
Tổng cộng hơn 5 kg chất C4. - Khui hầm bí mật của 
VC tại 3 xã thuộc quận Điện Bàn. Kết quả giết 4, 
bắt sống 6. - Đặc biệt, năm 1974 theo dõi tóm bắt 
một cơ sở đặc công VC chuyên trách công tác ám 
sát, tịch thu một khẩu súng ngắn có bộ phận hãm 
thanh dính liền với nòng súng. Nó nhỏ như khẩu 
K59 nhưng nòng súng to hơn và gồ lên phía trên. 
Súng này không có trong tài liệu hồ sơ vũ khí VC 
của PTV Hoa Kỳ. Điều đáng nói là khi súng được 
chuyển về Khu I trình cho Trung Tướng Ngô Quang 
Trưởng thì ngày hôm sau Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu ra kinh lý Quân Khu I. Khi Tổng Thống được 
trình xem khẩu súng thì TT đã giữ lại.

Riêng về thành quả công tác thi hành Kế Hoạch 
Phụng Hoàng, đầu năm 1975 sau khi xem xét và 
đánh giá, Khối Đặc Biệt quyết định không có giải 
nhất. FĐB Quảng Nam được chiếm giải nhì với 
phần thưởng 120.000 đồng tiền mặt cùng 1 huy 
chương Đệ Nhị Cảnh Sát Danh Dự Bội Tinh.

3- Thành Quả Hoạt Động Chuyên Nghiệp 
của FĐB/BCH/CSQG Quảng Ngãi:

Trong năm 1968 và năm 1969, Phòng CSĐB do 
BTV Hồ Anh Triết làm Trưởng Phòng, đã cấy một 
học sinh lớp 11 vào Ty Công An VC Quảng Ngãi do 
tên Thuận Vinh điều khiển. Kế hoạch này mang  
tên “ Công Thành ”. Một kế hoạch xâm nhập khác, 
có tên “ Bình Minh ”. Mục tiêu xâm nhập là Ban An 
Ninh Tỉnh Quảng Ngãi dưới quyền điều khiển của 
tên Nguyễn Nhâm, Trưởng Ban.

TBV của Kế Hoạch Công Thành là Đội Trưởng 
Đội Công Tác Thành nên các hoạt động về khủng 
bố, phá hoại, ám sát, đặt chất nổ…, TBV đều nắm  
rõ và mật báo cho CBĐK. Nhờ vậy, Thị Xã Quảng 
Ngãi trong những năm trên rất bình yên. Riêng 
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TBV của kế hoạch Bình Minh đã báo cho Trưởng 
Phòng CSĐB Hồ Anh Triết biết chính xác về ngày 
giờ cộng sản pháo kích, tấn công Thị Xã Quảng 
Ngãi trong Tết Mậu Thân năm 1968. Và nhờ vậy, 
quân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đặt trong tình trạng 
báo động và ứng phó kịp thời, hữu hiệu.

Từ năm 1972 đến 1975, FĐB/BCH/CSQG Quảng 
Ngãi đã xây dựng đựợc một số đầu mối, MBV trong 
các tổ chức Binh Vận, Kinh Tài Mậu Dịch, Giao Vận… 
Tuy còn trong giai đoạn Kế Hoạch Sơ Khởi, nhưng 
các MBV này hoạt động rất hữu hiệu.

Trong năm 1973 & 1974, BCH/CSQG/FĐB 
Quảng Ngãi đã thực hiện Kế Hoạch Nhân Đức I, II, 
III nhằm truy bắt phần lớn các cán bộ, cơ sở hợp 
pháp đã được các MBV, đầu mối trong các tổ chức 
trên phát hiện, sau khi đã mở hồ sơ cho từng đối 
tượng một, theo dõi và cập nhật tin tức.

Kết quả trong 3 kế hoạch Nhân Đức trên, CSĐB 
Tỉnh và một số GĐB Quận thuộc hệ, được sự yểm 
trợ của CSSP, CSDC trong các cuộc hành quân đồng 
loạt, đã đạt được thành quả công tác:

1-Tịch thu $5000.00 Dollars và bắt giữ trên 30 
cơ sở. Số Dollars này đã được cán bộ tài ngân VC 
chuyển từ Bắc vào. Tại Quảng Ngãi, chúng đã chọn 
địa điểm thuộc vùng Tây Quảng Ngãi để làm nơi 
đổi lấy tiền VNCH do các cơ sở mang lên, sau khi 
các cơ sở đã liên lạc nhận tiền VN từ một số con 
buôn tại Thị Xã Quảng Ngãi và các vùng lân cận. 
Dollars đổi được, các con buôn đem vào Sài Gòn 
bán lại và sau đó mua máy móc, vật dụng theo yêu 
cầu của cộng sản.

2- Trên 200 cơ sở hợp pháp VC bị bắt giữ, một 
số chất nổ bị tịch thu. Đặc biệt, đã khám phá trên 
20 quả lựu đạn đang chôn dấu tại nhà một cơ sở ở 
thị Xã Quảng Ngãi, chờ ngày sử dụng.

3- Đặc biệt trong số các cơ sở bị bắt giữ, Trưởng 
FĐB đã đích thân tiếp xúc với một can nghi thuộc 
thành phần sinh viên từ Sài Gòn về thăm nhà và bị 
bắt cùng mẹ (cơ sở VC). Sau gần một tuần thuyết 
phục lẫn khống chế, nghi can đã hợp tác và khai 
báo tổ chức đặc công VC tại Ngã Tư Bảy Hiền và 
về cá nhân đương sự trong những lần về Đức Hòa, 
Đức Huệ, Hậu Nghĩa tiếp xúc với những tên cán bộ 
trong  Đội Biệt Động Thành Sài Gòn và Gia Định.

4- Tham gia chiến dịch đánh phá Tài Mậu của 
Cộng Sản do Trung Trướng Ngô Quang Trưởng Tư 
Lênh Quân Khu I phát động trong năm 1973. Kế 
hoạch đánh phá được giao cho Trưởng E ĐB Khu 
I Hồ Anh Triết soạn thảo và bàn bạc với Trưởng 
Phòng 2 Quân Đoàn, Chánh Sở An Ninh Quân 
Đội…và được Trung Tướng chấp thuận, ban lệnh 
thi hành.

Tại Quảng Ngãi, Quận Trà Bồng là nơi buôn bán 
quế. Một vài quận khác như Bình Sơn, Sơn Tịnh …
có những tụ điểm chợ trời nhóm họp ban đêm hay 
mờ sáng để trao đổi hàng hóa giữa vùng Quốc Gia 
và VC nên rất nhiều thành phần con buôn, kể cả 
quân đội, viên chức chính quyền xã ấp, cảnh sát vì 
ham lợi nên đã dính dáng  đến những vụ buôn bán 
phi pháp và làm lợi cho cộng sản nêu trên.

Trong chiến dịch đánh phá tài mậu cộng sản nói 
trên, riêng tại Quảng Ngãi, một vị Quận Trưởng, 
một số viên chức xã ấp, 2 Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh, 
Sĩ Quan Quân Đội, Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân, 
nhân viên Cảnh Sát và hàng trăm người khác đã 
dính líu, trong đó có cơ sở kinh tài VC và con buôn. 
Một số bị câu lưu, một số khác bị mời điều tra và 
bị xử phạt, tùy theo mức độ sai phạm của mỗi 
người.

 Trong năm 1974, Bộ Tư Lệnh CSQG đã chọn 
BCH/CSQG tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị đứng đầu 
trong công tác vô hiệu hóa hạ tầng cơ sở cộng 
sản và được nhận thưởng 600.000 đồng tiền mặt. 
Nhiều sĩ quan và hạ sĩ quan có công trong các công 
tác trên đã được thăng cấp.

4- Thành Quả Hoạt Động Chuyên Nghiệp 
của FĐB Tỉnh Tây Ninh:

 FĐặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Tây Ninh có điệp viên 
giỏi nhất trong chiến tranh VN là Võ Văn Ba (xin 
xem bài này trong Chương Thành Quả Hoạt Động). 
Ngành Đặc Biệt tỉnh này đã phá vỡ tổ chức binh 
vận A54 của Trung Ương Cục Miền Nam và được 
BTL/CSQG tưởng thưởng 800.000 đồng tiền mặt 
trong năm 1974  (Xin xem Phá vỡ Tổ Chức Binh Vận 
A54 của Trưởng FĐB Phan Tấn Ngưu trong Chương 
Phụ Lục).
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5- Thành Quả Hoạt Động Chuyên Nghiệp 
Của FĐB Tỉnh Định Tường:

BCH/CSQG Tỉnh Định Tường là đơn vị xuất sắc 
của BCH/CSQG Khu IV trong công tác thực hiện 
Chương Trình Phụng Hoàng và Bao Vây Kinh Tế 
Địch. BCH/CSQG Tỉnh này đã được BTL/CSQG 
tưởng thưởng 800.000 đồng tiền mặt trong năm 
1974  (Xin xem bài Bạn Tôi và Tỉnh Trưởng Tay 
Không Vào Mật Khu Tạo Kỳ Tích của Nguyên CHT/
CSQG Quận Nhì Sài Gòn, Phan Trung Chánh  trong 
Chương Phụ Lục để biết các thành quả tiêu diệt 
hạ tầng cơ sở cộng sản của BCH/CSQG Tỉnh Định 
Tường).

6- Thành Quả Hoạt Động Của FĐB Tỉnh 
Bình Định và Thừa Thiên Huế:

- FĐB BCH/CSQG Tỉnh Bình Định là một trong 

những FĐB của BCH/CSQG Khu II đã thực hiện 
được nhiều công tác xâm nhập có giá trị và do đó 
đã tạo đạt được nhiều thành tích về công tác vô 
hiệu hóa các hoạt động của hạ tầng cơ sở cộng sản 
tại địa phương. FĐB Tỉnh này đã được BTL/CSQG 
xếp hạng nhì trên toàn quốc về công tác trên trong 
năm 1974.

- FĐB BCH/CSQG Tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 
EĐB BCH/CSQG Khu I là một trong những FĐB Tỉnh 
đã thực hiện nhiều công tác khám phá và bắt giữ 
cán bộ, cơ sở VC. Các hoạt động của FĐB Thừa 
Thiên Huế đã được cựu CHT/CSQG Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Thiếu Tá Liên Thành ghi lại trong “ Biến 
Động Miền Trung ”. 

Rất tiếc, BLS không có tài liệu tham khảo để ghi 
lại thành quả hoạt động của các FĐB Tỉnh, Thị Xã 
biệt lập, Quận Thủ Đô. Mong được thông cảm. 

Ban Lược Sử



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975406

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

I-NGUYÊN DO THÀNH LẬP:

Với mưu đồ thôn tính Miền Nam Việt Nam, 
Cộng Sản Bắc Việt phát động chiến dịch 

Tổng Công Kích và Tổng Nổi Dậy đúng vào ngày 
mồng một Tết năm Mậu Thân 1968 nhằm chiếm 
giữ nhiều yếu điểm ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định 
và nhiều tỉnh trọng yếu như Thừa Thiên Huế, Bình 
Dương…  Nhưng chúng đã bị thất bại hoàn toàn 
vì chiến thuật Ba Mũi Giáp Công ( Quân Sự, Binh 
Vận, Chính Trị ) do chúng  đề ra đã không thực hiện 
được toàn  bộ. Quyết tâm của chiến dịch, theo chỉ 
thị của Bộ Chính Trị Đảng CSVN là:

- Dùng lực lượng quân sự với yếu tố bất ngờ, nhanh 
chóng đột nhập và chiếm giữ các mục tiêu quan yếu 
về quân sự, hành chánh và kinh tế quốc gia.

- Động viên nhân dân tổng nổi dậy, chiếm đóng 
các cơ sở hành chành và thiết lập “chính quyền 
giải phóng”

Trong một điện văn được sưu tập qua tình báo 
kỹ thuật được mã dịch, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản 
khẳng định rằng chiến dịch quân sự không phải là 
không quan trọng nhưng không có tính cách quyết 
định, nếu chiến dịch tổng nổi dậy không thực hiện 
được , mà thành phần thực hiện chiến dịch tổng 
nổi dậy chính là do hạ tầng cơ sở.

Tuy Cộng Sản bị thất bại trong chiến dịch này, 

Chương Trình Phụng Hoàng:
Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban
Phụng Hoàng Trung Ương
Hà văn Tiên & Đỗ Kiến Mười

nhưng về phía tình báo Hoa Kỳ và VN vẫn nghĩ xa 
hơn là Đảng CSVN sẽ không ngừng lại ở đó mà sẽ 
nỗ lực chấn chỉnh mọi mặt, nhất là công tác xây 
dựng hạ tầng cơ sở lớn mạnh hơn để tiếp tục thực 
hiện những chiến dịch tàn khốc hơn trong tương 
lai. Do đó,  Chính Phủ VNCH đã  tái thẩm định tình 
hình địch và ta, nên đã thành lập một chương trình 
nhằm triệt tiêu hạ tầng cơ sở VC. Về phía Hoa Kỳ 
nhiệt liệt ủng hộ và được Ông William Colby, một 
yếu nhân thuộc ngành Trung Ương Tình Báo Hoa 
Kỳ ( US Central Intelligence Agency ) yểm trợ đồng 
thời hoạch định kế hoạch hoạt động. Chương trình 
này được đệ trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ và mệnh 
danh là Chương Trình Phụng Hoàng.  Chương 
trình này được ra đời giữa năm 1968 nhưng hầu 
như chỉ là cùng một kế hoạch, một phương thức 
hoạt động, cùng một mục tiêu của The Phoenix 
Program được triển khai từ năm 1964 mà người 
Mỹ đã hoạt động đơn phương.

Để thực hiện kế hoạch Phụng Hoàng trên, các 
cơ quan tình báo Việt Mỹ đã tổ chức nhiều phiên 
họp để thảo luận và đã đi đến sự đồng thuận trong 
việc “ Phối Hợp “  thực hiện kế hoạch.

Sau nhiều phiên họp, Chương trình Phụng Hoàng 
được ra đời giữa năm 1968 bằng Sắc Luật 280 của 
Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và chương trình 
này do Thủ Tuớng Chính Phủ VNCH làm Chủ Tịch. 
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II-HỆ THỐNG TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH:
Bộ Tham Mưu đầu tiên của Chương Trình Phụng 

Hoàng được đặt tại một công ốc trong khuôn viên 
Trung Tâm Thẩm Vấn Quốc Gia. Trong lúc ban đầu, 
Trung Tá Lợi Nguyên Tấn, Thiếu Tá Dương Tấn Hữu 
đại diện Việt Nam cùng với Ông Inman đại diện 
Hoa Kỳ điều hành chương trình theo lệnh của Bộ 
Trưởng Nội Vụ Trần Thiện Khiêm. 

Do đề nghị của Tổng Giám Đốc CSQG là Đại Tá 
Trần Văn Hai, Thủ Tướng Chính Phủ đã chấp thuận 
giao trách nhiệm thiết lập cơ sở Phụng Hoàng 
Trung Ương tại Tổng Nha CSQG  và bổ nhiệm các Sĩ 
Quan CSQG và Quân Đội phối hợp  điều hành .

 Sau một thời gian hoạt động , Trung Tá Nguyễn 
Mâu và Trung Tá Lợi Nguyên Tấn đã sử dụng cơ sở 
của PRU ( Provincial Reconnaissance Unit )  đã giải 
tán để làm Văn Phòng Phụng Hoàng và bổ nhiệm 
một số Sĩ Quan đảm nhận các phần vụ.

1-Tổ Chức Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban 
Phụng Hoàng Trung Ương được thành lập năm 
1968: 

- Chủ Tịch: Thủ Tướng Chính Phủ
- Tổng Thư Ký: Tổng Giám Đốc CSQG 
- Văn Phòng Trưởng: Trung Tá Cao Minh Tiếp 
-Phụ Tá Văn Phòng Trưởng: Thiếu Tá Dương Tấn 

Hữu
- Cố Vấn Kế Hoạch: Trung Tá Lợi Nguyên Tấn
Gồm 4  Phòng:
-Phòng Thanh Tra:
Chủ Sự Phòng: Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn 

Hồng
Nhiệm vụ: Thiết lập chương trình thanh tra 

, đôn đốc các Ủy Ban Phụng Hoàng địa phương 
tổ chức và hoạt động theo đường lối của Ủy Ban 
Phụng Hoàng Trung Ương đã đề ra.

-Phòng Hành Chánh:
Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Năng 

Thỏa
Nhiệm vụ: Cập nhật hóa nhân số, phụ trách 

cung cấp những nhu cầu cho các phòng (văn phòng  
phẩm, công xa, lương bổng )

-Phòng Điều Hành:
Chủ Sự Phòng: Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Minh 

Tân
Nhiệm vụ: Điều hành các Ban của Phòng, theo 

dõi và cập nhật hóa kết qủa hoạt động trên 4  Quân 
Khu, Biệt Khu Thủ Đô, Tỉnh, Quận, Xã.       

-Phòng Nghiên Huấn:
Chủ Sự Phòng : Thiếu Tá Cảnh Sát Hà Văn Tiên
Nhiệm vụ: -Hoàn thành cơ cấu tổ chức các Trung 

Tâm Phụng Hoàng trên toàn quốc. -Nghiên cứu 
các kế hoạch hoạt động- Phát hành Huấn Thị Điều 
Hành Căn Bản ( SOP ) hằng năm- Theo dõi diễn 
biến và tình hình mỗi địa phương- Thuyết trình về 
nhiệm vụ và trách nhiệm cho các khóa sinh tham 
dự các khóa huấn luyện do Ủy Ban Phụng Hoàng 
tổ chức. 

(Bốn phòng trên vẫn được duy trì hoạt động 
cho đến tháng 4 năm 1975. Cấp bậc của các Chủ 
Sự Phòng là cấp bậc mới sau khi Tổng Nha CSQG 
đã được đổi thành Bộ Tư Lệnh CSQG năm 1971)

Sau năm 1969, Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban 
Phụng Hoàng Trung Ương được đặt tại Tổng Nha 
Cảnh Sát Quốc Gia. Đại Tá Lý Trọng Song, Đại Diện 
Chủ Tịch (Thủ Tướng Chính Phủ) trực tiếp điều 
hành Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phụng Hoàng 
Trung Ương. Công tác  tổ chức cơ cấu Phụng Hoàng  
Trung Ương đã được hoàn tất trong một thời gian 
kỷ lục và đã phối hợp hoạt động cùng với các đại 
diện của các cơ quan tình báo Mỹ Việt và đã cho 
phát hành cuốn Huấn Thị Điều Hành Căn Bản số 1 ( 
SOP1) về việc tổ chức các Trung Tâm Phụng Hoàng 
địa phương như sau:

2- Ủy Ban Phụng Hoàng Cấp Vùng (I, II, III, IV):
- Chủ Tịch: Tư Lệnh Vùng
-Tổng Thư Ký: Giám Đốc Nha CSQG Vùng
-Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Phượng Hoàng: 

Là 1 Sĩ Quan CSQG do Tổng Thư Ký chỉ định.
- Hội Viên: Gồm Đại Diện của các  cơ quan tình 

báo quân, dân sự, CSQG và Mỹ.
Văn phòng Phụng Hoàng cấp Vùng thường 

được đặt trong khuôn viên của Nha CSQG Vùng 
và có 3 Phòng trực thuộc: Thanh Tra, Điều Hành, 
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Nghiên Cứu và Hành Quân.
3- Ủy Ban Phụng Hoàng Cấp Tỉnh:
- Chủ Tịch: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng.
- Đệ Nhứt Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký: 

Trưởng  Ty Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh.
- Đệ Nhị Phó Chủ Tịch: Trưởng Phòng 2 Tiểu 

Khu.
- Các  Ủy Viên của Ủy Ban Phụng  Hoàng cấp 

Tỉnh:- Trưởng Ty CSQG Tỉnh- Trưởng Phòng 2, 3, 
5 của Tiểu Khu- Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Xây 
Dựng Nông Thôn- Trưởng Ty An Ninh Quân Đội- 
Trưởng Ty Thông Tin- Trưởng Ty Chiêu Hồi- Trưởng 
Cơ Quan Dân Ý Vụ- Trưởng Phòng Cảnh Sát Đặc 
Biệt- Đại Đội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến- Giang 
Đoàn Trưởng Cảnh Sát ( nếu ở Tỉnh có Giang Cảnh 
)-  Trưởng Phòng An Ninh Trật Tự và Kiểm Soát Tài 
Nguyên ( Cảnh Sát Sắc Phục trực thuộc Trưởng Ty 
Cảnh Sát )- Trưởng Đơn Vị Thám Sát Tỉnh ( PRU)- 
Trưởng Phòng Nhân Dân Tự Vệ- Trưởng Đơn Vị Địa 
Phương Quân và Nghĩa Quân.

Các Ủy Viên của Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Tỉnh 
sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để phát hiện và vô hiệu 
hóa  Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản trong toàn Tỉnh.

Tại mỗi Tỉnh, có một Trung Tâm Thường Trực 
Phụng Hoàng Tỉnh. Trung Tâm Trưởng là một Sĩ 
Quan cấp Tá của Tiểu Khu do Chủ Tịch UBPH Tỉnh 
bổ nhiệm. Trung Tâm Trưởng cũng có thể là một 
Biên Tập Viên Cánh Sát do Chủ Tịch UBPH Tỉnh bổ 
nhiệm, chiếu theo đề nghị của Trưởng Ty Cảnh Sát 
Tỉnh.

Trung Tâm Thường Trực UBPH Tỉnh có 3 Ban:
-Ban Văn Thư: Phụ trách nhận và gởi  các văn 

thư. Trưởng Ban Văn Thư là một phó Thẩm Sát 
Viên CSĐB.

-Ban Tình Hình : Nghiên cứu các bản tin tức của 
các cơ quan thành viên gởi đến, phối kiểm hoặc 
yêu cầu các cơ quan phối kiểm tin tức. Khai thác 
các tin tức của các cơ quan liên hệ về Hạ Tầng Cơ 
Sở Cộng Sản để mở hồ sơ cá nhân, hồ sơ sự vụ, lập 
phiếu danh bản, cập nhật hóa các yếu tố lý lịch cá 
nhân của HTCS/CS  hoạt động trong lãnh thổ trách 
nhiệm,  lưu trữ, lập trận liệt lý lịch, trận liệt ảnh và 
sổ đen HTCS/CS trong toàn Tỉnh. Trưởng Ban Tình 

Hình là một Thẩm Sát Viên Cảnh Sát Đặc Biệt đã 
thụ huấn các khóa chuyên môn về  tình báo và về 
việc thiết lập văn khố CSĐB. 

-Ban Hành Quân: Do một  Sĩ Quan cấp Úy của 
Phòng 3 Tiểu Khu giữ chức vụ Trưởng Ban, có nhiệm 
vụ lập các kế hoạch hành quân Phụng Hoàng dựa 
vào các tin tức tình báo do Ban Tình Hình hoặc các 
cơ quan thành viên chuyển đến. Kế hoạch hành 
quân được Trung Tâm Trưởng cứu xét, trình lấy ý 
kiến của Đệ Nhứt và Đệ Nhị Phó Chủ Tịch UBPH 
Tỉnh, trước khi trình Chủ Tịch UBPH Tỉnh quyết 
định. Các nhân viên của Ban Văn Thư và Ban Tình 
Hình là các nhân viên CSĐB biệt phái. Các nhân viên 
của Ban Hành Quân là các quân nhân của Phòng 3 
Tiểu Khu biệt phái đến làm việc thường xuyên tại 
Trung Tâm Thường Trực UBPH Tỉnh.

4- Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Quận:
- Chủ Tịch: Quận Trưởng kiêm Chi Khu Trưởng.
- Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký: Trưởng Chi 

CSQG Quận
- Các Ủy Viên của UBPH cấp Quận: Trưởng Chi 

CSQG Quận- Trưởng Ban 2, 3, 5 của Chi Khu- Quận 
Đoàn Trưởng Quận Đoàn Xây Dựng Nông Thôn- 
Trưởng Chi An Ninh Quân Đội- Trưởng Chi Thông 
Tin- Trưởng Chi Chiêu Hồi- Trưởng Toán Dân Ý Vụ- 
Trưởng Ban Cảnh Sát Đặc Biệt- Trung Đội Trưởng 
CSDC-Trưởng Toán Giang Cảnh ( nếu ở Quận có 
Giang Cảnh )- Trưởng Ban An Ninh Trật Tự và Kiểm 
Soát Tài Nguyên- Trưởng Ban Nhân Dân Tự Vệ- 
Trưởng Đơn Vị Địa Phương Quân và Nghĩa Quân.

Các Ủy Viên của Ủy Ban Phụng Hoàng cấp Quận 
sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để phát hiện và vô hiệu 
hóa Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản ( HTCS/CS) trong toàn 
Quận.

Tại mỗi Quận có một Trung Tâm Phụng Hoàng 
Quận. Trung Tâm Trưởng là một Sĩ Quan cấp Úy 
của Chi Khu do Chủ Tịch UBPH Quận bổ nhiệm. 
Trung Tâm Trưởng cũng có thể là một Thẩm Sát 
Viên Cảnh Sát do Chủ Tịch UBPH Quận bổ nhiệm, 
chiếu đề nghị của Trưởng Chi CSQG.

Trung Tâm Phụng Hoàng Quận có 3 Ban:
-Ban Văn Thư: Do một Phó Thẩm Sát Viên CSĐB 

giữ chức vụ Trưởng Ban.
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-Ban Tình Hình: Do một Thẩm Sát Viên hoặc 
Phó Thẩm Sát Viên CSĐB giữ chức vụ Trưởng Ban.

-Ban Hành Quân: Do một Sĩ Quan cấp Úy của 
Ban 3 Chi Khu giữ chức vụ Trưởng Ban.

Nhiệm vụ của các Ban Văn Thư, Tình Hình, 
Hành Quân ở cấp Quận giống như nhiệm vụ của 
các Ban Văn Thư, Tình Hình, Hành Quân ở Trung 
Tâm Thường Trực Phụng Hoàng Tỉnh.

III-MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG 
HOÀNG:

Chương trình Phụng Hoàng còn được gọi là Kế 
Hoạch Phụng Hoàng là một kế sách của Chính Phủ 
Việt Nam Cộng Hòa có mục đích tiêu diệt Hạ Tầng 
Cơ Sở Cộng Sản (HTCS/CS). Các thành viên của các 
Ủy Ban Phụng Hoàng các cấp cùng phối hợp chặt 
chẽ để tiêu diệt HTCS/CS, hay nói rõ hơn là để vô 
hiệu hóa HTCS/CS.

-Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản là gì?
Chương Trình Phụng Hoàng được chánh thức 

hóa qua Sắc Luật 280/TT/SL do Tổng Thống VNCH 
Nguyễn Văn Thiệu ban hành ngày 1 tháng 7 năm 
1968.

Sắc Luật 280 minh định rằng: “ Tất cả thành 
phần nhân sự cộng sản từ Trung Ương Cục Miền 
Nam cho đến cấp xã ấp là hạ tầng cơ sở, ngoại trừ 
các đơn vị quân sự, chính qui. “  Nói một cách cụ 
thể và chi tiết hơn: Hạ Tầng Cơ Sở là các cán bộ 
chính trị, hành chánh, kinh tài, hậu cần, an ninh, 
tình báo, giao liên, binh vận,  dân vận,  nông dân 
vận, công nhân vận,  tôn giáo vận, trí vận,  học 
sinh, sinh viên vận, v.v… trong các tổ chức cộng 
sản các cấp từ Trung Ương Cục Miền Nam đến cấp 
Tỉnh, Thành, Quận, Huyện, Xã, Ấp.

Các Bí Thư Tỉnh Ủy, Thành Ủy, Quận Ủy, Huyện 
Ủy, Xã Ủy và các cán bộ trực thuộc cũng đều là Hạ 
Tầng Cơ Sở Cộng Sản.

IV-VAI TRÒ CHÍNH YẾU CỦA NGÀNH CSQG 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG HOÀNG:

Tại Trung Uơng, Tổng Giám Đốc CSQG là Tổng 
Thư Ký của UBPH Trung Ương.

Tại các Vùng, Giám Đốc Nha CSQG Vùng là Tổng 
Thơ Ký của UBPH cấp Vùng.

Tại Thủ Đô, Giám Đốc Nha CSQG Đô Thành là 
Tổng Thư Ký UBPH Thủ Đô.

Tại các Tỉnh và tại các Thành Phố tự trị, Trưởng 
Ty CSQG Tỉnh/Thành là Đệ Nhứt Phó Chủ Tịch kiêm 
Tổng Thơ Ký UBPH Tỉnh/Thành.

Tại các Quận, Trưởng Chi CSQG Quận là Phó 
Chủ Tịch kiêm Tổng Thơ Ký UBPH Quận.

Các Văn Phòng Phụng  Hoàng từ cấp Trung 
Ương, cấp Vùng xuống  đến cấp Tỉnh, cấp Quận 
đều được thiết lập trong  các khuôn viên CSQG, 
ngoại trừ các  Ty, Chi CSQG không có đủ cơ sở, 
phòng ốc. Trong trường hợp này, Văn Phòng Phụng 
Hoàng Tỉnh, Quận được đặt trong khuôn viên của 
Tòa Hành Chánh  Tỉnh, Quận.

Cảnh Sát Quốc Gia đã nắm giữ vai trò chính yếu 
trong việc điều hành hoạt động và phối hợp với 
các đơn vị quân sự, bán quân sự, và các cơ quan 
an ninh tình báo bạn để chu toàn nhiệm vụ phát 
hiện và vô hiệu hóa Hạ tầng Cơ Sở Cộng Sản:

A- Phát Hiện Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản: 
Nhằm phát hiện HTCS/CS, các thành viên của 

UBPH các cấp, nhất là các cơ quan an ninh tình 
báo, đã thực hiện các công tác sau đây:

. Tổ chức các lưới tình báo

. Thẩm vấn nguồn Tin

. Phỏng vấn Hồi chánh viên
1- Tổ chức các lưới tình báo:
1.1- Lưới tình báo chuyên nghiệp:  Lưới tình 

báo chuyên nghiệp thông thường do CSĐB thực 
hiện. Công tác tình báo chuyên nghiệp gồm:- bố trí 
các tình báo viên xâm nhập vào các tổ chức cộng 
sản- móc nối, chiêu dụ, xây dựng cán bộ cộng sản  
làm nội tuyến mai phục trong lòng địch để cung 
cấp tin tức tình báo cho chúng ta.

Các HTCS/CS bị phát hiện qua lưới tình báo 
chuyên nghiệp thông thường không thể vô hiệu 
hóa ngay vì việc nuôi dưỡng công tác hữu ích hơn 
là phá vỡ, trừ những hợp  đặc biệt và rất cần thiết, 
như khi cần phải ngăn chận lập tức các vụ ám sát, 
khủng bố, phá hoại, đặt chất nổ, quăng lựu đạn 
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v.v… Chỉ khi nào công tác chấm dứt thì chừng đó 
công tác vô hiệu hóa HTCS/CS mới bắt đầu thực 
hiện.

1.2- Lưới tình báo diện địa: do các cơ quan an 
ninh tình báo, nhất là CSĐB thực hiện, gồm các mật 
báo viên và cảm tình viên diện địa, tức là các thành 
phần không nằm trong các tổ chức cộng sản. Nói 
cách khác, các mật báo viên và cảm tình viên diện 
địa không phải là cán binh, cán bộ cộng sản.

Những HTCS/CS bị phát hiện bởi lưới tình báo 
diện địa được các cơ quan an ninh tình báo hoặc 
Ngành CSĐB lập hồ sơ cung cấp cho UBPH địa 
phương để tổ chức các cuộc hành quân Phụng 
Hoàng triệt tiêu hoặc truy bắt.

1.3- Lưới tình báo nhân dân: Có thể được thực 
hiện bởi các cơ quan thành viên của Các UBPH các 
cấp. Tuy nhiên, lưới tình báo nhân dân chủ yếu 
do CSQG thực hiện. Các nhân viên CSQG có mặt 
ở khắp nơi, từ trung ương xuống đến tận xã ấp, vì 
gần dân, thân dân, hết lòng phục vụ cho dân trong 
nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự an toàn xã hội 
và bảo vệ sinh mạng, tài sản của  người dân, cho 
nên CSQG VNCH chinh phục được nhân tâm. Mặt 
khác, do đại đa số nhân dân chán ghét các hành 
động tàn ác, khủng bố, phá hoại,  áp bức của cộng 
sản nên họ sẵn sàng tiếp tay với CSQG cáo giác các 
hoạt động và sự xuất hiện của các cán bộ cộng sản. 
Nhiều HTCS/CS bị phát hiện và vô hiệu hóa cũng 
như nhiều hoạt động khủng bố, phá hoại, đặt chất 
nổ, quăng lựu đạn… của VC  được CSQG ngăn chận 
kịp thời là nhờ sự cáo giác của nhân dân.

Nhận thấy tầm quan trọng của lưới tình báo 
nhân dân, Tổng Giám Đốc CSQG kiêm Tổng Thư Ký 
của UBPH Trung Ương, Đại Tá Trần Văn Hai ( sau 
là Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, nguyên Tư Lệnh Sư 
Đoàn 7 Bộ Binh, đã anh dũng tuẫn tiết tại  BTL/
SĐ 7 ngày 30/4/1975 ) đã chỉ thị cho Ngành CSQG 
phát triển hệ thống tình báo nhân dân trên toàn 
quốc và đặc biệt chỉ thị Ngành CSĐB phải hướng 
dẫn chuyên môn trong việc thiết lập, tổ chức lưới 
tình báo nhân dân cho nhân viên CSQG các Ngành 
tại các Tỉnh, Quận, Xã, kể cả việc kêu gọi, khuyến 
khích nhân viên các Ty, Sở hành chánh  ( ngoài 
CSQG ) hợp tác với CSQG trong công tác này.

2- Thẩm Vấn Nguồn Tin: Ở mỗi Tỉnh, Thành 

đều có một Trung Tâm Thẩm Vấn trực thuộc Phòng 
CSĐB.

Các thẩm vấn viên đều được thụ huấn một 
khóa chuyên môn về thẩm vấn chính trị, có nhiệm 
vụ thẩm vấn, khai thác các can phạm cộng sản, các 
tình nghi bị bắt trong các cuộc hành quân Phụng 
Hoàng hoặc hành quân quân sự do Phòng 2 Tiểu 
Khu giải giao với mục đích phát hiện HTCS/CS, 
đồng thời thu thập các tin tức để thỏa mãn các 
nhu cầu tin tức tình báo.

3- Phỏng Vấn Hồi Chánh Viên: Phòng CSĐB 
Tỉnh, Thành đều có biệt phái  1 hoặc 2 nhân viên 
đến làm việc thường xuyên tại Trung Tâm Chiêu Hồi 
để phỏng vấn các Hồi Chánh Viên nhằm thu thập 
các tin tức  về HTCS/CS và các nguồn tin tức khác 
liên quan đến chủ trương, đường lối hoạt động 
của cộng sản. Trong một số trường hợp đặc biệt, 
đối với một số nguồn tin có chức vụ quan trọng, 
CSĐB đã mượn nguồn tin về Trung Tâm Thẩm Vấn 
của Phòng CSĐB để có đủ thời gian thuyết phục  
nguồn tin bằng những lý luận, giải thích về đường 
lối, chính sách quốc gia và bằng những  cung cách 
đối xử đặc biệt để nguồn tin tin tưởng và từ đó 
thành khẩn hợp tác khai báo các tin tức tình báo 
hữu ích. 

B- Vô Hiệu Hóa Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản:
Theo Chương Trình Phụng Hoàng, có 3 phương 

cách vô hiệu hóa HTCS/CS: Giết- Bắt- Chiêu Hồi.
Tất cả các cơ quan an ninh tình báo, các đơn 

vị quân sự, bán quân sự, hành chánh, kể cả quần 
chúng nhân dân đã có góp công sức trực tiếp hay 
gián tiếp vào việc vô hiệu hóa HTCS/CS qua Chương 
trình Phụng Hoàng . Tuy nhiên, CSQG nói chung và 
Ngành CSĐB nói riêng là xương sống của Chương 
Trình Phụng Hoàng.

Ba phương cách vô hiệu hóa HTCS/CS được 
thực hiện như sau:

-Hành Quân Phụng Hoàng là cuộc hành quân 
được tổ chức để giết và bắt HTCS/CS, thường được 
thực hiện qua 3 phương án: - Hành Quân Bao Vây 
Thanh Lọc- Phục Kích- Đột Kích.

1- HÀNH QUÂN BAO VÂY THANH LỌC: 
Dựa vào các tin tức tình báo liên quan đến 

HTCS/CS, các Chủ Tịch UBPH Tỉnh, Quận có thể 
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cho tổ chức các cuộc hành quân bao vây thanh lọc. 
Khu vực tổ chức hành quân thông thường là các 
vùng mất an ninh hoặc các vùng xôi đậu ( bán an 
ninh ). Lực lượng hành quân chủ yếu  gồm có: Địa 
Phương Quân, Nghĩa Quân, Nhân Dân Tự Vệ, Thám 
Sát Tỉnh, Xây Dựng Nông Thôn, Vũ Trang Chiêu 
Hồi, Cảnh Sát Dã Chiến, Cảnh Sát Sắc Phục, Cảnh 
Sát Đặc Biệt, Đội Biệt Kích CSĐB, Lực Lượng Gianh 
Cảnh, nếu khu vực hành quân có sông rạch.

Chỉ Huy Trưởng cuộc Hành Quân Bao Vây Thanh 
Lọc ở cấp Tỉnh là Tiểu Khu Phó. Phụ Tá Chỉ Huy 
Trưởng là Sĩ Quan Trung Tâm Trưởng Trung Tâm 
Thường Trực UBPH Tỉnh. Chỉ Huy Trưởng cuộc 
Hành Quân Bao Vây Thanh Lọc ở cấp Quận là Chi 
Khu Phó. Phụ Tá Chỉ Huy Trưởng là Sĩ Quan Trung 
Tâm Trưởng Trung Tâm Phụng Hoàng Quận.

Hành Quân Bao Vây Thanh Lọc có mục đính 
chính yếu là giết và bắt HTCS/CS. Hành Quân Thanh 
Lọc còn nhằm mục đích: - tìm và phá vỡ sào huyệt, 
hầm trú ẩn của cộng sản – khám phá các hầm vũ 
khí, đạn dược, mìn bẫy, chất nổ, các kho dự trữ 
xăng dầu,  các chỗ cất giấu lúa gạo… của cộng sản. 
Thông thường,  Hành Quân Bao Vây Thanh Lọc có 
kết qủa tốt nhứt trong công tác truy sát và tóm bắt 
HTCS/CS.

Các cuộc Hành Quân Bao Vây Thanh Lọc thường 
được tổ chức với diễn tiến kế hoạch như sau:

- Gom dân về địa điểm tập trung đã được qui 
định.

- Thanh lọc để phát hiện HTCS/CS.
- Giải quyết tình trạng dân chúng sau khi đã 

thanh lọc .
Việc gom dân do các cánh quân của lực lượng 

hành quân đảm trách. Riêng tại địa điểm gom dân, 
các công tác sau đây được phân chia cho nhiều cơ 
quan phụ trách:

1- Nhân viên Cảnh Sát Sắc Phục làm nhiệm vụ 
an ninh trật tự, giúp đỡ người dân khi có yêu cầu.

2- Cán bộ Xã hội phụ trách ăn uống cho dân 
chúng: cấp phát lương khô, bánh mì, cá hộp, 
đường cát, nước uống …

3- Cán bộ Y tế chăm sóc sức khỏe, phát cho dân 
chúng các loại thuốc thông thường như thuốc cảm 

cúm, nhức đầu, tiêu chảy, đau mắt, bệnh ngoài 
da…

4- Cán bộ Xây dựng Nông thôn phụ giúp Cảnh 
Sát Sắc Phục và Cán bộ Xã Hội trong các nhiệm vụ 
của họ.

5- Cán bộ Thông tin, Chiêu hồi, Xây dựng Nông 
thôn, Dân ý vụ, Phòng 5 ( hoặc Ban 5 ) lần lượt 
hoặc thay nhau làm nhiệm vụ thông tin, tâm lý 
chiến, dân vận… và phân phát truyền đơn về chính 
sách chiêu hồi của Chính Phủ VNCH và nói về các 
quyền lợi của Hồi Chánh Viên được hưởng. Đồng 
thời tiếp xúc với người dân để tìm hiểu nguyện 
vọng và trả lời các câu hỏi, thắc mắc của họ.

6- Bộ phận thanh lọc bao gồm các cán bộ của 
Ban Tình Hình Phụng Hoàng và của Phòng CSĐB 
lần lượt tra xét thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân, 
sưu tra lý lịch, nhận dạng phỏng vấn từng người 
dựa vào các trận liệt lý lịch, trận liệt ảnh và sổ đen 
HTCS/CS được mang theo. Nhân viên Cảnh Sát Sắc 
Phục được giao  nhiệm vụ hướng dẫn người dân 
đến trước từng bàn của bộ phận thanh lọc và đưa 
họ về vị trí đang tạm trú hoặc chuyển giao cho bộ 
phận tạm giữ những người

cần được giữ lại theo quyết định của bộ phận 
thanh lọc.

7- Bộ phận đặc biệt bao gồm các Hồi Chánh 
Viên, cựu can cứu chính trị, các mật báo viên, cảm 
tình viên diện địa được CSĐB bố trí với ngụy trang, 
ngụy thức cẩn trọng trong  công tác phát hiện 
HTCS/CS hợp pháp lẫn bất  hợp pháp đang bị gom 
vào địa điểm gom dân.

8- Bộ phận thẩm vấn bao gồm các thẩm vấn 
viên của An Ninh Quân Đội, Phòng 2, nhứt là các 
thẩm vấn viên chình trị của CSĐB, thẩm vấn tại chỗ 
các tên cộng sản bị bắt trong các cuộc hành quân 
gom dân hoặc bị phát hiện bởi bộ phận thanh lọc 
hay bộ phận đặc biệt tại địa điểm gom dân nhằm 
mục đích thu thập các tin tức cần thiết giúp cho 
cuộc hành quân còn đang tiến triển đạt được 
nhiều thành quả tốt đẹp hơn.

Các HTCS/CS, các can phạm cộng sản, các thành 
phần tình nghi, các thanh niên trốn quân dịch, các 
đào binh bị bắt được tạm thời giải giao về Trung 
Tâm Tạm Giam của Ty Cảnh Sát để giai quyết, ngoại 
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trừ các cán bộ hạ tầng cơ sở cộng sản tương đối 
quan trọng và các đảng viên cộng sản được giải 
thẳng về Trung Tâm Thẩm Vấn Tỉnh của CSĐB.

2-PHỤC KÍCH:
Để tiêu diệt HTCS/CS, các đơn vị Trinh sát, 

Thám báo, Cảnh sát dã chiến, Thám sát tỉnh, Biệt 
kích CSĐB thường tổ chức các cuộc phục kích, 
nhứt là khi nhận được các tin tức tình báo về hoạt 
động,  sự di chuyển của địch. Một thí dụ điển hình, 
khoảng giữa năm 1971, Trung Đội CSDC  Cai Lậy ( 
Định Tường ) phối hợp với CSĐB phục kích trên 
đường giao liên bắn chết tên  Bí Thư Huyện Ủy  Cai 
Lậy, 3 bảo vệ, tịch thu 1 K54, 1 B40 và 3AK.

3-ĐỘT KÍCH:
Các đơn vị Trinh sát, Thám báo, CSĐB, CSDC, 

Thám sát tỉnh, Biệt kích CSĐB cũng thường tổ chức 
các cuộc đột kích vào các hang ổ, sào huyệt, căn cứ 
lõm, mật khu VC để bắn giết bộ đội và HTCS/CS, rồi 
rút nhanh.

Hầu hết trong các cuộc hành quân,  để giữ sự 
an bình cho dân chúng, Lực Lượng CSQG tận dụng 
khả năng tình báo, chứ không phải chỉ có sức mạnh 
của vũ khí, ngay cả trong các cuộc hành quân lùng 
bắt HTCS/CS, nhứt là hạ tầng cơ sở cộng sản  tại 
các vùng an ninh hoặc tương đối an ninh, LL/CSQG 
cũng chỉ tổ chức các cuộc hành quân cảnh sát bình 
thường để tránh khuấy động, phiền hà dân chúng 
và làm gián đoạn sinh hoạt, buôn bán làm ăn của 
người dân.

Nhiệm vụ thường nhựt của CSĐB là truy tầm 
bắt giữ HTCS/CS. Trong trường hợp thông thường, 
khi phát hiện được một HTCS/CS đang hoạt động 
hợp pháp hoặc bán hợp pháp tại một vùng an ninh, 
một viên chức CSĐB có quyền Tư Pháp Cảnh Lại, 
Phụ Tá Biện Lý cùng với một số  nhân viên thuộc 
quyền đến tận nhà đưa lệnh mời của Trưởng Ty 
CSQG để bắt giải về cơ quan. Trước đó, Trưởng 
Ty CSQG phải làm tờ trình nội vụ lên Tỉnh Trưởng 
kiêm Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh Tỉnh xin lệnh bắt và 
tạm giam nghi can.

HTCS/CS cũng bị bắt qua công tác “Đại Phong” 
của Ngành CSĐB trong khi các cán bộ Hoạt Vụ và 
các nữ Thiên Nga của  CSĐB đưa các Hồi Chánh 
Viên  (với ngụy  trang, ngụy thức và ngụy tích) đến 

các bến xe, bến đò, bến ghe, bến bắc hoặc tại các 
trạm kiểm soát, các giao lộ, tỉnh lộ để nhận diện 
cán bộ cộng sản và theo dõi chận bắt.

4-XÉT XỬ VÀ KẾT ÁN HẠ TẦNG CƠ SỞ CỘNG 
SẢN:

 4.1- Thủ Tục Xét Xử:
Ngoại trừ những can phạm có tang vật như vũ 

khí, chất nổ sẽ bị truy tố tại Tòa Án Quân Sự Mặt 
Trận Vùng, các nghi can HTCS/CS bị bắt đều do Ủy 
Ban An Ninh Tỉnh xét xử và kết án. Ủy Ban An Ninh 
Tỉnh nhóm họp hàng tuần với thành phần như sau:

Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh Tỉnh: Tỉnh Trưởng
Phó Chủ Tịch UBAN Tỉnh: Chủ tịch Hội Đồng 

Tỉnh
Cố Vấn Pháp Luật: Biện Lý Tòa Sơ Thẩm
Các Ủy Viên: - Trưởng Ty CSQG- Trưởng Ty An 

Ninh Quân Đội- Trưởng Phòng 2 Tiểu Khu- Trưởng 
Phòng CSĐB của Ty CSQG-

Tổng Thư Ký UBAN Tỉnh: Trưởng Ty Nội An Tòa 
Hành Chánh Tỉnh.

Tại phiên họp, Trưởng Ty Nội An tóm kết cung 
từ của từng HTCS /CS hoặc thành phần tình nghi 
CS do CSĐB chuyển đến để trình bày tội trạng của 
từng cá nhân cho Ủy Ban An Ninh Tỉnh xét xử.

4.2- Tội Trạng và Án Phạt dành cho HTCS/CS: 
Hạ Tầng Cơ Sở Cộng Sản được chia làm 3 loại và 

thời hạn an trí được ấn định cho mỗi loại:
-Loại A: Tất cả các đảng viên cộng sản và cán 

bộ HTCS/CS có chức vụ trong các tổ chức cộng sản 
các cấp từ Trung Ương Cục Miền Nam đến Tỉnh, 
Thành, Thị Xã, Huyện, Xã, Ấp. Thời hạn an trí 2 
năm tái xét.

-Loại B: Tất cả các Cán Bộ HTCS/CS. Thời hạn an 
trí là 12 tháng, 18 tháng hoặc 24 tháng và có thể 
tái xét.

-Loại C: Không thuộc 2 loại trên, gồm các loại 
cảm tình viên, các đoàn viên của các tổ chức nông 
hội, phụ nữ, tiếp tế… Thời hạn an trí là 3 tháng, 6 
tháng , 9 tháng hoặc 1 năm không tái xét.

Trong cuộc họp Ủy Ban An Ninh Tỉnh, chiếu 
quyết định của Ủy Ban, Chủ Tịch Ủy Ban tuyên bố 
tội trạng và án phạt dành cho từng can phạm ngay 
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trong buổi họp. Đối với các nghi can không đủ yếu 
tố buộc tội, Ủy Ban ra lệnh trả tự do. Các thành 
phần bị kêu án sẽ được chuyển giao cho Trung tâm 
Cải Huấn địa phương để thụ án hoặc sau đó sẽ 
được  giải giao đến Trung Tâm Cải Huấn Côn Sơn, 
Tam Hiệp… nhứt là đối với thành phần bị an trí 2 
năm tái xét.

C- CHIÊU HỒI HTCS/CS:
Chiêu hồi là một trong 3  phương cách vô hiệu 

hóa HTCS/CS. Nhiệm vụ trọng yếu và hàng ngày  của 
cán bộ chiêu hồi , có sự yểm trợ tích cực của cán bộ 
thông tin, là kêu gọi cán binh, cán bộ cộng sản trở về 
với chính nghĩa Quốc Gia. Tuy nhiên, toàn thể Quân, 
Cán , Cảnh VNCH kể cả quần chúng nhân dân đều 
có đóng góp công sức vào công tác và chương trình 
chiêu hồi của Chính Phủ VNCH. Cảnh Sát Quốc Gia 
gần dân, thân dân, hết lòng phục vụ giúp đỡ dân và 
luôn luôn khuyến khích người dân có bạn bè, thân 
nhân xa gần đang thoát ly theo CS hoặc đang hoạt 
động hợp pháp tại địa phương trong công tác vận 
động  kêu gọi thành phần này trở về với chính nghĩa 
Quốc Gia để được khoan hồng và được hưởng nhiều 
quyền lợi thiết thực. Trong khuôn khổ của Chương 
Trình Phụng Hoàng, Chương Trình Chiêu Hồi đã đạt 
được kết quả theo thống kê điện toán: Năm 1968: 
có 2299 Hồi Chánh Viên. Năm 1969: có 6187 HCV 
trên toàn quốc.

V-THÀNH QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
PHỤNG HOÀNG:

Như đã trình bày trên, các Văn Phòng Phụng  
Hoàng từ cấp Vùng đến cấp Quận đều được thiết 
lập trong các khuôn viên của CSQG mỗi cấp và 
CSQG đã nắm giữ vai trò chính yếu trong việc điều 
hành hoạt động và phối hợp với các cơ quan tình 
báo bạn trong lãnh thổ trách nhiệm. 

Với sự phối hợp và khai thác tin tức hữu hiệu 
được cung cấp từ Cảnh Sát Đặc Biệt, Phòng 2, Ban 
2, An Ninh Quân Đội, Thám Sát Đặc Biệt, Chiêu Hồi 
, Xây Dựng Nông Thôn … và tình báo Hoa Kỳ, Ủy 
Ban Phụng Hoàng mỗi cấp đã tổ chức nhiều cuộc 
hành quân phối hợp với các đơn vị quân đội, Địa 
Phương Quân, Nghĩa Quân, Nhân Dân Tự Vệ và 
sử dụng Lực Lượng Cảnh Sát Dã Chiến, Biệt Kích 
CSĐB  trong công cuộc truy bắt, vô hiệu hóa các 

hoạt động khủng bố, phá hoại của hạ tầng cơ sở 
cộng sản.

Đặc biệt, Chương Trình Phụng Hoàng đã phá 
vỡ nhiều âm mưu của cộng sản, trong đó có âm 
mưu “ lấy nông thôn bao vây thành thị “ của Trung 
Ương Cục Miền Nam đã đề ra trong Nghị Quyết 
số 9 năm  1969 . Chương trình này đã được phát 
động song hành với Chương Trình Bình Định và 
Xây Dựng Nôn Thôn vì cả hai chương trình đều là 
sách lược của Chính Phủ VNCH nhằm cải thiện đời 
sống , ổn định an ninh cho người dân ở nông thôn, 
thoát khỏi sự đe dọa, khủng bố của cộng sản.

Đến cuối năm 1970, theo Hệ Thống Lượng Giá 
Ấp ( Hamlet Evaluation System ) , trên 80% các Ấp 
đã nằm trong  loại A, B, C ( là 3 loại an ninh tốt nhứt 
nằm trong sự kiểm soát của Chính Phủ VNCH). Nền 
an ninh do Chương Trình Phụng Hoàng và Chương 
Trình Bình Định Xây Dựng Nông Thôn đem lại đã 
làm gia tăng số lượng lúa gạo sản xuất ở Miền Nam 
trong năm 1970-1971 lên đến 5.7 triệu tấn, con số 
sản xuất cao nhất trong thời chiến tranh, chứng tỏ 
sự trù phú của người dân Miền Nam.

Theo tài liệu ghi nhận được từ Đại Sứ 
ELLSWORTH BUNKER và WILLIAM COLBY ( mang 
cấp Đại Sứ trong khi phụ trách chương trình CORDS 
( Civil Operations and Revolutionary Development 
Support ) là chương trình Tâm Lý Chiến và Dân Sự 
Vụ Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết:

- Trong 5 năm thực hiện từ năm 1968, Chương 
Trình Phụng Hoàng đã gây thiệt hại cho 80 ngàn 
cán bộ cộng sản, trong đó có hơn 26 ngàn bị giết, 
số còn lại là hồi chánh hoặc bị bắt giữ. Chỉ trong 
hai năm 1969-1970, cộng sản bị thiệt hại hơn 14 
ngàn cán bộ bị giết, 15 ngàn cán bộ bị bắt giữ.

Do kết qủa đạt được từ Chương Trình Phụng 
Hoàng, tại Thủ Đô Sài Gòn và các Thành Phố, Thị 
Xã, Thị Trấn  kể từ năm 1968 đến năm 1975, hệ 
thống hạ tầng cơ sở CS hầu như bị tê liệt. Vì vậy, 
các vụ khủng bố ám sát, đặt chất nổ phá hoại, gây 
tiếng vang không còn xảy ra. Và trên toàn quốc, cứ 
mỗi tuần đã có trên 500 hạ tầng cở sở VC bị bắt 
hoặc phải bỏ vùng hoạt động. Thành qủa này đã 
tạo sự ổn định hậu phương và được báo chí Việt 
Mỹ không ngớt lời khen ngợi và cho đây là một 
hoạt động thành công. 
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Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch của chính 
quyền Cộng Sản VN trong năm 1976 đã thú nhận

 “Các nỗ lực hoạt động của Phụng Hoàng đã xóa 
sổ nhiều cơ sở cộng sản tại miền Nam VN, khiến 
nhiều  đội quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam phải rút lui vào các mật khu để bảo tồn 
quân số “.

Tóm kết, Chương Trình Phụng Hoàng là một 
trong những kế sách đối phó chính xác và hữu hiệu 
nhằm triệt tiêu các hoạt động của hạ tầng cơ sơ 
cộng sản từ sau “ tổng công kích và tổng nổi dậy” 
của cộng sản trong Tết Mậu Thân năm 1968 cho 
đến năm 1975 .

HVT & ĐKM



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

415



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975416

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

417



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975418

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018



LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 1954  - 1975

TỔNG HỘI CSQG/VNCH - 2018

419

Ban Biên Soạn “LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA” trân trọng tri ân Quý Niên 
Trưởng và Quý Chiến Hữu có tên dưới đây đã có nhiều đóng góp về công sức cũng như bài vở, 

tài chánh cho việc hoàn thành cuốn sách Lịch Sử quan trọng này: 
1- HỘI ĐỒNG CỐ VẤN: Quý NT Trần Minh Công, Võ Văn Xét, GS Nguyễn Văn Canh, Tiến Sĩ Trần An Bài, 

Quý NT Lợi Nguyên Tấn, Phan Trung Chánh, Trần Quang Nam.
2- PHỎNG VẤN & THAM KHẢO TIN TỨC: Quý NT Phạm Xuân Chiểu, Lê Sơn Thanh, Đào Quan Hiển, 

Nguyễn Mâu, Nguyễn Tấn Cường, Hồ Anh Triết, Phan Ngọc Trưng, Trần Văn Hai
3- CUNG CẤP BÀI VỞ, ĐÓNG GÓP TIN TỨC, HÌNH ẢNH: 
- Liên Hội CSQG Âu Châu và các Hội CSQG
- Quý Niên Tưởng và quý Chiến Hữu:
- Nguyễn Kim Hương Giang - Vũ Văn Dần - TS Trần An Bài - Lê Văn Ngôn - Đỗ Kiến Mười - Ngô Văn 

Tiệp - Lâm Văn Hữu - Nguyễn Văn Linh - Đỗ Xuân Đào - Nguyễn Văn Đức - Nguyễn Đình Bá - Phan Hữu 
Nghi - Lâm Minh Sơn - Nguyễn Thanh Thủy - Nguyễn Thanh Phong - Nguyễn Kim Phùng - Ngô Phi Đạm 
- Ngô Bá Phước - Hà Văn Tiên - Phan Thanh Hòa - Đinh Văn Hạp - Cao Hoàng Vân - Hồ Cảnh Phùng - Lý 
Ký Hoàng - Hà Văn Sang - Đỗ Như Thạch - Nguyễn Thanh Giàu - Nguyễn Ngọc Tuấn - Hà Xuân Thiết - 
Nguyễn Tiếc Cường - Trần Văn Thập - Nguyễn Văn A - Lê Văn Thụy - Nguyễn Ngọc Thụy - Nguyễn Doãn 
Hưng - Lê Đối - Vũ Trọng Khải - Nguyễn Văn Thuyết - Nguyễn Văn Đáng - Nguyễn Kim Loan -Nguyễn 
Văn Lợi - Nguyễn Dư Hùng - Tiêu Khôn Minh - Nguyễn Chiêu Phin - Võ Hữu Tòng - Phan Thành Ngọc 
Điệp - Võ Văn Quý - Lê Duy Trung - Nguyễn Hữu Hải - Thái Văn Hùng - Nguyễn Văn Cường - Đinh Văn 
Ân - Nguyễn Văn Tống - Đặng Văn Sơn - Phạm Văn Nhạn - Phan Bá Kính - Huỳnh Khánh Quang - Võ 
Thiệu - Dư Quang Nê - Nguyễn Ngọc Đa - Lê Văn Lòng - Võ Đăng Ngọc - Tiểu Phụng Hoàng. 

- Một số Sĩ Quan Cảnh Sát nguyên phục vụ tại TTHL/CSDC Đà Lạt & Quý NT, Chiến Hữu và Thân Hữu 
gần xa… đã cung cấp tin tức về các nhân viên, cán bộ và viên chức Ngành CSQG đã anh dũng tuẫn tiết, 
bị cộng sản hành quyết và hy sinh trong các ngục tù cộng sản.

Lời Tri Ân
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4-DANH SÁCH ỦNG HỘ TÀI CHÁNH: 
 1- Nguyễn Tiếc Cường =  5 máy ghi âm
2- Trần Quan An & Gia đình  =  $500
3- Lê Thanh Đàm =  $200
4- Lê Văn Phi =  $100
5- Tôn Thất Trác = $50
6- Nguyễn Thanh Thủy = $50
7- Ng. Vô Lượng & Liềm =  $100
8- Nguyễn Đắc Thành = $40
9- Ngô Bá Phước = $40
10- Phan Văn Hai = $50
11- Nguyễn Văn Kiên =  $40
12- Trần Quang Nam =  $100
13- Võ Đăng Ngọc = $40
14- Trần Viết Tường =  $50
15- Trang Thiện Nhơn =  $50
16- Lê Văn Hướng = $40
17- Nguyễn Văn Lợi = $40
18- Nguyễn Thường Sơn = $20
19- Nguyễn Đức Thu = $200
20- Phan Tấn Ngưu =  $100
21- Lê Sỹ Tài = $50
22- Nguyễn Văn Thế = $40
23- Đỗ Nhật Tân =  $100
24- Vũ Ngọc Liễn =  $50
25- Phạm Thìn (Pháp) = $20

26- Tăng Văn Đắc = $20
27- Nguyễn Quang Sang = $50
28- Trần Ngọc Thạch (KS) = $30
29- Lê Văn Thao (AR) =  $100
30- Trần Nhựt = $50
31- Đỗ Kiến Mười =  $100
32- Nguyễn Văn Sơn (TX) =  $100
33- Hà Xuân Thiết (MA) = $50 
34- Nguyễn Văn Phước (KS) =  $100
35- Hội Washington = $50
36- Huỳnh Văn Bớt (KY) = $50
37- Lê Hữu Nghĩa (MN) = $50
38- Đinh Sơn Tuyền (NJ) = $40
39- Nguyễn Thọ Hương (SD) = $50
40- Trương Vĩnh Hảo (IA) = $50
41- Phan Văn Ken (GA) =  $200
42- Phan Văn Ken (GA) =  $100
43- Trần Quang Nam =  $100
44- Lê Văn Hạnh = $50
45- Nguyễn Tiếc Cường (TX) = $100
46- Tân Văn Hồng = $50
47- Nguyễn Đình Bá =  $100
48- Lê Văn Thuận (FL) = $50
49- Thái Văn Ngâu = $100
50- Huỳnh văn Hải = $100
--------------------------------------------------------------
Cộng =  $3,910

Trân trọng cám ơn,
BAN BIÊN SOẠN:
TRẦN QUAN AN – PHAN TẤN NGƯU = THÁI VĂN HÒA – NHỮ ĐÌNH TOÁN – ĐÀM THU PHƯƠNG 
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BAN BIÊN SOẠN 

LƯỢC SỬ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA (1954-1975) 

 

TRẦN QUAN AN 
Chủ Tịch HĐQT/Tổng Hội CSQG 

PHAN TẤN NGƯU 
Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG 

THÁI VĂN HÒA 
Tổng Hội Phó ĐT Cảnh Sử 

 

NHỮ ĐÌNH TOÁN 
Phụ Tá ĐT/TT-BC/Tổng Hội CSQG 

Cô ĐÀM THU PHƯƠNG 
Ái Nữ Cố VT Đàm Trung Mộc 
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