
Tôi xin đóng góp vài dòng cho ĐSST 2014 
về một trận chiến oanh liệt của ĐĐ1/TĐ8 ngày 
10 tháng 2 năm 1971 trên dòng sông MeKong. 
Chuyện ghi lại chiến công rất anh dũng đã đi vào 
quân sử của Hải Quân Hoa Kỳ 41 năm. Trong 
khi đó về phiá TQLCVN chưa thấy có MX nào 
viết được một chữ  ghi chiến tích anh hùng của 
anh em ĐĐ1/TĐ8 thì là một thiếu sót quan trọng. 
Đầu đuôi câu chuyện như sau:

Ngày 20 tháng 10 năm 2013, tôi đi tìm huy 
chương cho Đai Úy Trần Xuân Lợi TĐ8 hiện cư 
ngụ tai TB Tennessee. Đại Uý Lợi nhờ tôi xin dùm 
bản sao huy chương Bronze Star combat V mà ông 
kể lại là được ân thưởng năm 1970 tai Cam Bốt. 
Tôi trả lời là anh Lợi là cố nhớ lại xem theo tôi 
thì khi sang Cam Bốt không có CV Mỹ đi theo thì 
chắc không phải là huy chương được ở Miên. Có 
lẽ là trận nào đó năm 71 ở Quảng Trị chăng hay là 
trận Ba Lòng 1971.

Tôi làm đơn đi tìm huy chương cho anh Trần 
Xuân Lợi. Anh có nhắc tôi một chi tiết trong bản 
tuyên dương cho anh thì người ta để nhầm tên họ 
Trần thành ra Tang. Đơn gửi đi lên Trung Tâm Lưu 
Trữ hồ sơ huy chương của Quân Đội Hoa Kỳ và 
Đồng Minh của Hoa Kỳ ở Maryland. tôi cũng để 
là Tang Xuan Loi, nhưng tên đúng là Tran. Sau khi 
gửi đơn đi 3 ngày thì tôi nhận được e-mail hồi âm 
như sau: 

   
                                   ***

Dear Mr Dinh
This e-mail is in response to your request 

of early this week regarding an award case file 
on Tran ( Tang ) Xuan Loi .........We did locate a 
copy of the paperwork awarding the Bronze Star 
Medal which endeed includes the name spelled 
Tang as described.

A copy has been made and will be sent via 
postal mail. We want let you know already that 
we were successful in tracking down material

We hope that these copy wiil be sufficient

Sincerely,
M.A GEDRA
National Archieves at College Park .
   
   ***
Tôi có đọc bài viết về TĐ8 chiến thắng ở 

Campuchia đầu năm 1971 trong tqlcvn.org. Theo 
ban soạn thảo QS cho biết thì bài này sẽ được 
đăng vào QS. Đại Uý Lợi có nhờ tôi truy tìm 1 
huy chương Bronze Star của anh được ân thưởng 
năm 1971. Tôi có nhận được 1 tài liệu của Trung 
Tâm Lưu giữ huy chương của Quân Đội Mỹ và 
Đồng Minh hồi âm cho tôi và cho tôi bản sao huy 
chương của Chuẩn Uý Lợi Trung Đội 1, ĐĐ1, 
TĐ8TQLC ghi thành tích như sau: 

Ngày 10 tháng 1 năm 1971, Trung Đội 1 ĐĐ1 
TĐ8 TQLCVN do Chuẩn Uý Trần Xuân Lợi 

Ghi Ơn Muộn Màng

Cho ÑÑ 1/8  OÙ Bieån.
MX Đồ Sơn
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(Tang) chỉ huy có nhiệm vụ hộ tống bảo vệ an ninh 
thủy trình cho đoàn tầu dầu của Mỹ do chiến hạm 
Hải Quân Việt Nam hộ tống chở dầu đi Cam Bốt 
cho chính phủ Nam Vang. Trên đường đi đoàn tầu 
bị phục kích  Chuẩn Uý Trần Xuân Lợi chỉ huy 
cánh B gồm 2 trung đội đổ bộ ngay vào bờ và đánh 
cận chiến ác liệt với quân VC nơi bờ sông, có sự 
yểm trợ hoà lực từ chiến hạm, gây cho VC nhiều 
tổn thất, hạ sát nhiều tên và thu nhiều súng ở bờ 
sông. Chuẩn Úy Lợi đã được Tổng Thống Hoa 
Kỳ ân thưởng huy chương Bronze Star Medal với 
Combat V trong trận này. 

Đại Uý Lợi cho biết chi tiết ngày hôm đó như 
sau: 

ĐĐ1/TĐ8 có nhiệm vụ hộ tống đoàn tầu. 
ĐĐ1/TĐ8 chia làm 2 cánh di chuyển trên 2 tầu 
đổ bộ của Hải Quân VN. Lên tầu tại Neakluong 
trên đường đi Nam Vang đoàn tầu bị phục kích. 
Tầu của cánh A bị trúng đạn đại bác 57 ly, Trung 
Uý Út ĐĐT và một số anh em bị tử trận ngay trong 
tầu, Chuẩn Uý Trần Xuân Lợi chỉ huy cánh B gồm 
2 trung đội đổ bộ ngay vào bờ và đánh cận chiến 
ác liệt với VC nơi bờ sông, có sự yểm trợ hỏa lực 
từ chiến hạm, gây cho VC nhiều tổn thất, hạ sát 
nhiều tên và thu nhiều súng ở bờ sông. Chuẩn Úy 
Lợi đã được Tổng Thống Hoa Kỳ ân thưởng huy 
chương Bronze Star Medal Combat V trong trận 
này. 

Nhưng khi tôi đọc bài viết về TĐ8 trong cuộc 
đổ bộ trực thăng về phiá sau trong trận này để chặn 
đường rút lui của địch trong tqlcvn.org không thấy 
có một chữ đề cập tới chiến công của Trung Uý Út 
ĐĐT/ĐĐ1/8  cũng như Chuẩn Úy Trần Xuân Lợi 
và anh em thuộc ĐĐ1/TĐ8 trong trận này. 

Đô Đốc Salzer Tư Lệnh Hải quân Mỹ tại VN 
đã đề nghi huy chương cho Chuẩn Uý Lợi và Tổng 
Thống Mỹ đã ký ân thưởng huy chương Bronze 
Star combat V cho Chuẩn Úy Lợi Trung đội 1, 
ĐĐ1 TĐ8 ngày 21 tháng 5 năm 1971. 

Quân Sử Binh Chủng đăng bài nói về TĐ8 
trong trận này mà không đề cập gì tới việc làm 
của anh em trong ĐĐ1/TĐ8, Trung Úy Ut  ĐĐT/
ĐĐ1/8 tử trận, ĐĐ phó Trần Xuân Lợi cùng anh 
em lập nhiều chiến công mà Hải Quân Mỹ nể phục 
là một thiếu sót quan trọng.

Trong tài liệu của phiá Hải Quân Hoa KỲ mà 
họ gửi cho tôi, tôi còn thấy trong danh sách còn 
có Chuẩn Uý Phạm Văn Ngư cũng thuộc ĐĐ1/
TĐ8 được huy chương. Đại Uý Lợi cho biết hiện 
nay anh Phạm Văn Ngư là TPB TQLCVN đang 
sống tại VN, 

   ***

Phần tài liệu dịch nguyên văn về trận đánh 
này của Hải Quân Hoa KỲ ngày 10/ 2/71.

Hồi 13.H ngày 10/2/197. Đoàn tầu chổ 
dầu và đồ viện trơ cho chính phủ Nam Vang theo 
sông Mekong từ Neakluong. Có 2 trung đội thuộc 
TĐ8/Lữ Đoàn 369TQLC đi hộ tống đoàn tầu.

Theo Chuẩn Uý lợi cho biết là ĐĐ1/TĐ8 do 
Trung Uý Nguyễn Văn Út Đại Đội Trưởng chi 
huy, Đại Đội này lên tầu lại Neakluong, chia làm 
2 phần đi trên 2 tầu đổ bộ của Hải quân VN. Khi 
cách Nam Vang 19 cây số về Đông Nam, đoàn tầu 
bị phục kích, tầu bắn trả nhưng ít hiệu quả. Trung 
Úy Út và một số anh em đã bị tử thương ngay phút 
đầu ở trên tầu. Trung Đội do Chuẩn Uý Lợi chỉ 
huy được đổ bộ lên bờ đề tiêu diệt đơn vị CS ở 
ven sông dưới sự yểm trợ hoả lực từ chiến hạm. 
Sau một thời gian đụng độ ác liệt với VC trong các 
giao thông hào và hầm hố kiên cố, Trung Đội của 
Chuẩn Úy Lơi đã làm chủ được tình hình, kiểm 
soát được khu vực, và sau cùng là phải đánh cận 
chíến với địch quân vì hai bên quá gần nhau.

Trung Đội của Chuẩn Uý Lợi đã phá vỡ được 
cuộc phục kích của VC buộc chúng phải tháo chạy 
gây cho chúng nhiều tổn thất và đoàn tàu đã về đến 
đựơc Nam Vang an toàn.

Kết quả chiến lợi phẩm tích thu được:

42 VC chết tại chỗ
2 bị bắt sống .
Tịch thu 1 đại liên 50 
2 AK 47
1 B41
1 Đại liên 12 ly 7
1 Đại bác 75 ly không giật

Soùng Thaàn
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