
VIDEO - ĐẠI TÁ LÊ BÁ HÙNG CHỈ HUY 2 CHIẾN HẠM CẬP CẢNG ĐÀ NẴNG 

   

Ngày hôm nay 06/04/2015, tại hải cảng Đà Nẵng, một lần nữa Cộng sản Hà Nội đã trải thảm đỏ 

nghênh đón Hải Quân Đại Tá Lê Bá Hùng, Tư Lệnh  Phó Hải  Đội Khu Truc 7 Thái Bình 

Dương.  Lần này ông  chỉ huy Khu Trục Hạm USS Fitzerald  DDG 62 , và Duyên Tốc Hạm USS 

Forth Worth LCS 3 viếng thăm một thành phố duyên hải đã từng xảy ra nhiều biến cố lịch sử này. 

 

Được biết HQ Đại Tá Lê Bá Hùng là con trai cuả cưụ HQ Trung Tá Lê Bá Thông, thủ khoa Khoá 

10, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang; vào những năm 60, ông đã từng chỉ huy Ngư Lôi Đĩnh 

PT phát xuất từ Đà Nẵng, đổ bộ người nhái, hoạt động thám báo và pháo kích các căn cứ quân 

sự tại miền Bắc trước năm 1975. 

https://www.youtube.com/watch?v=58KEnIfRY60


 

HQ Thiếu Uý Lê Bá Thông lãnh kiếm danh dự do chính tay Tổng Thống Ngô Đình Diệm trao 
tặng khi ông đậu Thủ Khoa Khoá 10 Trường SQHQ Nha Trang. 

 
 

 

Ngư Lôi Đĩnh PT của Sở Phòng Vệ Duyên Hải  hoạt động tại Vịnh Bắc Việt. 



 
 

Cha nào, con nấy. 

 
Mục đích chuyến thăm viếng là để kỷ niêm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Mỹ 

và thắt chặt quan hệ quân sư giữa hai nước, thao dượt về phương cách giải quyết tình 

huống chạm trán trên biển,  cứu nạn và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. 

 

 

 
HQ Trung Tá Lê Bá Hùng, Hạm Trưởng Khu Trục Hạm USS Lassen (DDG-82)  viếng Đà Nẵng 

lần đầu vào ngày 07 tháng 11 năm 2009. 



 

 

Khu Trục Hạm USS Lassen (DDG-82) 

 

Hải Quân Trung Tá Lê Bá Hùng, Hạm Trưởng Khu Trục Hạm USS Lassen (DDG-82) 



 

HQ Đại tá Lê Bá Hùng là người gốc Huế, Việt Nam và theo học trường Trung Học Gar-Field ở 

Woodbridge, tiểu bang Virginia. Ông tốt nghiệp hạng ưu Hàn Lâm Viện Hải quân Hoa Kỳ năm 

1992 với bằng Cử nhân Kinh tế. Về hoạt động trên biển, Đại tá Hùng làm Sĩ quan Phụ tá và Đại 

Úy trên tàu Tuần Dương Hạm USS TICONDEROGA (CG 47), Sĩ quan kiểm soát Phòng TA trên 

tàu USS Wasp (LHD 1, Sỉ quan phụ trách vũ khí và Sĩ quan chỉ huy các hệ thống tác chiến trên 

Tuần Dương Hạm USS Hue City (CG 66), Hạm phó Khu trục Hạm USS CURTIS WILBUR (DDG 

54), và Hạm Trưởng USS Lassen (DDG 82). Trong thời gian ông chỉ huy, tàu Lassen đã giành 

giải thưởng Hoạt động tác chiến hiệu quả năm 2009 và Giải thưởng dành cho đơn vị Hải quân 

nổi bật năm 2010. 

Đại tá Hùng từng phục vụ tại Hạm đội 2 Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Liên quân Hoa Kỳ và từng làm 

Trợ lý Điều hành cho hai Tư lệnh thuộc Hạm đội 7. Gần đây nhất ông từng làm Phụ tá Quân sự 

cho Bộ trưởng Quốc phòng. 

Đại tá Hùng từng tốt nghiệp Đại học Chiến tranh Hải quân và Trường Sĩ quan Liên quân, đặc 

trách nghiên cứu  của Trung tâm Weatherhead về các vấn đề quốc tế thuộc Đại học Harvard và 

được lựa chọn điều nghiên cho Hội thảo MIT XXI. Ông có bằng Thạc sĩ nghiên cứu tác chiến từ 

trường Đào tạo sau đại học của Hải quân năm 1999 và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với 

hạng Danh dự từ Đại học Touro International năm 2005. 

 

 



 
 

 

 
Cộng sản Hà Nội đã trải thảm đỏ nghênh đón Hải Quân Đại Tá Lê Bá Hùng và thuỷ thủ đoàn 

Hải Quân Hoa Kỳ. 
 
 
 

 

 
Nòng 5"54 (127ly) bắn tầm xa dài quá khổ trên Khu Trục Hạm USS Fitzerald 

 



 

 

 
Dàn Tomahawk trên USS Fitzerald 

 
 

Khu Trục Hạm trang bị Hoả tiển vô tuyến điều khiển USS Fitzerald (DDG-62) 
 

Được biết Khu Trục Hạm USS Fitzerald được đặt theo tên cuả HQ Đại Uý Fitzerald, vị Sĩ quan 

quả cảm này  đã cố thủ để bảo vệ thường dân Việt Nam và các chiến sĩ Hải quân Việt Mỹ rút lui 



tại Duyên Đoàn 16 Cửa Việt bị hai tiểu đoàn VC tràn ngập vào năm 1967. Ông bị tử trận 

và được ân thưởng Hải Quân Huân Chương. 

 

 

Hải Quân Đại Tá Lê Bá Hùng, USN 

USS FITZGERALD is named in honor of Lieutenant William Charles Fitzgerald, USN, who was 

posthumously awarded the Navy Cross for extraordinary heroism on 7 August 1967 in Vietnam. 

At about 0300 on 7 August 1967, Costal Group Sixteen's compound came under vicious attack 

by two Viet Cong battalions. The assault began with an intense mortar barrage followed 

immediately by the advance of troops. Fitzgerald, the senior American commander, immediately 

ordered a retreat of the civilians within the compound. Because of the compound's location 

adjacent to a river and the aggressors position, the only escape route was via water in small 

boats. Lieutenant Fitzgerald and three others delayed their retreat as long as possible in order to 

provide covering fire and to direct fire from surrounding friendly forces. Many calls were made to 

orbiting gunship aircraft, artillery units, and "Swift"-type fasr river patrol boats to provide defensive 

fire. The Viet Cong attack, however was swift and well coordinated. It soon became apparent that 

the South Vietnamese forces were decimated and that the American bunker was the sole 

remaining source of resistance. As the situation deteriorated, Fitzgerald ordered his last three 

remaining defenders to retreat while he used arms fire to cover their escape. Fitzgerald was 

mortally wounded in this action. In honor of Lieutenant William C. Fitzgerald's loyal and selfless 

dedication to his people, he was posthumously awarded the U. S. Navy's highest decoration for 



valor The Navy Cross. Additionally, he was awarded the Purple Heart, National Defense Service 

Medal, Vietnam Service Medal, and the Republic of Vietnam Campaign ribbon bar. 

 

Duyên Tốc Hạm USS Fort Worth (LCS-3) 
 

 

 
 

 

Đây là lần đầu tiên Hạm trưởng Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam kể từ năm 1975. 



Từ thuyền nhân trở thành hạm trưởng, Trung tá Lê Bá Hùng của Hải quân Hoa Kỳ đã chỉ 

huy con tàu trị giá 800 triệu USD, với thủy thủ đoàn 300 người cập cảng Đà Nẵng hôm 

7/11/2009 

Ông Lê Bá Hùng, 39 tuổi, sinh ra tại thành phố Huế. Ông được tàu Mỹ vớt khi gia đình ông đang 

tìm cách vượt biển đi tỵ nạn hồi năm 1975. 

Gia đình ông định cư tại bang Virginia và sau đó ông trở thành công dân Mỹ. Ông tốt nghiệp Học 

viện Hải quân Hoa Kỳ loại xuất sắc vào năm 1992 và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức 

vụ hạm trưởng hồi tháng 04/2009. 

Trả lời phỏng vấn tiếng Anh của BBC World Service, ông kể lại quá trình 'từ thuyền nhân tr̉ở thành 

thuyền trưởng' của mình và nói v̀ề cảnh gia đình chia ly sau 1975: 

Trung Tá Hùng: Cha tôi lúc đó là phó chỉ huy trưởng một đơn vị hậu cần của hải quân. Vào ngày 

29/04/1975, chỉ huy của ông rời Việt Nam và không báo cho cha tôi biết. Khi cha tôi phát hiện 

được thì ông vẫn không bỏ vị trí mà đóng vai trò chỉ huy. Ngày hôm sau, miền Nam Việt Nam tan 

rã và Sài Gòn thất thủ và lúc đó cha tôi đứng trước quyết định khó. Nhưng khi binh lính của ông 

hỏi ông rằng họ có thể về nhà để đưa gia đình ra khỏi Việt Nam hay không thì ông nói là “được, 

hãy về lo cho gia đình đi”. 

Và sau đó cha tôi đã đón mẹ tôi và tôi, là đứa út và chúng tôi rời Sài Gòn bằng thuyền tàu cá và 

cha tôi làm hoa tiêu cho chủ tàu cá đó. Vào ngày hôm sau (01/05) thuyền của chúng tôi được một 

tàu tiếp dầu hải quân kéo đi tiếp và tới ngày 02/05 thì gặp tàu chiến Hoa Kỳ và được đưa lên. 

Trung Tá Hùng: [Khi cả nhà rời Việt Nam trên một thuyền nhỏ] các anh và chị của tôi lúc đó còn 

đang ở Huế vì học tại đó và Huế cũng là quê của gia đình tôi. Các anh chị tôi đã không về kịp để 

đi cùng với tôi và cha mẹ tôi. Họ ở lại Việt Nam thêm 8 năm nữa, tức là cả nhà tôi đoàn tụ vào 

năm 1983. Tôi tự hào là người Mỹ và tôi cũng tự hào về nguồn gốc Việt Nam của tôi. 

BBC: Vậy cuộc sống của ông và gia đình ông ngay lúc vừa sang Hoa Kỳ thế nào ? 

Trung Tá Hùng: Tất nhiên là khó khăn. Chúng tôi rời Việt Nam quá vội và không mang theo tiền 

nong gì cả. Cha tôi phải kiếm sống và nuôi gia đình nhưng cũng rất may rằng có các gia đình bảo 

trợ rất hảo tâm giúp nên chúng tôi đã bắt đầu được cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. 

BBC: Ông luôn có tham vọng vào hải quân hay không ? 

Trung Tá Hùng: Tôi muốn lập nghiệp trong hải quân và tôi muốn theo bước của cha tôi để noi 

gương ông, cũng như sự hy sinh của cha tôi cho đất nước của ông và việc ông hy sinh nuôi nấng 

gia đình chúng tôi. Tôi muốn vào hải quân bởi khi nhìn lại tôi thấy về một cơ hội tuyệt vời của 

mình là người Mỹ và là cách để tôi trả ơn cho nước Mỹ, tổ quốc của tôi. Và cũng là để đền ơn  



cho những người bảo trợ, bè bạn giúp đỡ gia đình tôi. 

BBC: Khi ông đưa tàu khu trục vào cảng Đà Nẵng, về Việt Nam là mảnh đất nơi ông sinh ra chắc 

ông cảm thấy tự hào. 

Trung Tá Hùng: Tôi cảm thấy tự hào. Và quan trọng hơn là tôi biết rằng cha tôi cũng tự hào. Ông 

gửi email cho tôi nhiều trước chuyến đi này và ông thấy vui khi tôi là hạm trưởng và hơn nữa là 

tôi đang ở Việt Nam vào lúc này. 

BBC: Việt Nam có ý nghĩa gì đối với ông vào lúc này ? 

Trung Tá Hùng: Việt Nam là nơi tôi sinh ra. Tôi tự hào là người Mỹ và tôi cũng tự hào về nguồn 

gốc Việt Nam của tôi. Tôi luôn ước mơ quay trở lại Việt Nam và rốt cùng đã có cơ hội để về và 

tôi coi đó là điều rất đặc biệt. Và vào chính lúc này chứ không phải lúc nào khác, tôi muốn trở lại 

Việt Nam. Lần tới khi trở lại Việt Nam tôi sẽ đưa vợ và các con tôi về để các cháu có thể thấy 

được nơi tôi lớn lên, ít nhất là 5 năm đầu. 

BBC: Thế Cuộc chiến Việt Nam vẫn còn tác động tới ông và gia đình ông hay không? Tức là ông 

vẫn còn thấy tiếng vọng của những gì đã xảy ra từ nhiều năm trước ? 

Trung Tá Hùng: Đối với tôi thì điều đó không nhiều như đối với cha của tôi. Cha tôi chưa trở lại 

Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó cha tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi nghĩ rằng cha tôi thấy khó trở 

lại được. Điều đó khá dễ thấy. Mẹ tôi, anh chị của tôi bảo cha tôi quay trở lại nhưng cha tôi vẫn 

từ chối. Tôi nghĩ vẫn còn nặng nề. Tất nhiên là ông có một số ký ước buồn thời đó, bởi đó là 

quãng thời gian có nhiều điều khiến việc trở lại cũng khó khăn. 

Khu trục hạm USS Lassen thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ 

Tư lệnh Thái Bình Dương. Tàu USS Lassen là khu trục hạm hạng Arleigh Burke có trang bị hỏa 

tiễn định vị, vào loại hiện đại, lớn và mạnh nhất trong số khu trục hạm.Kể từ chuyến thăm của tàu 

USS Vandergrift đến cảng Sài Gòn hồi tháng 11/2003, đã có nhiều tàu chiến Hoa Kỳ thăm Việt 

Nam và hồi tháng Tư năm nay, một nhóm sỹ quan cao cấp của Việt Nam cũng đã thăm hàng 

không mẫu hạm của Hoa Kỳ. 

 

 


