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Lâm Ngươn Tánh 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Lâm Nguơn Tánh 
Chức vụ 

Phụ tá Quốc vụ khanh 
Tiếp đón Đồng bào di cư 

Nhiệm kỳ 1/4/1975 – 29/4/1975 

Cấp bậc -Đề đốc Thiếu tướng 

Vị trí Thủ đô Sài Gòn 

 

 
Tư lệnh Quân chủng Hải Quân 

Nhiệm kỳ 11/1974 – 3/1975 

Cấp bậc -Đề đốc Thiếu tướng 
Tiền nhiệm -Đề đốc Thiếu tướng Trần Văn Chơn 

Kế nhiệm -Phó Đô đốc Trung tướng Chung Tấn Cang 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 

 
Tư lệnh phó Quân chủng Hải Quân 

Nhiệm kỳ 8/1970 – 3/1974 

Cấp bậc -Hải quân Đại tá 
-Phó Đề đốc Chuẩn tướng (11/1970) 
Đề đốc Thiếu tướng (3/1974) 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 

Tư lệnh -Đề đốc Thiếu tướng Trần Văn Chơn 
 

 
Chỉ huy trưởng 

Trường Đại học Chiến tranh Chính trị 
Nhiệm kỳ 5/1967 – 7/1970 

Cấp bậc -Hải quân Đại tá 

Tiền nhiệm Đầu tiên 

Kế nhiệm -Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh 
Vị trí Vùng 2 chiến thuật 

 

 
Phụ tá Hải quân cho 

Tham mưu phó Bộ Tổng tham mưu 

Nhiệm kỳ 12/1965 – 5/1967 

Cấp bậc -Hải quân Đại tá 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Ch%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chung_T%E1%BA%A5n_Cang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Ch%C6%A1n
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Vị trí Biệt khu Thủ đô 
 

Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải Quân 
(lần thứ hai) 

Nhiệm kỳ 6/1965 – 12/1965 
Cấp bậc -Hải quân Trung tá 

-Hải quân Đại tá (8/1965) 

Vị trí Biệt khu Thủ đô 
 

Giám đốc Hải quân Công xưởng 

Nhiệm kỳ 10/1960 – 1/1965 

Cấp bậc -Hải quân Trung tá (10/1960) 
Vị trí Biệt khu Thủ đô 

 
Chỉ huy trưởng Hải trấn 

Nhiệm kỳ 1/1959 – 1/1960 

Cấp bậc -Hải quân Thiếu tá 

Vị trí Nha Trang 

 
Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải Quân 

(lần thứ nhất) 

Nhiệm kỳ 10/1957 – 5/1958 
Cấp bậc -Hải quân Thiếu tá 

Vị trí Quân khu Thủ đô 

 
Chỉ huy trưởng Hạm đội 

Nhiệm kỳ 10/1956 – 10/1957 

Cấp bậc -Hải quân Thiếu tá (6/1956) 

Vị trí Quân khu Thủ đô 
 

Thông tin chung 

Quốc tịch  Hoa Kỳ 

 Việt Nam Cộng hòa 
Sinh 18 tháng 10 năm 1928 

Lai Vung, Sa Đéc, Liên bang Đông Dương 

Mất 11 tháng 2 năm 2018 
(90 tuổi) 
Virginia, Hoa Kỳ 

Nguyên nhân mất Tuổi già 

Nơi ở Rhode Island, Hoa Kỳ 
Nghề nghiệp Quân nhân 

Dân tộc Kinh 

Vợ Nguyễn Ngọc Thủy 

Gia quyến Lâm Ngươn Xuân (ông nội) 
Lâm Ngươn Thành (anh) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1928
https://vi.wikipedia.org/wiki/1928
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lai_Vung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_%C4%90%C3%A9c_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_bang_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/2018
https://vi.wikipedia.org/wiki/2018
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
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Lâm Ngươn Tại (anh) 
Lâm Ngươn Tâm (anh) 

Cha Lâm Ngươn Thơ 

Con cái 5 người con (1 trai, 4 gái) 
Lâm Ngươn Trọng 
Lâm Ngươn Ánh Tuyết 
Lâm Ngươn Ánh Thu 
Maria Lâm Rodrigues 
Virginia Lâm Abrams 

Học vấn Tú tài bán phần 

Học trường -Trường Trung học Phan Thanh Giản, Cần Thơ 
-Trường Hàng hải Thương thuyền Pháp tại Sài 
Gòn 
-Trường Sĩ quan Hải quân, Nha Trang 

Quê quán Nam Kỳ 
Binh nghiệp 

Phục vụ  Việt Nam Cộng hòa 

Thuộc  Quân lực Việt Nam Cộng hòa 

Năm tại ngũ 1952 - 1975 
Cấp bậc  Thiếu tướng 

Đơn vị  Quân chủng Hải quân 

Chỉ huy  Quân đội Quốc gia 
 Quân lực Việt Nam Cộng hòa 

Tham chiến Chiến tranh Việt Nam 
Khen thưởng  Bảo quốc Huân chương đệ Tứ đẳng 

 

Lâm Ngươn Tánh (1928 - 2018) nguyên là một tướng lĩnh Hải quân của Quân lực Việt Nam 

Cộng hòa, Hải hàm Đề đốc, cấp bậc Thiếu tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên của trường Sĩ 

quan Hải quân Việt Nam, do Chính phủ Quốc gia Việt Nam tiếp quản từ cơ sở cũ của Hải quân 

Pháp, thành lập tại Duyên hải miền Trung. Ông đã tuần tự giữ các chức vụ chỉ huy then chốt 

trong Quân chủng. Sau cùng là một Tư lệnh nhiều năng lực của Quân chủng Hải quân. Năm 

1974, ông đã trực tiếp chỉ huy cuộc Hải chiến Hoàng Sa chống lại Trung Quốc trên cương vị Phó 

Tư lệnh Hải quân kiêm Tư lệnh chiến dịch. 

Mục lục 

• 1Tiểu sử & Binh nghiệp 

o 1.1Quân đội Quốc gia Việt Nam 

o 1.2Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

• 21975 

• 3Gia đình 

• 4Chú thích 

• 5Tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/1952
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_qu%E1%BB%91c_Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1928
https://vi.wikipedia.org/wiki/2018
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81_%C4%91%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/1974
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Ti%E1%BB%83u_s%E1%BB%AD_&_Binh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Gia_%C4%91%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#Tham_kh%E1%BA%A3o
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Tiểu sử & Binh nghiệp 

Ông sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, trong một gia đình quan chức tại Lai Vung, Sa Đéc, miền 

tây Nam phần, Việt Nam. Năm 1947, ông tốt nghiệp Trung học chương trình Pháp tại Cần Thơ 

với văn bằng Tú tài bán phần (Part I). Năm 1948, ông trúng tuyển và theo học trường Hàng hải 

Thương thuyền của Pháp tại Sài Gòn. Sau một năm, tốt nghiệp cấp Thuyền trưởng và phục vụ ở 

ngành Hàng hải cho đến ngày gia nhập quân đội. 

Quân đội Quốc gia Việt Nam 

Đầu năm 1952, ông chính thức nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia theo hệ thống được chuyển từ 

ngành Hàng hải sang Quân chủng Hải quân. Theo học khóa 1 tại ở trường Sĩ quan Hải quân 

Quốc gia Việt Nam đặt tại Nha Trang,[1] khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1952. Ngày 1 tháng 10 

cùng năm, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Hải quân Thiếu úy ngành chỉ huy. Giữa năm 1953, 

ông được thăng cấp Hải quân Trung úy và được cử làm Hạm trưởng đầu tiên Giang vận hạm 

HQ-534. 

Cuối năm 1954, ông được thăng cấp Hải quân Đại úy, chuyển sang làm Hạm trưởng Giang pháo 

hạm HQ-330. Sau đó ông được cử làm Chỉ huy trưởng Giang lực miền Đông trong thời kỳ đầu 

của Đệ nhất Cộng hòa, tham gia các chiến dịch miền Tây châu thổ sông Cửu Long, Rừng Sác và 

Đồng Tháp Mười. 

Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

Cuối tháng 10 năm 1955, chuyển sang phục vụ Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được cử làm 

Hạm trưởng Trợ chiến hạm HQ-226. Giữa năm 1956, ông được thăng cấp Hải quân Thiếu tá và 

được chỉ định làm Hạm trưởng Hộ tống hạm Đống Đa HQ-03. Tháng 10 Cùng năm ông được giữ 

chức vụ Chỉ huy trưởng Hải lực, trách nhiệm toàn bộ Hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng hòa. 

Ngày Quốc khánh Đệ nhất Cộng hòa 26 tháng 10 năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ Tham 

mưu trưởng trong Bộ tư lệnh Hải quân (lần thứ nhất). thời gian này, ông được cử đi du hành 

quan sát các Tổ chức Hành quân, Huấn luyện và Quản trị của Hải quân Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 

1958, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Hậu Sĩ quan Hải quân tại Monterey, Tiểu bang 

California, Hoa Kỳ và khóa Đề phòng và Xử lý tai nạn trong lãnh vực chuyên môn, khóa Huấn 

luyện viên và Hành quân đổ bộ. 

Đầu năm 1959, mãn khóa học về nước, ông được cử giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Hải trấn, trách 

nhiệm về các cơ sở Hải quân trên bộ, các Quân trường và Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha 

Trang. 

Giữa năm 1960, ông được đi du học và tốt nghiệp khóa Quản trị và Điều hành Hải quân Công 

xưởng tại Honolulu, Tiểu bang Hawaii.[2] Tháng 9 cùng năm mãn khóa về nước. Một tháng sau, 

nhân ngày ngày Quốc khánh (26/10) ông được thăng cấp Hải quân Trung tá và được cử giữ 

chức vụ Giám đốc Hải quân Công xưởng tại Sài Gòn. 

Đầu năm 1965, ông tiếp tục được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Cao đẳng Hải chiến (Naval 

War College) tại Newport, Tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ, tháng 6 cùng năm mãn khóa về 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BA%A5t_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A1
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nước. Hai tháng sau ông được thăng cấp Hải quân Đại tá và được cử làm Tham mưu trưởng tại 

Bộ Tư lệnh Hải quân (lần thứ hai). Cuối năm này, chuyển qua Bộ Tổng Tham mưu ông giữ chức 

vụ Phụ tá Hải quân cho Tham mưu phó Hành quân của Bộ Tổng tham mưu. Tháng 5 năm 1967, 

ông là sáng lập viên và là Chỉ huy trưởng đầu tiên của trường Đại học Chiến tranh Chính trị tại 

Đà Lạt.[3] Năm 1968 và 1969, ông chủ toạ lễ khai giảng khóa Nguyễn Trãi 2 và lễ tốt nghiệp khóa 

Nguyễn Trãi 1 Đại học Chiến tranh Chính trị. Đến tháng 7 năm 1970, ông nhận lệnh bàn giao 

trường Đại học Chiến tranh Chính trị lại cho Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh.[4] Tháng 8 cùng năm, 

ông được điều động trở lại Quân chủng giữ chức Phó Tư lệnh Hải quân. Ngày Quốc khánh Đệ 

Nhị Cộng hòa 1 tháng 11 cuối năm, ông được thăng Hải hàm Phó Đề đốc, cấp bậc Chuẩn tướng 

tại nhiệm. 

Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1971, ông được đề cử làm Chủ tịch Tiểu ban "bài trừ ma tuý" 

trong Quân chủng Hải quân. Đầu năm 1973, ông được cử đi du học khóa Quản trị Quốc phòng 

tại Monterey, Tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

Tháng 3 năm 1974, ông được thăng Hải hàm Đề đốc, cấp bậc Thiếu tướng tại nhiệm. Ngày Quốc 

khánh 1 tháng 11 cùng năm, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Hải quân thay thế Đề đốc 

Thiếu tướng Trần Văn Chơn [5] 

1975 

Ngày 24 tháng 3, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tư lệnh Hải quân lại cho Phó Đô đốc Trung 

tướng Chung Tấn Cang (nguyên Tư lệnh Biệt khu Thủ đô). Đầu tháng 4, ông được cử giữ chức 

vụ Phụ tá Quốc Vụ Khanh, đặc trách tiếp đón đồng bào di cư từ miền Trung. 

Chiều ngày 29 tháng 4, ông đem gia đình di tản ra khơi trên Khu trục hạm Trần Hưng Đạo HQ-1 

do Hải quân Trung tá Nguyễn Địch Hùng[6] điều khiển. 

Sau đó, ông cùng gia đình được sang Hoa Kỳ định cư, ban đầu ở tại New Port, Tiểu bang Rhode 

Island. Về sau chuyển đến định cư tai Tp Federicburg thuộc Tiểu bang Virginia. Thời gian đầu 

ông làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh để sinh sống. Sau ông được nhận vào làm trong Bộ Quốc 

phòng Hoa Kỳ. 

Ngày 11 tháng 2 năm 2018, ông từ trần tại nơi định cư. Hưởng thọ 90 tuổi. 

Gia đình 

• Ông nội: Cụ Lâm Nguơn Xuân 

• Thân phụ: Cụ Lâm Nguơn Thơ 

• Bào huynh: Các ông Lâm Nguơn Thành, Lâm Nguơn Tại và Lâm Nguơn Tâm. 

• Phu nhân: Bà Nguyễn Ngọc Thủy 

• Ông bà có 5 người con (1 trai, 4 gái) 

Lâm Ngươn Trọng, Lâm Ngươn Ánh Tuyết, Lâm Ngương Ánh Thu, Maria Lâm Rodrigues, 

Virginia Lâm Abrams 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Qu%E1%BB%91c_Qu%E1%BB%B3nh_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_%C4%90%E1%BB%81_%C4%91%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BA%A9n_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81_%C4%91%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Ch%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chung_T%E1%BA%A5n_Cang
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%8Bch_H%C3%B9ng_(Trung_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_note-6
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Chú thích 
1. ^ Thời điểm này, Chính phủ Quốc gia vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của các Sĩ quan và Hạ sĩ quan người Pháp trong việc 

huấn luyện khóa sinh 

2. ^ Còn gọi theo phiên âm là Hạ Uy Di, Tiểu bang Hải ngoại nằm ở bắc Thái Bình Dương và cũng là Tiểu bang cuối cùng 

thứ 50 của Hoa Kỳ của Hoa Kỳ 

3. ^ Thời điểm tướng Tánh làm Chỉ huy trưởng trường Đại học CTCT, các sĩ quan tham mưu trong Bộ chỉ huy còn có: 
-Đại tá Đàng Thiện Ngôn (Có tư liêu ghi là Đặng Thiện Ngôn, sinh năm 1928 tại Tây Ninh. Tốt nghiệp khóa 1 Sĩ quan 

Trừ bị Thủ Đức). 
-Đại tá Đỗ Văn Sáu (Sinh năm 1928 tại Sài Gòn. Tốt nghiệp khóa 5 Võ bị Đà Lạt). 

4. ^ Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh sinh năm 1922 tại Hà Nam. Tốt nghiệp khóa 4 Võ bị Đà Lạt. 

5. ^ Tướng Chơn giải ngũ với lý do đáo hạn tuổi và đã phục vụ quân đội trên 20 năm. 

6. ^ Trung tá Nguyễn Địch Hùng sinh năm 1934 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khóa 3 trường Võ bị Hải quân Brest, Pháp) 

Tham khảo 

• Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy (2011). Lược sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa. 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh 

 

 

 

 

Đề đốc Lâm Ngươn Tánh  

trong mắt đồng đội 
Kính Hòa RFA 

2018.02.14 
 

 

Cựu Đề đốc Lâm Ngươn Tánh. 
Courtesy of Facebook Thu Ngoc Dinh 

Ngày 11 tháng Hai, 2018, Cựu Đề đốc Lâm Ngươn Tánh, từng giữ chức vụ Tư lệnh Hải 

quân Việt Nam Cộng Hòa, từ trần tại Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi. 

Đề đốc Lâm Ngươn Tánh cũng là người chỉ huy lực lượng hải quân Việt Nam Cộng 

Hòa chống lại cuộc tấn công của Trung Quốc tại Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng 

năm 1974. 

Một chiến hữu của Đề đốc Lâm Ngươn Tánh là Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, hiện sống 

tại Tiểu bang Virginia, nhớ lại những ngày đầu tiên của hải quân Việt Nam Cộng hòa” 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%A0ng_Thi%E1%BB%87n_Ng%C3%B4n_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1,_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%97_V%C4%83n_S%C3%A1u_(%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1._Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh#cite_ref-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Ng%C6%B0%C6%A1n_T%C3%A1nh
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“Tôi và ông ấy cùng nhận những chiếc tàu mà hải quân Pháp trao lại vào năm 1955. 

Ông ấy là một người rất cẩn thận và chu đáo. Về chuyện binh nghiệp thì tôi nghĩ ông 

ấy là một người rất giỏi, rất kỷ luật.” 

Xin nhắc lại là năm 1954, sau khi người Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ và phải rút ra 

khỏi Đông Dương, trong đó có Việt Nam, Miền Nam Việt Nam trở thành Việt Nam 

Cộng Hòa, và quân đội của quốc gia này bắt đầu được xây dựng từ những vũ khí do 

người Pháp để lại và viện trợ bắt đầu tăng lên từ Hoa Kỳ, để bắt đầu cuộc chiến tranh 

chống du kích cộng sản nổi dậy, và những lực lượng cộng sản chính qui xâm nhập vào 

miền Nam. 

Ông ấy là một người rất cẩn thận và chu đáo. Về chuyện binh nghiệp thì tôi nghĩ ông ấy là một 

người rất giỏi, rất kỷ luật. 

-Cựu Đề đốc Đinh Mạnh Hùng. 

Ông Lâm Ngươn Tánh được đào tạo thành một sĩ quan hải quân tại Hoa Kỳ và trong 

giai đoạn từ năm 1970 cho đến 1975 trước khi Sài Gòn sụp đổ ông là người giữ trọng 

trách của hải quân Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ tư lệnh hải quân. 

Trong giai đoạn binh nghiệp quan trọng nhất này của cuộc đời, ông đã chứng kiến sự 

kiện quần đảo Hoàng Sa bị tấn công và rơi vào tay Trung Quốc. 

Theo ghi nhận của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Cựu Tổng trưởng kế hoạch của Việt 

Nam Cộng Hòa từ năm 1973 đến 1975, vào ngày 17/1/1974 ông Lâm Ngươn Tánh đã 

có mặt ở Đà Nẵng để chỉ huy hải quân chống lại hạm đội Trung Quốc vào ngày 19/1. 

Sau khi chống trả quyết liệt một lực lượng lớn hơn, gây cho địch quân nhiều tổn thất, 

và cũng chịu nhiều hy sinh, hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui. 

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cho rằng người Mỹ đã can thiệp không cho cuộc chiến leo 

thang, cho nên cuộc phản công bằng không quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa 

đã bị hủy bỏ. 

Hạm trưởng Vũ Hữu San, người chỉ huy chiến hạm Trần Khánh Giư, có mặt trong trận 

hải chiến Hoàng Sa, nhớ lại trong một lần nói chuyện với đài RFA: 

“Chúng tôi chỉ có 4 chiến hạm trong tổng số mấy chục chiến hạm ra tham chiến ngoài 

đó. Có thể phải đưa nhiều chiến hạm hơn nữa ra để làm công tác quan trọng cho vận 
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mệnh đất nước. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc là không quân cũng không bay ra Hoàng 

Sa khiến các bạn mất dịp góp mặt trong quân sử VN. Đánh nhau thì cần phải dốc 

toàn lực. Nếu cần thì toàn dân chiến đấu. Trong trận Hoàng Sa chúng tôi vô cùng cơ 

đơn. Chúng tôi xin phép là vì trong tuổi đã già yếu rồi, phải nói lên lời cuối của chúng 

tôi để mong rằng thế hệ tương lai học hỏi.” 

Đề đốc Lâm Ngươn Tánh cùng gia đình rời Việt Nam vào ngày 29 tháng Tư năm 1975, 

trong lúc quân đội Cộng sản tiến chiếm thành phố này cũng như toàn bộ Việt Nam 

Cộng Hòa. 

Trong thời gian sống tại Mỹ, trước khi về hưu ông làm việc tại Bộ Quốc phòng Hoa 

Kỳ, đồng thời ông cũng tham gia một số hoạt động chính trị của các tổ chức của 

người Việt tại hải ngoại, trong đó có tổ chức Chính phủ Việt Nam Tự do của ông 

Nguyễn Hữu Chánh. Những hoạt động xâm nhập Việt Nam của tổ chức này bị thất 

bại. 

Trong trận Hoàng Sa chúng tôi rất cô đơn. 

-Hạm trưởng Vũ Hữu San. 

Giải thích những hoạt động chính trị của ông Lâm Ngươn Tánh tại hải ngoại, Cựu Đại 

tá hải quân Việt Nam Cộng Hòa Bùi Cửu Viên hiện sống tại Tiểu bang Maryland nói 

với chúng tôi: 

“Ông Lâm Ngươn Tánh là một người có ý chí, rất chịu khó, có lòng yêu nước, tham 

gia rất tích cực trong các công việc đó. Những người anh em rất mến ông ấy.” 

Các nghi lễ an tang dành cho Cựu Đề đốc Lâm Ngươn Tánh được các đồng đội và 

người thân cử hành tại Virginia trong hai ngày 14 và 15 tháng Hai, 2018./. 

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lam-nguon-tanh-and-colleagues-

02142018125221.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lam-nguon-tanh-and-colleagues-02142018125221.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lam-nguon-tanh-and-colleagues-02142018125221.html
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Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh  

ở Little Saigon 
 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt 

May 27, 2018 

 

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, nhiều quan 

khách, đại diện hội đoàn; đoàn thể đấu tranh và đồng hương đến dự Lễ Tưởng Niệm 

Cố Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, sáng lập 

viên, kiêm giám đốc Trường Chiến Tranh Chánh Trị VNCH, do Liên Minh Dân Tộc 

Việt Nam trang trọng tổ chức tại Hội Trường Báo Việt Mỹ, Westminster. 

Cựu Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh qua đời hôm 11 Tháng Hai, 2018, tại nhà riêng ở 

thành phố Fredericksburg, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. 

Buổi lễ được bắt đầu với lễ rước di ảnh cố Đề Đốc vào hội trường. Hải Quân Đinh 

Quang Truật, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California, điều 

hợp nghi thức khai mạc. 

Sau nghi thức khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia 

Nam California, đại diện ban tổ chức lên tuyên bố lý do buổi lễ tưởng niệm. 

Sau đó, Giáo Sư Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt đọc tiểu sử của cố Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh. 

Trong đó có ghi lại suốt thời gian dài mà cố Đô Đốc đã giữ những chức vụ quan 

trọng trong QLVNCH. Cho đến khi ra hải ngoại, ông vẫn tiếp tục dấn thân vào công 

cuộc chống Cộng cứu nước cho đến ngày cố Đô Đốc nằm xuống. 

 
Bà quả phụ Lâm Ngươn Tánh phát biểu trong lễ tưởng niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 
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Có mặt trong buổi lễ là bà quả phụ Lâm Ngươn Tánh, người bạn đời hơn 40 năm 

của ông. Trước bàn thờ của cố Đô Đốc, bà hãnh diện chia sẻ với mọi người: “Trước 

hết tôi xin thưa, cố Đô Đốc là một chiến sĩ đã dâng cả trái tim cho quê hương, đất 

nước, và tình yêu tổ quốc như đã thắm sâu, hòa tan trong dòng máu con người của 

ông. Điều này đã thể hiện không những trong 39 năm dưới lá quốc kỳ VNCH, trải 

qua biết gian lao thử thách, mà ngay khi cả tha hương, ông cũng chịu chung đại 

nạn với dân tộc từ ngày mất nước vào cuối Tháng Tư, 1975. Trên hành trình đi tìm 

con đường giải cứu dân tộc khỏi ách thống trị của cộng sản tàn ác, ông đã gặp được 

người đồng chí, đồng tâm. Người đó là chiến sĩ Nguyễn Hữu Chánh.” 

Cũng theo phu nhân của cố Đề Đốc, bà đã thấu hiểu được đáy lòng của chồng bà về 

tình yêu tổ quốc và ý chí quyết tâm cứu nước của ông với đầy khó khăn khi ông đối 

diện với một thực tế: Vào ngày 10 Tháng Mười, 1977, là ngày ông lên đường vào 

chiến khu. Ngày đi thì có, nhưng ngày về thì không ai biết được. 

“Chồng tôi đã tâm sự với tôi về sự chọn lựa khó khăn này, một là ra đi không hẹn 

ngày về, hai là ở lại an hưởng cuộc sống êm ấm với gia đình. Nhưng khi nhìn ánh 

mắt của ‘nhà tôi’ lúc đó, tôi biết ông đã có quyết định. Là một con người, nhất là 

một người phụ nữ thì tôi cũng yếu lòng như mọi người, nhưng trong thoáng giây, tôi 

thầm nghĩ, ông đã có can đảm tạm bỏ vợ con phía sau để thực hiện một chiến sĩ ra 

đi cứu nước, thì tại sao, tôi không có thể tiếp tay với chồng tôi bằng sự tạm thời hy 

sinh tình phu thê như là một hành trang để ông lên đường.” 

 

Ông Nguyễn Hữu Chánh phát biểu trong lễ tưởng niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

“Lúc đó, tôi mới nắm tay chồng tôi và nói, anh có cả hai: sự nghiệp cứu nước và 

người bạn đời, anh cứ dấn thân, nhưng hãy tin rằng, luôn luôn anh có hình ảnh em 

bên cạnh,” bà nói thêm. 

Trong lời phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Chánh, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành 

Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, kiêm trưởng ban tổ chức có nói: “Buổi chiều hôm nay, 

anh em chúng tôi rất bùi ngùi, đau khổ khi mất đi một người lãnh đạo trong tổ chức 

của chúng tôi, mà người lãnh đạo đó tài giỏi, dũng khí, yêu nước, trong sạch, liêm 

khiết, và quyết tâm đấu tranh chống Cộng Sản Việt Nam để đòi lại Hoàng Sa và 
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Trường Sa cho Việt Nam,… Chúng tôi không có nhu cầu tổ chức một lễ tưởng niệm 

để chính trị hóa, tô điểm hoặc tạo một huyền thoại cho tổ chức của chúng tôi. Và, 

cá nhân tôi cũng không có nhu cầu đó.” 

“Cho phép tôi nhân buổi lễ tưởng niệm này để chia sẻ cùng quý vị, để nói lại những 

hào hùng của Binh Chủng Hải Quân; của Chiến Tranh Chánh Trị trong QLVNCH đối 

với một vị tướng lãnh rất xứng đáng để cho mình ngưỡng mộ. Với cuộc sống tha 

phương như thế nào; đau khổ với tủi nhục mất nước như thế nào, thì tại sao chúng 

ta còn phải dị ứng, tại sao chúng ta không đến để tưởng nhớ đến vị tướng đã nằm 

xuống; đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc, danh dự và trách nhiệm,” ông 

Chánh nói thêm. 

Trong phần phát biểu của quan khách, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, phó pháp 

chủ, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, cũng 

có lời chia sẻ: “Với tuổi gần 90, Đô Đốc ra đi đã trọn vẹn cái phúc lộc của trời, mà 

nếu tính theo tiêu chuẩn làm người trong nhân quần này thì người có đầy đủ phúc, 

lộc và thọ. Nếu đo theo bảng giá trị mà Đức Phật Tổ cao truyền, thì ông là một đại 

trượng phu hay là một thượng nhân, thì có ba yếu tố: Bi, trí và dũng.” 

 

Bàn thờ cố Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh trong buổi lễ tưởng niệm tại Hội Trường Báo Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm 

Hoài Thạch/Người Việt) 

“Xin cho phép tôi được căn cứ trên hai bảng giá trị đó để có một nhận định về cố Đô 

Đốc Lâm Ngươn Tánh: Ông là một vị hoàn hảo, trọn vẹn, xứng đáng làm con dân 

nước Việt, và là một chiến sĩ cách mạng đấu tranh cho đến giờ phút cuối cùng để 

cứu nước, cứu dân. Ông là tấm gương sáng ngời cho tất cả những người con dân 

nước Việt,” hòa thượng chia sẻ thêm. 

Mục Sư Nguyễn Công Chính, đại diện Ủy Ban Chống Văn Hóa và Tôn Giáo Vận Cộng 

Sản Hải Ngoại cho biết, ông đã từng đấu tranh trong nước xuyên suốt 28 năm, và 

cũng đã từng chịu cảnh tù đày của Cộng Sản. Khi ra hải ngoại, ông cũng cùng đồng 

hương tiếp tục cho cuộc đấu tranh này. 
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“Đã là con dân Việt Nam thì chúng ta phải làm nhiệm vụ đối với quốc gia, dân tộc 

trước. Rồi sau đó, chúng ta hãy nghĩ đến chức vụ của chúng ta. Vì khi chúng ta đã 

mất nước thì dù là giáo sĩ, mục sư, hòa thượng,… cũng không có giá trị gì về lịch sử 

của dân tộc. Cho nên, đều ở đây là chúng ta phải hành động ngay bây giờ, hoặc là 

hãy bỏ đi những kỳ thị, những tổn thương, những quá khứ đã hiểu lầm,… Vì những 

điều đó, chúng ta mang nặng trong lòng mà không giải quyết vấn đề. Trong khi, 

dân tộc của chúng ta đang lâm nguy, đất nước của chúng ta sắp rơi vào tay của Tàu 

Cộng. Vì thế, điều ngay bây giờ là chúng ta phải liên kết lại thành một sức mạnh 

của dân tộc để chúng ta đòi lại tự do, đòi lại mảnh đất, đòi lại giá trị nhân quyền và 

sự sống của dân tộc, để khôi phục lại quê hương đất nước của chúng ta,” Mục sư 

nói thêm. 

Cuối cùng là lời cảm ơn của ban tổ chức với sự hiện diện của mọi người.  

Lâm Hoài Thạch 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/le-tuong-niem-co-de-doc-lam-nguon-tanh-o-little-

saigon/ 

Nam Phong tổng hợp 

Ngày 11/2/2022  
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