
Ngày 13-3-75: Tt Thiệu Bàn Tính Bỏ Miền Trung 
 
* Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu họp Hội đồng An ninh Quốc gia duyệt 
xét kế hoạch bỏ 6 tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị đến Bình Định. 
-Ngày 13 tháng Ba năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh 
Quân đoàn 1/Quân khu 1 được gọi về Sài Gòn để tham dự cuộc họp 
mật tại Dinh Độc Lập do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa. Cuộc 
họp hôm ấy có sự hiện diện các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ 
gồm có Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng: Đại tướng Trần 
Thiện Khiêm; Tổng tham mưu trưởng QL.VNCH: Đại tướng Cao Văn 
Viên; Phụ tá An ninh và Quân sự của Tổng thống: Trung tướng Đặng 
Văn Quang.  
-Tại cuộc họp, Trung tướng Trưởng trình bày trước Hội đồng An Ninh 
Quốc gia về tình hình tại chiến trường Quân khu 1, sau đó Tổng thống 
nói chuyện với mọi người bằng một vẻ nghiêm trọng. Tổng thống phân 
tích tình hình chung và nêu ra những khó khăn mà chính phủ đang gặp 
phải khi thiếu quân viện. Tổng thống nhìn nhận rằng không hy vọng 
Không quân Hoa Kỳ sẽ can thiệp trong trường hợp Việt Nam Cộng Hòa 
bị tổng tấn công. Tổng thống thông cảm với những khó khăn thiếu thốn 
của các tư lệnh Quân khu. Cho đến giờ phút đó, Tổng thống nhìn nhận 
rằng dù ông có ra lệnh đi nữa thì lệnh đó khó có thể thi hành được. 
-Theo lời kể của Đại tướng Cao Văn Viên, thì trong buổi họp, Tổng thống 
nói rằng trước tình hình như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất là thay 
đổi chiến lược để giữ vững những nơi hiểm yếu có nhiều tài nguyên 
quốc gia. Tại Quân khu 1 (có 5 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng 
Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, 2ø thành phố Huế, Đà Nẵng), khu vực trù 
phú cần phải giữ là Đà Nẵng.  
-Chi tiết mà Đại tướng Viên kể lại ở trên khác với nội dung lời kể của 
Trung tướng Trưởng, theo đó, trong buổi họp ngày 13/3/1975, Tổng 
thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Tướng Trưởng lập kế hoạch rút 
toàn bộ lực lượng VNCH khỏi Vùng 1 (Quân khu 1) và rút về tỉnh Phú 
Yên, VNCH thu gọn từ tỉnh Phú Yên đến Hà Tiên. Như thế lãnh thổ 
VNCH bị mất 6 tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị đến Bình Định. 


