
Ngày 14-3-1975: Họp Ở Cam Ranh 
 
*Hội đồng An ninh Quốc gia họp tại Cam Ranh  
-Trưa ngày 14 tháng 3/1975, trong khi Sư đoàn 23 BB đang khai triển 
các cánh quân để tiến về Ban Mê Thuột, tại Cam Ranh, Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn 
Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang-phụ tá An ninh Quân sự của Tổng 
thống, đã họp mật với Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 
2-Quân khu 2. 
Tại cuộc họp, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Thiếu tướng 
Phạm Văn Phú triệt thoái toàn bộ lực lượng của Quân đoàn 2/Quân khu 
2 khỏi Cao nguyên, di chuyển về các tỉnh duyên hải miền Trung thuộc 
lãnh thổ Quân khu 2. Về lộ trình rút quân, vị Tư lệnh Quân đoàn 2/Quân 
khu 2 đã trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về tình hình các 
quốc lộ chính tại Cao nguyên Cao nguyên đã bị Cộng quân kiểm soát, 
chỉ còn liên tỉnh lộ 7B, con đường đá từ Quốc lộ 14 rẽ ra phía nam cách 
thị xã Pleiku chừng 32 km, chạy theo hướng Đông Nam, xuyên qua tỉnh 
Phú Bổn về Phú Yên). Đại tướng Cao Văn Viên không đồng ý kế hoạch 
chọn liên tỉnh lộ 7B, nhưng cuối cùng Đại tướng Viên cũng không tìm ra 
một lộ trình nào khác, nên kế hoạch của Tư lệnh Quân đoàn 2/Quân khu 
2 được chấp thuận. 
*Trung tướng Ngô Quang Trưởng tái phối trí lực lượng bảo vệ Huế 
Cũng trong ngày 14/3/1975, sau khi nhận chỉ thị của Tổng thống về kế 
hoạch tái phối trí quân, dù tình hình quân sự tại Quân khu 1 trở nên rất 
đáng ngại, thế nhưng Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân 
đoàn 1/Quân khu 1 vẫn muốn giữ Huế và một số vị trí trọng yếu tại Quân 
khu 1. Sau khi suy nghĩ và phân tích tình hình, tướng Trưởng đã gọi điện 
thoại theo đường dây đặc biệt trình bày ý kiến với đại tướng Cao Văn 
Viên nhờ xin với Tổng thống cho ông được tận dụng mọi cách để giữ 
Huế và Vùng 1. Cuối cùng Tổng Thống chấp thuận. 
Được sự đồng ý của Tổng thống, Trung tướng Trưởng bay ra Huế họp 
với Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó Quân đoàn 1, chỉ huy bộ 
Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn, về kế hoạch phòng thủ Huế. Tướng 
Trưởng ra lệnh phải giữ Huế thật vững vàng. 


