
Ngày 16-3-1975: Mặt Trận Quảng Tín 
 
*Ngày 16-3-1975: Cộng quân mở nhiều cuộc tấn công tại Tân Nam và 
Tây Bắc tỉnh Quảng Tín 
-Trong ngày 16/3/1975, tại miền Trung, lực lượng Cộng quân tại tỉnh 
Quảng Tín đã tung quân tấn công cường tập khu vực Bình Tú, thuộc 
quận Thăng Bình và nhiều vị trí đóng quân của Địa phương quân tại khu 
vực Tây Nam và Tây Bắc của tỉnh Quảng Tín. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ 
binh (trách nhiệm chiến trường Quảng Nam- Đà Nẵng; tùy theo tình 
hình, đảm trách thêm khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tín), đã điều động 
Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 2 Bộ binh tăng cường 1 chi đoàn của Thiết 
đoàn 11 Kỵ Binh giải tỏa áp lực Cộng quân. (Trước đó, Cộng quân đã 
tràn chiếm các quận Tiên Phước, Hậu Đức, liên đoàn 916 Địa phương 
quân của tỉnh Quảng Tín bị tổn thất nặng sau những trận kịch chiến với 
Cộng quân). 
 
* Đoàn quân đầu tiên của Quân đoàn 2 rút khỏi Pleiku 
Cũng trong ngày 16 tháng 3, đoàn xe đầu tiên của Quân đoàn 2 khởi 
hành ra khỏi thị xã Pleiku như đã trù liệu. Nhưng khi chiếc xe cuối cùng-
vừa rời khỏi bến thì tin này được dân chúng biết. Mọi người vội vàng bỏ 
thành phố bằng bất cứ phương tiện nào sẵn có, ngay cả chạy bộ, và 
mang theo bất cứ thứ gì có thể mang theo được. Sau đó đoàn người từ 
Kontum cũng nhập vào thành một đoàn người cả quân lẫn dân kéo dài 
dọc theo liên tỉnh lộ 7B đầy nguy hiểm. Cuộc chuyển quân của Quân 
đoàn 2 khỏi Pleiku bắt đầu... 
-Theo lịch trình, ngày 16 tháng 3/1975, một số đơn vị tiếp vận, Pháo 
binh, Công binh của Quân đoàn 2 di chuyển trên 200 quân xa, với sự 
yểm trợ của một đơn vị Thiết Giáp, đã khởi hành ra khỏi thị xã Pleiku, 
đây là lực lượng đi đầu của của đoàn quân triệt thoái. 


