
Ngày 18-4-1975: Trận Chiến Phan Thiết 
 
* Tình hình Phan Thiết ngày 18-4-1975 
Sau khi tỉnh Ninh Thuận thất thủ, tỉnh Bình Thuận trở thành phòng tuyến 
cuối cùng của VNCH tại miền Trung. Biết trước Cộng quân sẽ tấn công 
chiếm Phan Thiết, lực lượng VNCH đã bố phòng tại các ngã ba và ngỏ 
vào thị xã. Ngoài các đơn vị Địa phương quân của Tiểu Khu, lực lượng 
phòng thủ Phan Thiết còn có Trung đoàn 6 Bộ binh thuộc Sư đoàn 2 Bộ 
binh.  
Sáng ngày 18-4-75, tình hình Phan Thiết trở nên hỗn loạn, mặc dù Cộng 
quân còn ở xa vòng đai tuyến phòng thủ tỉnh lỵ. Tối 18/4/1975, sau khi 
bộ chỉ huy nhẹ của Tiểu khu Bình Thuận rút khỏi lầu ông Hoàng để về 
bờ biển Phan Thiết, các đơn vị của Trung đoàn 6 Bộ binh, lực lượng 
Thiết giáp, Địa phương quân cũng lần lượt rút quân. Theo ghi nhận của 
Chuẩn tướng Trần Văn Nhựt, Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh, thì trong tình 
hình Phan Thiết bất ổn, ông đã dặn riêng Trung tá Tôn Thất Hồ, Trung 
đoàn trưởng Trung đoàn 6 Bộ binh, chuẩn bị các ghe đánh cá thuê của 
dân, khi cần thì rút về Vũng Tàu.  
-Vào 9 giờ đêm 18-4-1975, Cộng quân tràn vào thị xã Phan Thiết, chiếm 
Tòa Hành Chánh của Tỉnh Bình Thuận. 
-Theo các tài liệu tổng hợp, phải đến rạng sáng ngày 19/4/1975, bộ Tư 
lệnh Quân đoàn 3 mới nhận được tin chính thức là Phan Thiết thất thủ 
(một số tài liệu ghi là Phan Thiết thất thủ vào ngày 19/4/1975, nhưng 
theo hồi ký của Đại tướng Cao Văn Viên viết theo sự cung cấp tin tức 
của Chuẩn tướng Trần Đình Thọ-trưởng phòng 3 bộ Tổng tham mưu, và 
theo lời của một số sĩ quan có mặt tại Phan Thiết khi trận chiến xảy ra thì 
tỉnh lỵ này thất thủ vào ngày 18/4/1975, đến ngày 19/4/1975 toàn tỉnh 
Bình Thuận lọt vào tay Cộng quân). 


