
Ngày 19-3-1975: Mặt Trận Quảng Trị 
 
*Cộng quân tấn công phòng tuyến của lực lượng VNCH tại sông Thạch 
Hãn, tỉnh Quảng Trị. 
 
-Chiều ngày 19/3/1975, lực lượng Cộng quân đã mở cuộc tấn công 
cường tập bằng xe tăng để tìm cách vượt qua vòng đai phòng thủ của 
lực lượng VNCH tại sông Thạch Hãn.  
-Ngay trong chiều 19/3/1975, sau khi nhận được khẩn báo của Trung 
tướng Lâm Quang Thi, Tư lệnh Tiền Phương Quân đoàn 1 (bản doanh 
đặt tại Huế), Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 liền 
báo cáo cho Đại tướng Cao Văn Viên và yêu cầu cho Quân đoàn 1 được 
giữ lại Lữ đoàn 1 Dù, đang có mặt tại Đà Nẵng chuẩn bị về Sài Gòn. Đại 
tướng Viên báo lại cho Tổng thống Thiệu. Là Tổng tư lệnh tối cao của 
Quân lực VNCH, Tổng thống Thiệu chấp thuận yêu cầu này với điều 
kiện: Lữ đoàn Dù được ở lại nhưng Quân đoàn 1 không được sử dụng 
để tung vào chiến trận. 
-Suốt đêm 19 và rạng sáng ngày 20 tháng 3/1975, tất cả lực lượng 
phòng thủ dọc theo bờ nam sông Thạch Hãn, kể cả Liên đoàn Địa 
phương quân, 1 tiểu đoàn Biệt động quân, chi đoàn Thiết giáp đã rút về 
phòng ngự phía Nam sông Mỹ Chánh, thuộc quận Hải Lăng, tỉnh Quảng 
Trị.  
 
*Kịch chiến tại quận Phú Túc, tỉnh Phú Bổn. Tỉnh lỵ Hậu Bổn thất thủ  
 
-2 giờ sáng ngày 19/3/1975, Cộng quân đánh chiếm quận lỵ quận Phú 
Túc. Kịch chiến đã diễn ra giữa 3 tiểu đoàn của Liên đoàn 7 Biệt động 
quân và các đơn vị địch quân. Lực lượng Biệt động quân đã đánh bật 
Cộng quân, tái chiếm quận lỵ, tịch thu 15 súng cối, nhiều vũ khí cá nhân. 
Tuy nhiên, Cộng quân vẫn còn chiếm vòng đai quận Phú Túc, sử dụng 
súng cối pháo kích vào các cánh quân của Quân đoàn 2 trên lộ trình triệt 
thoái.  
-Chiều ngày 19/3/1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 nhận được báo cáo 
Phú Bổn thất thủ. Một số lớn chiến xa M 48 và M 41 của Lữ đoàn 2 Kỵ 
Binh bị kẹt lại tỉnh lỵ Hậu Bổn. 


