
Ngày 21-3-1975: Thảm Kịch Liên Tỉnh Lộ 7 
 
*Thảm kịch chiến trường trên liên tỉnh lộ 7 B 
 
-Ngày 21 tháng 3/1975, là ngày N+5 của cuộc triệt thoái lực lượng Quân 
đoàn 2 khỏi Cao Nguyên theo lộ trình Liên tỉnh lộ B. Trong ngày này, các 
đơn vị cuối cùng của Quân đoàn 2 tiếp tục di chuyển trên đoạn 2 của lộ 
trình: Phú Bổn đến Cung Sơn.  
- Vào 17 giờ 50, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 nhận được khẩn báo một tin 
không may về đoàn quân triệt thoái : 4 trái bom oanh tạc của Không 
quân dội xuống CQ đã rơi nhầm vào đội hình của 2 tiểu đoàn Biệt động 
quân có chiến xa yểm trợ, 4 M 48 bị cháy, BĐQ bị thương vong ở mức 
cao.  
 
* Biệt động quân phòng thủ đèo Cả 
 
-Vào 17 giờ 45, Chuẩn tướng Trần Đình Thọ, Trưởng phòng 3 Bộ Tổng 
Tham mưu, thừa lệnh Đại tướng Cao Văn Viên, gọi cho Bộ Tư lệnh 
Quân đoàn 2 tại Nha Trang, yêu cầu tăng cường thêm 1 Tiểu đoàn Biệt 
động quân phòng thủ Đèo Cả.  
- Cũng vào chiều 21/3/1975, Không quân nhận được lệnh của Bộ Tổng 
Tham mưu cho đánh sập cây cầu giữa Phú Túc và Hậu Bổn, tỉnh Phú 
Bổn, để ngăn ngưà chiến xe Cộng quân vượt cầu.  
 
* Mặt trận Khánh Dương 
-Trong khi cuộc triệt thoái của lực lượng Quân đoàn 2 diễn ra trên Liên 
tỉnh lộ 7 B, thì tại Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa, CQ gia tăng áp lực. 
-Vào 12 giờ 15 ngày 21/3/1975, phi trường Khánh Dương bị pháo kích. 
Một đơn vị CQ di chuyển về 1 vị trí cách phi trường Khánh Dương 
khoảng 1 km về hướng Nam. 


