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* Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức 
-Trong khi cuộc rút quân của lực lượng VNCH tham chiến tại mặt trận 
Xuân Lộc đang diễn ra trên liên tỉnh lộ 2, thì tại Sài Gòn, vào sáng ngày 
21/4/1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập Hội đồng An ninh 
Quốc gia với sự tham dự của các nhân vật sau đây: Phó Tổng thống 
Trần Văn Hương, Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, Đại tướng Cao Văn Viên, 
Trung tướng Đặng Văn Quang. Ngoài các thành viên kể trên, còn có 
Trung tướng Nguyễn Văn Toàn ( Tư lệnh Quân đoàn 3), Trung tướng 
Nguyễn Văn Minh (Tư lệnh Biệt khu Thủ đô), Thiếu tướng Nguyễn Khắc 
Bình (Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia). 
-Một ghi nhận đặc biệt là phiên họp không có mặt Tổng trưởng Quốc 
phòng Trần Văn Đôn, nhân vật đáng lý phải được thông báo và được 
mời dự. Theo lời của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn thì Tổng thống 
Thiệu không mời ông vì biết ông đã hai lần họp với các tướng lãnh và 
nghi ngờ ông vận động buộc Tổng thống Thiệu phải từ chức. Theo hồi 
ký của Đại tướng Cao Văn Viên, trong cuộc họp này, Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu đã thông báo quyết định từ chức và trao quyền lại 
cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. Giải thích cho sự ra đi của mình, 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói rằng Hoa Kỳ muốn ông từ chức và 
dù ông có bằng lòng hay không thì nhiều tướng lãnh cũng muốn ông 
phải rút lui. 
-19 giờ 30 ngày 21/4/1975, lễ bàn giao chức vụ Tổng Thống đã diễn ra 
tại Dinh Độc lập và được trực tiếp truyền hình. Trong khi đó tại nhiều 
phòng tuyến thuộc Quân khu 3 chiến trận vẫn diễn ra giữa các đơn vị 
Quân lực VNCH và các sư đoàn Cộng quân. 


