
Ngày 22-3-1975: Quảng Đức Thất Thủ 
 
* Quảng Đức thất thủ 
 
-Sáng ngày 22/3/1975, trên địa bàn tỉnh Quảng Đức, Cộng quân đã mở 
nhiều cuộc tấn công và pháo kích. 9 giờ sáng, Quận Kiến Đức bị Cộng 
quân tràn ngập, tỉnh lỵ Gia Nghĩa bị pháo nặng.  
10 giờ 15 phút cùng ngày, hầm chỉ huy của Tiểu khu trưởng Quảng Đức 
và hệ thống truyền tin liên lạc bị pháo sập. Đại tá Phạm Văn Nghìn, Tỉnh 
trưởng/Tiểu khu trưởng Quảng Đức, chỉ huy lực lượng còn lại của tiểu 
khu mở đường máu vượt ra vòng vây của CQ, để rút về ngã Lâm Đồng. 
Quảng Đức thất thủ từ trưa ngày 22/3/1975. (TỉnhQuảng Đức thành lập 
ngày 23/1/1959 gồm các quận Daksong, một phần quận Di Linh (tỉnh 
Lâm Đồng), quận Phước Hòa, tỉnh lỵ đặt tại GiaNghĩa) 
 
* Chi khu Khánh Dương (tỉnh Khánh Hòa) di tản 
 
-Sáng ngày 22/3/1975, mặt trận Khánh Dương bị áp lực nặng. Lực 
lượng CQ đã dốc toàn lực mở cuộc tấn công phòng tuyến Khánh Dương 
-9 giờ 30 ngày 22/3/1975: Chi khu Khánh Dương mất liên lạc. Đến 10 
giờ, Quận trưởng/Chi khu trưởng Khánh Dương báo cáo phải di tản 
chiến thuật vì Cộng quân tràn ngập. 
 
* Ngày N+6 của cuộc triệt thoái các đơn vị Quân đoàn 2 trên Liên tỉnh lộ 
7 B. 
 
-Sáng 22/3/1975, đoàn quân triệt thoái chưa qua được sông Ba vì phải 
chờ Công binh bắc cầu. Trong ngày này, Liên đoàn 6 Công binh đã nỗ 
lực 24/24 giờ để làm cây cầu dã chiến dài 300 mét bằng vĩ sắt sân bay 
(PSP). Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng đoàn quân triệt 
thoái, báo cáo cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 biết đoàn quân gặp khó 
khăn. Gần hết đạn dược, lương thực. 


