
Ngày 23-3-1975: Trận Chiến Khánh Hòa 

 

* Mặt trận Khánh Dương (tỉnh Khánh Hòa). 

Ngày 23 tháng 3/1975, tại mặt trận Khánh Dương (Khánh Hòa), Cộng 

quân đã gia tăng áp lực tại tuyến phòng ngự của Lữ đoàn 3 Nhảy Dù. 

14 giờ chiều ngày 23/3/1975, Cộng quân điều động đại pháo và chiến 

xa cùng thành phần bộ binh tiến vềTây Bắc Khánh Dương. Vào 16 giờ, 

Không quân đã thả 8 quả CBU xuống các vị trí trọng yếu của Cộng 

quân.  

-16 giờ 30 ngày 23/3/1975, nhiều chiến xa của Cộng quân xuất hiện ở 

vị trí cách trung tâm quận lỵ Khánh Dương 2 km về phía Tây Bắc. Ở 

phía Đông Nam Khánh Dương, phi cơ quan sát của Không quân VNCH 

ghi nhận có 2 chiến xa T-54. Ở phiá Bắc có nhiều xe kéo đại pháo cách 

quận lỵ khoảng 3 km. Không quân đã thực hiện nhiều phi xuất oanh 

tạc chính xác ngăn chận mức độ tiến quân của Cộng quân.  

*Lực lượng Quân đoàn 2 vượt sông Ba  

Ngày 23 tháng 3/1975 là ngày thứ 8 của tiến trình triệt thoái lực 

lượng Quân đoàn 2 và đơn vị tăng phái khỏi Cao nguyên. Trước ngày 

23/3/75, đoàn quân triệt thoái chưa qua được sông Ba vì phải chờ 

Công binh bắc cầu. 16 giờ 15 phút ngày 23/3/1975. Công binh báo là 

"cây cầu dã chiến lịch sử" qua Sông Ba đã làm xong 95%, đêm 

23/3/1975, các đơn vị bắt đầu vượt sông để về Phú Yên. 

 

*Mặt trận Quảng Ngãi 

Ngày 23/3/1975, sau một tuần tiến hành các cuộc tấn công vào các 

quận miền núi tỉnh Quảng Ngãi, Cộng quân gia tăng áp lực tại khu vực 

đồng bằng của tỉnh này. Tại miền núi Quảng Ngãi, để bảo toàn lực 

lượng và để có quân số phòng thủ tại những nơi trọng yếu hơn, 

Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1/Quân khu 1, 

đã cho lệnh rút quân khỏi quận lỵ Sơn Trà và Trà Bồng. Các đồn xa 



trong vùng thâm sơn cũng được lệnh phải rút đi. Các đơn vị rút khỏi 

các vị trí trên được tái bố trí để lập vành đai phòng thủ tại các quận 

cận sơn và những khu vực hiểm yếu. 


