
Ngày 24-3-1975: Quảng Tín Thất Thủ 

*Cộng quân tấn công thị xã Tam Kỳ, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín 

-Sáng ngày 24 tháng 3/1975, một biệt đội đặc công và 2 chiến xa 2 PT 

76 của Cộng quân đã lọt vào thị xã Tam Kỳ, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín. Do 

bị tấn công bất ngờ, binh sĩ trú phòng đã không kịp có phản ứng nên 

Cộng quân đã chiếm thị xã này.Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Tiểu 

khu Quảng Tín, Bộ Tư lệnhTiền phương Sư đoàn 2 Bộ binh (BB) và Bộ 

chỉ huy Trung đoàn 5 BB đang đóng quân ở thị xã đã phải rút đi di 

chuyển về vùng hoạt động của Sư đoàn 3 Bộ binh ở phía bắc quận 

Thăng Bình. Sự kiện Cộng quân chiếm Tam Kỳ đã ảnh hưởng không ít 

đến tinh thần chiến đấu của quân trú phòng trong thị xã Quảng Ngãi, 

một tỉnh lỵ ở phía Nam thị xã Tam Kỳ, nằm trên Quốc lộ 1.  

* Mặt trận Quảng Ngãi: Lực lượng địa phương quân triệt thoái. 

-Từ 12 giờ trưa đến tối ngày 24/3/1975, Cộng quân đã bắt đầu mở 

các cuộc tấn công vào nhiều căn cứ quân sự và làng mạc chung quanh 

thị xã Quảng Ngãi. Một tiểu đoàn đặc công Cộng quân tấn công vào 

phi trường, trong khi đó khoảng 1 trung đoàn thuộc lực lượng chủ lực 

của tỉnh đội CSVN Quảng Ngãi đã tấn công vào các tuyến phòng thủ 

vòng đai thị xã. 

Để bảo toàn lực lượng, bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 và Quân khu 1 chấp 

thuận cho Tiểu khu Quảng Ngãi được quyền cho lệnh các đơn vị Địa 

phương quân được rời bỏ phòng tuyến và đánh lên phía Bắc để ra 

khỏi vòng vây của Cộng quân. Do đường từ thị xã Quảng Ngãi đến 

căn cứ Chu Lai của Sư đoàn 2 Bộ binh bị gián đoạn và đường ra biển 

cũng bị Cộng quân phong tỏa nên các đơn vị Địa phương quân đã 

phải mở đường máu để rút quân. Sáng ngày 25/3/1975, chỉ có một số 

ít về đến Chu Lai. Phần lớn đã bị CQ bắt trên đường di chuyển. 


