
Ngày 27-3-1975: Trận Chiến Ở Bình Định 

 

* Cộng quân tràn ngập Tam Quan, tỉnh Bình Định 

Vào 0 giờ sáng ngày 27/3/1975, Cộng quân tấn công cường tập ngập 

phòng tuyến Tam Quan do 1 đơn vị của Sư đoàn 22 Bộ binh phòng 

ngự. Lực lượng Cộng quân với các đơn vị từ Quảng Ngãi tiến vào, 

phối hợp với trung đoàn 95 và sư đoàn 3 CSBV đã gây áp lực nặng tại 

vùng phía Bắc của Bình Định. Trận chiến tại Tam Quan khai diễn từ 

ngày 25/3/1975 với những đợt xung phong của CQ, nhưng đều bị lực 

lượng trú phòng đánh bật. Sau 2 ngày kịch chiến, Cộng quân tăng 

cường lực lượng, mở cuộc tấn công với hỏa lực mạnh để tràn ngập 

phòng tuyến này.  

 

* Phòng tuyến Duy Xuyên, Quảng Nam bị tấn công 

-Ngày 27/3/1975, Cộng quân gia tăng áp lực tại khu vực Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam. Trung đoàn 56 Bộ binh của Sư đoàn 3 Bộ Binh tái 

phối trí tổ chức phòng thủ tuyến Duy Xuyên. 

-Trong ngày 27/3/1975, Cộng quân đã pháo kích và khai triển lực 

lượng chiếm giữ một số xã ở Tây Nam tỉnh Quảng Nam.  

-Cũng trong ngày 27/3/1975,Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư 

lệnh Quân đoàn 1/Quân khu 1 đã thị sát tình hình chiến sự tại vùng 

trách nhiệm của Sư đoàn 3 Bộ binh, đồng ý đề nghị của Thiếu tướng 

Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh về kế hoạch lập phòng 

tuyến vàng Thu Bồn, ngăn chận CQ tấn công Đà Nẵng.  

 

*Sư đoàn 10 CSBV tấn công Khánh Dương 

Cũng trong ngày 27/3/1975, sư đoàn F-10 CSBV tấn công vào phòng 

tuyến của Lữ đoàn 3 Nhảy Dù tại Khánh Dương, Khánh Hòa, nhưng 

đã bị lực lượng Nhảy Dù đánh bật sau những trận kịch chiến. 


