
Ngày 27-4-1975: Trận Chiến Tân Cảng Sg 
 
*Cộng quân bị tổn thất nặng trong cuộc tấn công vào khu Tân Cảng Sài 
Gòn 
Sáng ngày 27 tháng 4/1975, tình hình Thủ đô Sài Gòn đã trở nên sôi 
động khi Cộng quân bắt đầu pháo kích vào vòng đai phi trường Tân Sơn 
Nhất, tiếp đó một đơn vị đặc công CSBV đã tấn công cầu xa lộ Tân 
Cảng và cầu xa lộ Biên Hòa. Lực lượng bộ chiến của Biệt khu Thủ đô đã 
được điều động khẩn cấp để giải tỏa áp lực địch. Đến chiều ngày 
27/4/1975, Cộng quân phải rút lui sau khi bị tổn thất nặng. 
* Kịch chiến tại Bà Rịa, Nhơn Trạch, Trảng Bom 
-Rạng sáng ngày 27/4/1975, tại Bà Rịa, lực lượng Nhảy Dù đã quét 
Cộng quân ra khỏi tỉnh lỵ. Để ngăn chận các đợt tấn công kế tiếp của 
Cộng quân, Bộ chỉ huy Lữ đoàn 1 Nhảy Dù tăng thêm quân phòng thủ 
bên ngoài thị xã. Khoảng 8 giờ sáng, Cộng quân điều động hai trung 
đoàn bộ binh và khoảng 30 chiến xa từ hai hướng mở đợt tấn công thứ 
2 vào thị xã Bà Rịa. Lữ đoàn 1 Nhảy Dù đã chống trả quyết liệt gây thiệt 
hại nặng cho Cộng quân. 
-Vào 2 giờ chiều ngày 27/4/1975, Lữ đoàn 1 Nhảy Dù được lệnh rút khỏi 
Bà Rịa và về phòng thủ tuyến Cỏ May (nằm trên đường Bà Rịa-Vũng 
Tàu). Cùng trong buổi chiều ngày 27/4/1975, một đơn vị Công binh Thủy 
quân Lục chiến được điều động đến để giật sập cầu Cỏ May hầu ngăn 
chận Cộng quân tràn qua. 
-Cũng trong ngày 27/4/1975, Cộng quân điều động bộ binh và thiết giáp 
tiến đến gần liên tỉnh lộ 25 và nhắm quận lỵ Nhơn Trạch, một đơn vị 
CSBV đánh chiếm các đồn Địa phương quân và Nghĩa quân dọc trên 
đường tiến quân. Khu vực Trảng Bom do một đơn vị của Sư đoàn 18BB 
phụ trách đã bị Cộng quân pháo liên tục. 


