
Ngày 28-3-1975: Trận Chiến Quảng Nam 

 

*Sư đoàn 3 Bộ binh lập "phòng tuyến vàng" Câu Lâu-Thu Bồn, tỉnh 

Quảng Nam. 

Ngày 28/3/1975, tại tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn 56 Bộ binh/Sư 

đoàn 3 Bộ binh được lệnh rút về phòng tuyến vàng (Câu Lâu-Thu 

Bồn). Cộng quân tung chiến xa đuổi theo, 1 chiếc M 113 của Thiết 

đoàn 11 bị bắn cháy. Tại quận Đại Lộc, Cộng quân đã chiếm bộ chỉ 

huy Chi khu quận và lập hệ thống công sự phòng thủ ở đây. Trung 

đoàn 57BB được lệnh phải triệt phá các chốt chận của Cộng quân 

quanh quận lỵ.  

 

*Trung đoàn 2 Bộ binh lập tuyến phòng ngự Điện Bàn  

Cũng vào trưa ngày 28-3-1975, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Cộng 

quân tung một tiểu đoàn thuộc B44 lập các chốt chận tại Thanh Quít, 

ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 BB điều động 1 tiểu đoàn của 

Trung đoàn 2 BB giải tỏa khu vực này, 2 tiểu đoàn còn lại và Bộ chỉ 

huy Trung đoàn 2BB phụ trách phòng ngự phòng tuyến Điện Bàn-Hội 

An.  

*Liên đoàn 915 Địa phương quân bảo vệ Hội An 

Chiều ngày 28/3/1975: ba tiểu đoàn của Liên đoàn 915 Địa phương 

quân do Trung tá Võ Vàng chỉ huy được điều động phòng thủ thị xã 

Hội An. Sau lưng của 3 trung đoàn thuộc Sư đoàn 3 BB, là các đồn Địa 

phương quân và Nghĩa quân thì đã bỏ ngỏ.  

* Binh biến tại Trung tâm Huấn luyện Hòa Cầm 

Trưa ngày 28/3/1975, một sự kiện xảy ra tại trung tâm huấn luyện 

Hòa Cầm (nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) là binh sĩ các đơn vị Địa 

phương quân tỉnh Quảng Tín phá kho lương thực của trung tâm này, 



khóa sinh theo học tại trung tâm đã bỏ đi, chỉ còn lại khoảng đại đội 

phụ trách phòng thủ của trung tâm. 


