
Ngày 29-3-1975: Lâm Đồng Thất Thủ 

 

*Bộ chỉ huy Tiểu khu Lâm Đồng triệt thoái 

Ngày 29/3/1975, sau các cuộc tấn công cường của Cộng quân diễn ra 

trong ngày 28/3/1975, Bộ chỉ huy Tiểu khu Lâm Đồng và 1 đơn vị Địa 

phương quân, do vị Trung tá Tham mưu trưởng chỉ huy đã triệt thoái 

về đến Phan Rang vào 20 giờ tối ngày 29/3/1975. (Theo nhật ký hành 

quân của Thiếu tá Phạm Huấn, sĩ quan Báo chí của Tư Quân đoàn 2, 

thì vào 3 giờ sáng ngày 28-3-1975, Cộng quân đã tấn công quận Bờ 

Sa, tỉnh Lâm Đồng. Đến 7 giờ 15 sáng cùng ngày, Cộng quân bắy đầu 

pháo kích vào thị xã tỉnh lỵ Lâm Đồng. Đến 10 giờ 45, phòng tuyến thị 

xã tỉnh lỵ bị tràn ngập).  

Cũng trong ngày 29 tháng 3/1975, Cộng quân tràn chiếm các vị trí còn 

lại của lực lượng Tiểu khu Lâm Đồng. (Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đặt tại 

Nha Trang đã điều động Liên đoàn 24 Biệt động quân tăng cường cho 

Tiểu khu Lâm Đồng nhưng liên đoàn này chưa đến kịp thì Cộng quân 

đã tràn ngập tỉnh lỵ). 

* Sư đoàn 23 Bộ Binh tái thành lập 

Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên, sau khi phòng tuyến của Sư 

đoàn 23 Bộ binh tại quận Phước An (tỉnh Darlac) bị thất thủ ngày 

18/3/1975, Bộ Tổng Tham mưu đã cho tái tập trung lực lượng còn lại 

của Sư đoàn 23 Bộ binh tại Động Ba Thìn, cách Cam Ranh khoảng 10 

km về hướng Bắc. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh ( Đại tá Đức, phụ tá 

Tư lệnh Quân đoàn 2/Quân khu 2, làm quyền Tư lệnh thay chuẩn 

tướng Trường bị thương tại Phước An ngày 16/3/1975), có nhiệm vụ 

tái tổ chức lại các đơn vị trực thuộc. Theo tài liệu của Thiếu tá Phạm 

Huấn, sĩ quan báo chí Tư lệnh Quân đoàn 2, vào ngày 29/3/1975, Sư 

đoàn 23 Bộ binh được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cấp cho 1,200 khẩu 

súng M-16 để bổ sung cho số vũ khí tái chỉnh trang. 


