
Ngày 30-3-1975: Trận Chiến Qui Nhơn 

 

* Qui Nhơn hỗn loạn, Sư đoàn 22 Bộ binh rút 2 Trung đoàn 41, 42 

khỏi phòng tuyến Bình Khê về Qui Nhơn 

-Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên, ngày 30 tháng 3/1975, 

Cộng quân đã xâm nhập vào thành phố Qui Nhơn, tỉnh lỵ tỉnh Bình 

Định. Trong khi đó, tại phía Tây Qui Nhơn, lực lượng Cộng quân gồm 

sư đoàn 3 và trung đoàn 95 CSBV đã tấn công cườp tập vào phòng 

tuyến Bình Khê . Để bảo toàn lực lượng, 2 trung đoàn 41 và 42 của Sư 

đoàn 22 Bộ binh được lệnh rút khỏi Bình Khê. Trung đoàn trưởng 

Trung đoàn 42 là Đại tá Nguyễn Hữu Thông đã bất mãn về quân lệnh 

này, ông khẩn khoản trình với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ binh cho 

Trung đoàn 42 Bộ binh được cố thủ, nhưng thỉnh cầu này đã không 

được chấp thuận.. 

-Cũng theo ghi nhận của Đại tướng Cao Văn Viên, khi 2 trung đoàn 

này về đến Qui Nhơn thì Cộng quân đã đào giao thông hào tại một số 

khu vực trong thành phố. Nhiều cao ốc bị Cộng quân chiếm. Kịch 

chiến đã diễn ra ở phía Nam hải cảng Qui Nhơn.  

*Đại tướng Wayand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ đến Nha 

Trang. 

Sau khi đến Sài Gòn vào ngày 26/3/1975, vào 10 giờ ngày 30/3/1975, 

Đại tướng Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, đặc sứ của Tổng 

thống Hoa Kỳ, đã đến Nha Trang bằng 1 phản lực cơ quân sự loại 

nhỏ. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2/Quân khu 2 

đã đón Đại tướng Weyand ngay tại phi trường và tự lái xe Jeep chở 

về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Tướng Phú đã trao đổi với Tướng 

Weyand tình hình chiến sự tại các tỉnh phía Nam miền Trung. Cuộc 

họp kết thúc vào 10 giờ 55 cùng ngày. 

 

*Cộng quân tấn công phòng tuyến Khánh Dương 



2 giờ 15 chiều ngày 30/3/1975, Cộng quân tấn công cường tập phòng 

tuyến của Lữ đoàn 3 Nhảy Dù tại Khánh Dương. Lữ đoàn trưởng báo 

cáo khẩn về tình hình cho Thiếu tướng Phú. Vị Tư lệnh Quân đoàn 2 

mong "Lữ đoàn Dù cố gắng giữ phòng tuyến", và hứa sẽ có lực lượng 

tăng viện. 


