
Ngày 3-4-1975: Phan Rang Hỗn Loạn 

 

*Tình hình Phan Rang  

Sau khi các đơn vị VNCH triệt thoái khỏi Nha Trang ngày 2/4/1975, 

theo ghi nhận của Đại tướng Cao Văn Viên, tình hình tỉnh Ninh Thuận 

trở nên hỗn loạn, nhốn nháo, công chức bỏ nhiệm sở, quân nhân các 

đơn vị Địa phương quân bỏ đơn vị đi tìm gia đình. Gần một nửa số 

tiểu đoàn Địa phương quân tỉnh NinhThuận bảo vệ Căn cứ Phan Rang 

đã bỏ vị trí phòng thủ. Tỉnh trưởng/Tiểu khu trưởng Ninh Thuận bỏ 

Phan Rang sau khi ra lệnh thiêu hủy một số dụng cụ và phương tiện 

thiết yếu. 

 

* Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến giữ chức Tổng trấn Vũng Tàu  

Ngày 3 tháng 4/1975, sau cuộc triệt thoái khỏi Đà Nẵng bằng tàu Hải 

quân vào ngày 29/3/197, lực lượng còn lại của Sư đoàn 3 Bộ binh do 

Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh chỉ huy đã cập bến Vũng Tàu. Vào 

ngày này, lực lượng Thủy quân Lục chiến đã phối trí lực lượng bảo vệ 

phòng tuyến Vũng Tàu. Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn 

Thủy quân Lục chiến, kiêm nhiệm chức vụ Tổng trấn Vũng Tàu. 

* Sư đoàn 3 Bộ binh tái chỉnh trang tại Trung tâm huấn luyện Vạn 

Kiếp 

Theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực VNCH, lực lượng Sư 

đoàn 3 Bộ binh tập trung về Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Sư đoàn 

2 Bộ binh lên Bình Tuy. Tất cả sẽ phải chỉnh trang và sẵn sàng chiến 

đấu. 

Sau khi liên lạc với Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3 duyên hải và Đặc khu 

Vũng Tàu, vào 15 giờ chiều ngày 3 tháng 4/1975, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 

3 Bộ binh và các đơn vị của Sư đoàn này về đến Trung tâm Huấn 

luyện Vạn Kiếp. 


