
Ngày 5-4-1975: Thủ tướng Khiêm Từ Chức 

 

*Thủ tướng Trần Thiện Khiêm từ chức 

Ngày 5 tháng 4/1975, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính 

phủ kiêm Tổng trưởng Quốc phòng đã nộp đơn lên Tổng thống VNCH 

Nguyễn Văn Thiệu xin từ chức. Tổng thống đã chấp thuận và cử ông 

Nguyễn Bá Cẩn, chủ tịch Hạ Viện, thành lập nội các (Ngày 14/4/1975, 

nội các của ông Nguyễn Bá Cẩn mới hoàn tất thành phần nhân sự và 

trình diện Tổng thống). Trong thời gian chờ chính phủ mới hình 

thành, nội các của Đại tướng Trần Thiện Khiêm tiếp tục hoạt động 

dưới hình thức xử lý thường vụ. (Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn 

Viên, và hồi ký của Trung tướng Trần Văn Đôn)  

 

* Phối trí lực lượng tại mặt trận Ninh Thuận. 

Theo kế hoạch của bộ Tổng Tham Mưu và sự phân nhiệm của bộ Tư 

lênh Quân đoàn 3 & Quân khu 3, thì Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân 

đoàn 3 (Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi giữ chức Tư lệnh Tiền 

phương), đặt tại căn cứ Không quân Phan Rang cùng với bộ Tư lệnh 

Sư đoàn 6 Không quân. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Tiền phương 

Quân đoàn 3 là chỉ huy các lực lượng phòng thủ và bảo vệ hai tỉnh 

Ninh Thuận và Bình Thuận.  

Lực lượng chính để bảo vệ phòng tuyến Phan Rang là Lữ đoàn 3 Nhảy 

Dù (Lữ đoàn này về Sài Gòn vào ngày 7/4/1975, sau khi có Lữ đoàn 2 

Nhảy Dù ra thay thế). Về hỏa lực không pháo là các phi đoàn thuộc 

Sư đoàn 6 Không quân. Yểm trợ hỏa lực pháo binh có 1 tiểu đoàn 

Pháo binh của Sư đoàn Dù và một số pháo đội do Quân đoàn 3 điều 

động đến. 


