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*Tổng lược về trận chiến Long Khánh ngày 9/4/1975 

Theo tài liệu ghi trong hồi ký của Đại tướng Cao Văn Viên, sau khi đã 

điều động 3 sư đoàn chính quy vào mặt trận Long Khánh, ngày 9 

tháng 4/1975, Cộng quân tung lực lượng tiến chiếm một đoạn đường 

dài trên Quốc lộ 20 và đặt chướng ngại vật tại ngã ba Dầu Giây, giao 

điểm của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20. Cùng thời gian khai triển lực lượng 

tại khu vực nói trên, rạng sáng ngày 9/4/1975, Cộng quân đã pháo 

kích như mưa vào Căn cứ Không quân Biên Hòa, Bộ Tư lệnh Quân 

đoàn 3, Căn cứ Tiếp vận Long Bình. 

Tại tỉnh lỵ Xuân Lộc, từ 6 giờ sáng 30 cùng ngày (9/4/1975), Cộng 

quân đã đồng loạt pháo kích khoảng vào nhiều vị trí quanh tỉnh lỵ 

Xuân Lộc. Khoảng 1 giờ sau, Cộng quân tung trung đoàn 266 thuộc sư 

đoàn 341 chính quy Bắc Việt, và 1 tiểu đoàn chiến xa T54, 2 tiểu đoàn 

pháo, 1 tiểu đoàn đặc công tấn công vào ngay thị xã. 

Cũng với trận tấn công vào vào thời gian đó, CQ tấn công vào khu vực 

ngã ba Dầu Giây. Kế hoạch của Cộng quân là muốn chiếm Dầu Giây 

để từ đây tấn công vào tuyến phòng thủ của Trung đoàn 52 thuộc Sư 

đoàn 18 Bộ binh. 

Ngay trước khi trận chiến xảy ra, để ngăn chận các đợt tấn công của 

Cộng quân, Không quân VNCH đã thực hiện nhiều phi tuần oanh tạc 

vào các vị trí đóng quân của Cộng quân, tuy nhiên, các phi tuần này 

đã gặp khó khăn do màn lưới phòng không dày dặc của các trung 

đoàn pháo binh phòng không của Cộng quân được bố trí quanh vòng 

đai phòng tuyến của Sư đoàn 18 Bộ binh. 

*Lực lượng VNCH tại mặt trận Long Khánh 

Về lực lượng tác chiến của Quân lực VNCH tại mặt trận Long Khánh, 

theo tài liệu của Phòng 3/Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH được Đại 

tướng Cao Văn Viên ghi lại trong hồi ký, thì tính đến sáng ngày 



9/4/1975, các đơn vị phòng ngự gồm có toàn bộ lực lượng Sư đoàn 

18 Bộ binh, được tăng cường thêmTrung đoàn 8 Bộ binh thuộc Sư 

đoàn 5 Bộ binh, Thiết đoàn 3 , hai tiểu đoàn Biệt động quân, hai tiểu 

đoàn Pháo binh. Các đơn vị này được chia thành 3 lực lượng đặc 

nhiệm 316, 318 và 322 được phối trí án ngữ quanh vòng đai thị xã 

Xuân Lộc. Tư lệnh mặt trận Long Khánh là Chuẩn tướng Lê Minh 

Đảo,Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, chỉ huy lực lượng diện địa là Đại tá 

Phạm Văn Phúc, Tỉnh trưởng/Tiểu khu trưởng Long Khánh. 

* Diễn tiến các trận giao tranh trong ngày 9/4/1975. 

Theo bản tin chiến sự do phát ngôn viên Quân sự QL.VNCH phổ biến 

và được báo Chính Luận số ra ngày 10/4/1975 phổ biến, diễn tiến các 

trận giao tranh tại Xuân Lộc trong ngày 9/4/1975 được ghi nhận như 

sau. 

Tại phòng tuyến quanh thị xã Xuân Lộc (tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh), 7 giờ 

30 sáng, Cộng quân đã mở nhiều đợt tấn công vào vị trí phòng ngự 

của các chiến đoàn 316, 318 và 320. Tại trung tâm tỉnh lỵ Long Khánh, 

trận chiến xảy ra ngay tại nhà thờ Chánh tòa và giữa chợ Xuân Lộc. 

Đối phương sử dụng thiết giáp có bộ binh tùng thiết tấn công vào khu 

vực trung tâm tỉnh lỵ Long Khánh. Để đẩy lùi địch quân ra khỏi thị xã, 

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động thêm lực lượng đến tăng viện, 

trận chiến trở nên dữ dội hơn. 

Lực lượng tăng viện và trú phòng đã quyết chiến và đẩy lùi được các 

đợt tấn công của Cộng quân. 4 chiến xa của địch đã bị bắn cháy gần 

chợ Xuân Lộc. Đến 6 giờ chiều ngày 10/4/1975, các chốt cầm cự của 

Cộng quân trong tại thị xã Xuân Lộc, nhà thờ Chánh Tòa đã hoàn toàn 

bị đẩy lui, 300 Cộng quân bị bỏ xác tại trận địa với trên 100 vũ khí đủ 

loại, 2 binh sĩ Cộng quân bị bắt sống. Tại các khu vực kế cận thị xã, 

trận chiến vẫn kéo dài đến 10 giờ đêm mới tạm lắng sau khi lực 

lượng tăng viện giải tỏa được áp lực của Cộng quân. 

 

* Cuộc chuẩn bị của Cộng quân tại mặt trận Long Khánh 



Theo lời khai của 2 tù binh Cộng quân, những binh sĩ này thuộc một 

trung đoàn mới từ miền Bắc xâm nhập vào Nam từ đầu năm 1975. 

Trước khi tấn công vào thị xã Xuân Lộc, đơn vị của hai tù binh này đã 

được tập dượt trước với sự tham gia của một tiểu đoàn thiết giáp.  

Theo tài liệu trong Tạp chí "Lịch sử Quân đội" CSVN số 3/1998 ( do 

tham mưu trưởng Hành quân Sư đoàn 18 Bộ binh Hứa Yến Lến trích 

dẫn phổ biến trong KBC số 22, thì kế hoạch chuẩn bị cuộc tấn công 

vào Xuân Lộc được Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ chính trị CSVN, kể lại diễn 

tiến như sau: " Sau 2 lần B 2 xin quân thì tôi (Lê Đức Thọ) vào chiến 

trường gặp lúc hội nghị miềm Bắc vưà kết thúc. Lúc đó, tôi cũng được 

biết trước đó, anh em (CSBV) đã đánh Thủ Thừa, đường số 4, nhưng 

bị thiệt hại nặng nề, không giải quyết được chiến trường. Ngoài ra 

địch còn chống cự như trận đánh vào Đồng Dù, Nước Trong là những 

trận đánh ác liệt tại miền Đông, thương vong của ta (CSBV) không 

phải là ít, tôi có ý định toan bàn với các đồng chí (Bộ Tham mưu trung 

ương của CQ tại miền Nam, nhưng nghe anh Dũng (Văn Tiến Dũng, 

đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội CSBV, tôi cũng nghĩ có 

thể mình mới vào chưa rõ tình hình; cứ để các đồng chí đánh vậy. Kết 

cục là anh em (CSBV) không đánh được Xuân Lộc, bị thương vong 

nặng, phải rút ra. 

Cũng theo tài liệu nói trên, lực lượng CQ tại mặt trận Long Khánh 

trong những ngày đầu là quân đoàn 4 CSBV do tướng CSBV Hoàng 

Cầm làm tư lệnh, chính uỷ là tướng CSBV Hoàng Đình Hiệp. Các đại 

đơn vị thống thuộc quân đoàn này gồm có: sư đoàn 6, sư đoàn 7 và 

sư đoàn 341, sư đoàn này vưà di chuyển từ Thanh Hóa vào với thành 

phần Pháo binh cơ hữu. (Tài liệu phổ biến trong hồi ký của Đại tướng 

Cao Văn Viên có phần khác biệt về danh hiệu các sư đoàn CSBV, theo 

đó 2 sư đoàn 3 và 341 là những đại đơn vị đầu tiên của CSBV tại mặt 

trận Long Khánh, sau đó được tăng cường thêm sư đoàn 7 CSBV). 


