
Ngày 10-3-1975, Trận Ban Mê Thuột 
 
*10-3-1975: Cộng quân tấn công Ban Mê Thuột  
 
2 giờ sáng ngày 10 tháng Ba năm 1975, Cộng quân mở cuộc tấn công 
cường tập vào thị xã Ban Mê Thuột, tỉnh lỵ tỉnh Darlac. Khi trận chiến 
xảy ra, Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh là Chuẩn tướng Lê Trung Tường 
đang chỉ huy mặt trận Pleiku, do đó Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư 
lệnh Quân đoàn 2/Quân khu 2, đã chỉ định Đại tá Vũ Thế Quang, Tư 
lệnh phó Sư đoàn 23 Bộ binh, chỉ huy mặt trận Ban Mê Thuột với sự hợp 
lực của Tiểu khu trưởng Darlac là Đại tá Nguyễn Trọng Luật.  
Cộng quân mở đầu cuộc tấn công bằng những đợt pháo kích vào thị xã, 
các vị trí quân sự trọng yếu như Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh, Bộ Chỉ 
huy Tiểu khu Darlac, doanh trại của các đơn vị thống thuộc Sư đoàn 23 
Bộ binh. Đến 4 giờ sáng, Cộng quân đã sử dụng mở cuộc tấn công 
chiếm kho đạn Mai Hắc Đế ở phía Tây thị xã. Đơn vị trú phòng đã bảo 
vệ được kho đạn. Đến 7 giờ sáng Cộng quân ngưng pháo kích, chuyển 
sang tấn công bằng bộ binh và thiết giáp vào thị xã. Các đoàn chiến xa 
của Cộng quân đã bị các đơn vị của Tiểu khu Darlac đánh chận lại. 
Trưa ngày 10/3/1975, Cộng quân mở đợt pháo kích dồn dập vào Bộ Chỉ 
huy Tiểu khu, bản doanh bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh. 13 giờ 30, 
Cộng quân tập trung hỏa lực pháo binh bắn vào doanh trại Bộ Chỉ huy 
Tiểu khu. 2 giờ chiều , Cộng quân tràn ngập vào doanh trại. Vào lúc 18 
giờ, Liên đoàn 21 Biệt Động Quân được thả xuống trong khu vực Bộ Chỉ 
huy Chi khu Buôn Hô rồi từ địa điểm này, khai triển lực lượng tiến vào thị 
xã Ban Mê Thuột. 
Tại phi trường Phụng Dực, Cộng quân điều động 2 trung đoàn thuộc sư 
đoàn 320 và 1 tiểu đoàn chiến xa tấn công vào tuyến phòng thủ của 
Trung đoàn 53 Bộ binh/Sư đoàn 23 Bộ binh. Lực lượng phòng thủ đã 
ngăn chận được cuộc tấn công của địch quân. Tính đến 6 giờ chiều 
ngày 10/1975, các đơn vị Quân lực VNCH tại mặt trận Ban Mê Thuột đã 
loại ra ngoài vòng chiến khoảng 300 Cộng quân, bắn cháy 12 chiến xa 
T-54.  


