
Mặt Trận Ban Mê Thuột Ngày 10-3-1975 
 
*Cao nguyên ngày N-1 
 
Ngày N-1 của mặt trận Cao nguyên là ngày 9 tháng 3/1975, ngày Cộng 
quân gia tăng áp lực khi mở trận tấn công đánh chiếm quận lỵ Đức Lập 
(tỉnh Quảng Đức). Từ diễn biến này, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư 
lệnh Quân đoàn 2 & Quân khu 2, đã bay đến Ban Mê Thuột để thị sát 
tình hình và họp với Chuẩn tướng Lê Trung Tường, Tư lệnh Sư đoàn 23 
Bộ binh (lúc bấy giờ là Tư lệnh Mặt trận Nam Pleiku), các Tỉnh 
trưởng/Tiểu khu trưởng Darlac và Quảng Đức. Cuộc họp diễn ra tại 
Trung tâm Hành quân bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh, kéo dài từ 12 giờ 
trưa đến 5 giờ chiều. 
Sau khi nghe Trung tâm Hành quân trình bày tình hình ở Đức Lập, Thiếu 
tướng Phú quay sang Đại tá Phạm Văn Nghìn, Tỉnh trưởng/Tiểu khu 
trưởng Quảng Đức, cho những chỉ thị cần thiết, và ra lệnh cho vị tỉnh 
trưởng này bay về ngay tỉnh lỵ để đôn đốc chỉ huy các đơn vị chuẩn bị 
đối phó với tình hình mới. Thiếu tướng Phú nói với Tỉnh trưởng Quảng 
Đức rằng trong trường hợp Quảng Đức bị tấn công, ngoài Liên đoàn 24 
Biệt động quân đang tăng phái cho tỉnh này, ông sẽ tăng cường thêm 
quân để chận địch. Ông nhấn mạnh với Đại tá Nghìn: "Lệnh Tổng thống 
phải giữ Quảng Đức bằng mọi giá." 
Đại tá Nghìn vừa rời phòng họp, Thiếu tướng Phú ra lệnh cho Thiếu tá 
Nguyễn Văn Hóa, sĩ quan tùy viên , lo chuẩn bị bản đồ các mặt trận để 
ông họp tiếp tại văn phòng Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh với Chuẩn 
tướng Trường và Đại tá Vũ Thế Quang,Tư lệnh phó Sư đoàn 23 Bộ 
binh, Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng/Tiểu khu trưởng Darlac. 
Trong cuộc họp, Thiếu tướng Phú đã hỏi Chuẩn tướng Trường là nhận 
định thế nào về tin tức tình báo cho rằng sư đoàn F 10 CSBV đã về 
Quảng Đức, và trong trường hợp như thế, có nên rút bớt lực lượng Sư 
đoàn 23 Bộ binh đang hành quân tại Pleiku về tăng cường cho mặt trận 
ở Quảng Đức và Ban Mê Thuột không" Chuẩn tướng Trường đã trình 
với Thiếu tướng Phú rằng có thể có một phần của 2 sư đoàn F-10 và sư 
đoàn 320 CSBV đã về hoạt động tại hai tỉnh này, nhưng Tướng Trường 
không tin rằng toàn bộ sư đoàn F10 đã di chuyển về Quảng Đức. Tư 
lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh nhận định rằng có khả năng là sư đoàn CSBV 
này sẽ để lại 1 hoặc 2 trung đoàn để phối hợp với sư đoàn 968 CSBV từ 
Lào xâm nhập qua để mở mặt trận tại Nam Pleiku. 
Sau lời trình bày của Chuẩn tướng Trường, Đại tá Luật báo cho Thiếu 
tướng Phú biết là cách đây hai ngày trung đội Thám báo Tiểu khu Darlac 
đã phục kích bắt được 2 tù binh CSBV tại một ấp Thượng cách tỉnh lỵ 10 



km, trong đó có 1 sĩ quan bị thương. Cả hai tù binh khai là thuộc bộ 
phần tiền thám của sư đoàn 320 CSBV. Viên sĩ quan tù binh CSBV tiết 
lộ là sư đoàn 320 CSBV được lệnh chuẩn bị tấn công Ban Mê Thuột. 
Theo đề nghị của Đại tá Luật, Thiếu tướng Phú đã cho gọi Trưởng 
phòng 2 Tiểu khu Darlac trình bày chi tiết về cung từ của hai tù binh. 
Trước những báo cáo của Tiểu khu Darlac, sau một lúc suy nghĩ để 
lượng định tình hình, Thiếu tướng Phú ra lệnh cho Chuẩn tướng Trường 
bay về Pleiku trước để phối trí lực lượng tại đây, chuẩn bị lực lượng tiếp 
ứng cho Quảng Đức khi tỉnh này bị tấn công. Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, 
Thiếu tướng Phạm Văn Phú họp tiếp với Đại tá Quang, được chỉ định 
làm Tư lệnh mặt trận Ban Mê Thuột, và Đại tá Luật về kế hoạch bảo vệ 
tỉnh lỵ tỉnh Darlac. Trong giờ cuối cùng họp với tướng Phú, Đại tá Vũ 
Thế Quang đã trình bày sự phối trí lực lượng như sau: 
-Phòng thủ phía Bắc: Trung tâm huấn luyện Sư đoàn 23 Bộ binh. 
-Phòng thủ phía Đông: Bộ chỉ huy chi khu Ban Mê Thuột và đơn vị Địa 
phương quân thống thuộc chi khu. 
-Lực lượng phía Tây-khu vực trọng yếu và nguy hiểm nhất có hậu cứ 
của tiểu đoàn của Thiết đoàn 3 Thiết kỵ và kho đạn Mai Hắc Đế. Ngoài 
ra, doanh trại các tiểu đoàn Pháo binh, Công binh, Truyền tin thống 
thuộc Sư đoàn 23 bộ binh đóng gần thị xã đều tận dụng quân số tại 
hàng để tổ chức phòng ngự trong phạm vi trách nhiệm. Lực lượng trừ bị 
cho thị xã Ban Mê Thuột là lực lượng Trung đoàn 53 Bộ binh (trung đoàn 
trừ, chỉ có 2 tiểu đoàn), án ngữ tại phi trường Phụng Dực. Riêng về trách 
nhiệm của Tiểu khu Darlac, Đại tá Nguyễn Trọng Luật đã cho điều động 
Tiểu đoàn 204 Địa phương quân đang đóng tại Ban Don về thị xã. Việc 
di chuyển không phải dễ dàng vì phải trưng dụng tất cả các quân xa 
trong toàn thị xã Ban Mê Thuột mới đủ quân xa để vận chuyển cả một 
tiểu đoàn. 
 
* 2 giờ sáng ngày 10/3/1975: Mặt trận Ban Mê Thuột bùng nổ 
Đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng Ba/1975, Cộng quân khai hỏa tấn công 
vào Ban Mê Thuột. Tiếng pháo kích rền vang trong thị xã này đến 4 giờ 
sáng. Sau đó, Cộng quân đã sử dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung tấn 
công chiếm kho đạn Mai Hắc Đế ở phía Tây. Đơn vị trú phòng đã chống 
trả mãnh liệt và bảo vệ được kho đạn. Về phía Bắc, Đài Truyền tin của 
Không quân cũng bị tấn công. Đến 7 giờ sáng Cộng quân ngưng pháo 
kích vào thị xã nhưng đã điều động bộ binh và thiết giáp tiến vào thị xã 
và khai triển lực lượng xung quanh nhà thờ thị xã. 
Để tiện phối hợp trong việc chỉ huy, Đại tá Nguyễn Trọng Luật đã xin 
Thiếu tướng Phạm Văn Phú cho ông được qua ở chung với Đại tá Vũ 
Thế Quang. Đề nghị của Đại tá Luật được tướng Phú chấp thuận.Sự lo 
ngại của Đại tá Quang và Đại tá Luật là chiến xa Cộng quân đã lọt vào 



thị xã. Từng là Tư lệnh 1 Lữ đoàn Kỵ binh, Đại tá Luật thấy rõ hỏa lực 
tấn công của địch một khi có thiết giáp tham chiến. Tuy nhiên cả Đại tá 
Quang và Đại tá Luật vẫn hy vọng ở sự yểm trợ của Không quân VNCH 
khi trên bầu trời Ban Mê Thuột đã xuất hiện những phi cơ L 19 và các 
phản lực cơ chiến đấu. Tinh thần của quân sĩ trú phòng lên cao. Các 
đoàn chiến xa của Cộng quân từ hướng bắc tiến về phía Nam đã bị các 
đơn vị Địa phương quân của Tiểu khu Darlac đánh chận lại. 
Cộng quân thay đổi chiến thuật tấn công: Trưa ngày 10/3/1975, đối 
phương đã pháo kích dồn dập vào bộ chỉ huy tiểu khu và một số vị trí 
trọng yếu trong thị xã, trong đó có cả bản doanh bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 
Bộ binh. Hệ thống truyền tin tại bộ chỉ huy Tiểu khu bị trúng đạn pháo, 
hư hại nặng. Trước tình hình đó, Thiếu tá Hy, trưởng phòng 3 Tiểu khu, 
xin Đại tá Luật cho di chuyển bộ tham mưu ra khỏi vị trí. 13 giờ 30, Thiếu 
tá Hy báo cáo Cộng quân tập trung pháo binh bắn vào doanh trại bộ chỉ 
huy, sau đó chiến xa và bộ binh Cộng quân tràn vào hệ thống phòng thủ. 
2 giờ chiều cùng ngày, Cộng quân tràn ngập vào doanh trại này. Đại tá 
Nguyễn Trọng Luật liền khẩn báo cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú. 
Tướng Phú ra lệnh cho trực thăng vận Liên đoàn 21 Biệt động quân 
xuống Ban Mê Thuột để tái chiếm doanh trại bộ chỉ huy Tiểu khu. Đúng 
17 giờ, 
đoàn trực thăng đã đến gần thị xã nhưng không đáp xuống được vì hỏa 
lực phòng không của Cộng quân.  
Cuối cùng, vào lúc 18 giờ, Bộ Tư lịnh QĐ 2 quyết định thay đổi vị trí bãi 
đổ quân. Liên đoàn 21 Biệt Động Quân được thả xuống trong khu vực 
Bộ Chỉ huy Chi khi Buôn Hô rồi từ đó di chuyển bằng đường bộ tiến vào 
thị xã Ban Mê Thuột. 
Về trận chiến quanh thị xã Ban Mê Thuột, sau những trận tấn công 
cường tập vào một số vị trí trong yếu quanh vòng đai Ban Mê Thuột 
trong sáng ngày 10/3/1975, CQ đã điều động một trung đoàn mở cuộc 
tấn công lần thứ 2 vào kho đạn Mai Hắc Đế, một căn cứ được xem là 
tiền đồn của thị xã Ban Mê Thuột, có 1 diện tích rất rộng với hệ thống 
tuần tiểu bên ngoài dài hơn 15 km. CQ đã chiếm trại, nhưng bị tổn thất 
nặng trước tinh thần chiến đấu quyết tử của lực lượng trú phòng. Sau đó 
CQ đã tung lực lượng chiếm các doanh trại gần đó như Tiểu đoàn 23 
truyền tin, Trung tâm huấn luyện Địa phương quân, Đơn vị hành chánh 
tài chánh... 
Tại phi trường Phụng Dực, ngay từ ngày 10/3/1975, CSBV đã điều động 
2 Trung đoàn thuộc sư đoàn 320 và 1 tiểu đoàn chiến xa tấn công 
cường tập vào tuyến phòng thủ của Trung đoàn 53 Bộ binh. Đây là trung 
đoàn tăng phái cho Quảng Đức vừa được điều động về Ban Mê Thuột, 
do phải bố trí một thành phần phòng thủ chận địch ở Thuận Mẫn (Đông 
Bắc Ban Mê Thuột), nên Trung đoàn chỉ còn lại 2 tiểu đoàn. Bị tổn thất 



nặng trong các trận kịch chiến với CQ tại Quảng Đức, nên tổng quân số 
của hai tiểu đoàn chỉ còn hơn 600 chiến binh. Rạng sáng ngày 
11/3/1975, Cộng quân đã mở đầu đợt tấn công thứ hai vào phi trường 
Phụng Dực bằng những trận những đợt pháo kích dồn dập, sau đó, thiết 
giáp và bộ binh CQ ồ ạt xông lên. Lực lượng phòng ngự của Trung đoàn 
53 Bộ binh đã bình tỉnh chống trả, chận đứng được các đợt xung phong 
của địch quân. Các khẩu đội pháo binh 105 của lực lượng trú phòng đã 
bắn trực xạ vào các chiến xa T 54 của địch quân.  
Theo báo cáo sơ khởi của các cánh quân bảo vệ Ban Mê Thuột thì tính 
đến 6 giờ chiều ngày 10/1975, CQ đã bị loại ra ngoài vòng chiến khoảng 
300 cán binh CSBV, 12 chiến xa T-54 Cộng quân bị bắn cháy. (V) 


