
Ngày 12/3/1975: Quân đoàn 2 tiếp cứu Ban Mê 
Thuột. 
 
-Ngày 12 tháng 3/1975, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân 
đoàn 2/Quân khu 2, quyết định tổ chức cuộc đổ quân tăng viện để tái 
chiếm Ban Mê Thuột. Theo kế hoạch của bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, lực 
lượng chính của cuộc phản công là Trung đoàn 45 Bộ binh (BB) và 1 
tiểu đoàn của Trung đoàn 44 thuộc Sư đoàn 23 BB đang phòng ngự tại 
Pleiku. Về phía Không quân VNCH tham gia cuộc đổ quân, ngoài các phi 
đoàn của Sư đoàn 6 Không quân mà bộ tư lệnh đặt tại Pleiku, còn có 
các phi đoàn trực thăng của Sư đoàn 1 Không quân (Đà Nẵng) và Sư 
đoàn 4 Không quân (Cần Thơ), với hơn 100 trực thăng đủ loại kể cả các 
loại Chinook. 
-Theo lịch trình đổ quân, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 45 BB và đại đội 
Trinh sát Sư đoàn 23 BB được trực thăng vận trước tiên. Tiếp đến, các 
Chinook móc theo các khẩu đại bác 105 thả xuống khu vực đổ quân của 
lực lượng đặc nhiệm tại quận lỵ Phước An. 
-1 giờ 10 trưa ngày 12 tháng 3/1975, Thiếu tướng Phú rời bộ Tư lệnh 
Quân đoàn 2 đến Ban Mê Thuột trên một chiếc phi cơ nhỏ để trực tiếp 
điều quân. Tới Ban Mê Thuột vào khoảng 2 giờ chiều, Tướng Phú đã 
liên lạc với đơn vị trưởng của các đơn vị đang chiến đấu ở quanh Ban 
Mê Thuột như trung đoàn 53 BB ở phi trường Phụng Dực, Liên đoàn 21 
Biệt Động Quân, các tiểu đoàn Địa phương quân Darlac. Cùng nhảy 
theo cánh quân cứu viện còn có Đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 Quân 
đoàn 2, được Tướng Phú chỉ định giữ chức vụ Tỉnh trưởng kiêm Tiểu 
khu trưởng Darlac thay thế Đại tá Nguyễn Trọng Luật được ghi nhận là 
mất tích. Cùng đi theo Đại tá Tiếu, còn có bộ chỉ huy lưu động của Tiểu 
khu Darlac vừa thành lập. 
-Chiều 12/3, sau khi hoàn tất việc điều động đợt đổ quân đầu tiên, Thiếu 
tướng Phú giao trách nhiệm chỉ huy trực tiếp các cánh quân tái chiếm 
Ban Mê Thuột cho Chuẩn tướng Lê Trung Tường, Tư lệnh Sư đoàn 23 
BB, rồi ông trở lại Pleiku.  
Cũng trong chiều ngày 12 tháng 3/1975, cùng lúc gia tăng áp lực tại 
chiến trường Ban Mê Thuột, thì tại -Pleiku, từ những đỉnh cao phía Tây 
Bắc của thị xã này, Cộng quân đã pháo kích bằng hỏa tiễn vào phi 
trường quân sự Cù Hanh và bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Một binh sĩ tài xế 
đang ở gần cột cờ Bộ Tư lệnh đã trúng đạn pháo kích và bị tử thương. 


