
Ngày 17-3-1975: Kịch Chiến Ở Phú Bổn 
 
*Liên đoàn 7 Biệt động quân kịch chiến với CQ tạo Phú Bổn 
 
-Ngày 17 tháng 3/1975 là ngày thứ hai của kế hoạch triệt thoái lực lượng 
Quân đoàn 2 khỏi Cao nguyên. Theo sự sắp xếp của Bộ Tư lệnh Quân 
đoàn 2, các đơn vị Pháo binh, Công binh, Quân y, và một thành phần bộ 
chiến, Thiết giáp tiếp tục lên đường. Một trong những đơn vị bảo vệ lộ 
trình triệt thoái là Tiểu đoàn 58 quân / Liên đoàn 7 Biệt động quân 
(BĐQ). Liên đoàn này đang hành quân tại Vùng 3 được điều động tăng 
viện cho Quân đoàn 2 từ sáng 14 tháng 3/1975.  
-7 giờ 25 sáng ngày 17 tháng 3/1975, Tiểu đoàn 58 BĐQ quân có nhiệm 
vụ yểm trợ hai pháo đội Pháo binh về Phú Bổn. Theo đội hình, Tiểu đoàn 
58 BĐQ và Pháo binh đi trước, tiếp theo là phần còn lại của liên đoàn, 
Tiểu đoàn 85 BĐQ, Tiểu đoàn 32 BDQ đi hậu đoạn.  
-14 giờ 45 phút ngày 17 tháng 3/1975, Tiểu đoàn 58 BĐQ đến tỉnh lỵ 
Phú Bổn. Theo phối trí, Tiểu đoàn 58 BĐQ án ngữ tại phi trường Phú 
Bổn, Tiểu đoàn 32 và 85 BĐQ bố trí ở hai bên đường. Quan sát địa hình, 
vị Tiểu đoàn trưởng 58 BDQ dự đoán chắc CQ có phục binh và phải có 
đơn vị chủ lực vận động chiến. Từ những phân tích và dự báo đó, ông 
đã báo cáo về Bộ Chỉ huy Liên đoàn 7 BĐQ. Liên đoàn này đã điều động 
lực lượng tiến chiếm đèo Cheo Reo để lập đầu cầu cho các đơn vị và 
Pháo binh phía sau tiếp tục lên và đỗ đèo, tiến thẳng về quận lỵ Phú 
Túc. Nỗ lực chính tiến chiếm đỉnh đèo do Tiểu đoàn trưởng 58 BĐQ trực 
tiếp điều động.  
-Khi thành phần tiền phương của Tiểu đoàn 58 BĐQ chiếm xong đỉnh 
đèo Cheo Reo và làm chủ tình hình trận địa thì dưới chân đèo ở hướng 
tỉnh lỵ Phú Bổn, súng nỗ dòn. CQ dùng chiến xa tấn công và bao vây lực 
lượng BĐQ ở phía dưới chân đèo hướng tỉnh lỵ Phú Bổn. Các đại đội 
của Tiểu đoàn 32 và 85BĐQ, Pháo binh và phân đội hỏa tiễn TOW đã 
dàn đội hình chống trả quyết liệt. Trận chiến dưới chân đèo càng lúc 
càng quyết liệt. Liên đoàn 7 BĐQ xin phi pháo yểm trợ, 40 phút sau,  
oanh tạc cơ của Không quân VNCH đến oanh kích CQ quanh trận tuyến. 
Đến 18 giờ 5 phút, chiến trường mới tạm im tiếng súng, nhưng Cộng 
quân vẫn còn áp lực quanh tỉnh lỵ. 


