
Ngày 18-3-1975: Trận Chiến Ở Cheo Reo 
 
*Cộng quân tấn công thị xã Hậu Bổn (Cheo Reo) , tỉnh lỵ tỉnh Phú Bổn 
 
-Ngày 18/3/1975 là ngày thứ ba của kế hoạch triệt thoái lực lượng Quân 
đoàn 2 khỏi Cao Nguyên. Theo lịch trình, sáng ngày 18/3/1975, Bộ Tư 
lệnh Quân đoàn 2, đơn vị Quân cảnh, một phần của Bộ Tư lệnh Sư 
đoàn 23 Bộ binh, cùng khoảng 200 quân nhân của Trung đoàn 44 Bộ 
binh triệt thoái, có Thiết giáp đi theo bảo vệ.  
-Chiều 18/3/1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 về đến Hậu Bổn (Cheo 
Reo), tỉnh lỵ tỉnh Phú Bổn, nơi Quân đoàn 2 đặ bộ tư lệnh nhẹ để điều 
động cuộc triệt thoái. Chính tại đây, đoàn quân và đoàn cơ giới bị kẹt lại, 
vì điểm đến là vùng duyên hải còn cách hơn 160 km. trong khi Công binh 
chưa làm kịp cầu phao bắc qua sông Ê-Pa. 
-Tối 18/3/1975, lực lượng địa phương của Cộng quân lẻn vào khu vực 
Tây Nam của vòng đai tỉnh lỵ Hậu Bổn, sử dụng súng cối pháo kích vào 
một số vị trí dừng quân của các đơn vị triệt thoái. Phi trường Hậu Bổn 
cách Bộ Tư lệnh nhẹ Quân đoàn 2 chưa đến 2 km bị Cộng quân chiếm. 
Liên đoàn 7 Biệt động quân được điều động phản công, đẩy lùi Cộng 
quân ra khỏi khu vực Tây Nam của tỉnh lỵ. Kịch chiến diễn ra suốt đêm 
và kéo dài đến ngày hôm sau. 
*3 tiểu đoàn Cộng quân đánh chiếm phía Đông Quốc lộ 1 thuộc địa phận 
quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Tín. 
-Cũng trong ngày 18/3/1975, tại chiến trường phía Nam của Quân khu 1, 
Cộng quân đã huy động 3 tiểu đoàn mang bí số 70, 72 và 74 mở cuộc 
tấn công đánh chiếm khu vực phiá Đông của Quốc lộ 1 thuộc địa phận 
quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Tín. Trước đó, Cộng quân đã tung quân 
lấp ép khu vực Bình Tú của quận này. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh 
điều động Trung đoàn 2 Bộ binh giải tỏa áp lực địch quân. 


