
Ngày 25-3-1975: Trận Chiến Ở Phú Yên 

 

* Trận chiến bên bờ sông Ba.  

-Ngày 25 tháng 3 là ngày thứ 10 của tiến trình triệt thoái toàn bộ lực 

lượng Quân đoàn 2 khỏi Cao nguyên. Quảng đường từ Củng Sơn về 

Tuy Hoà, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên, dài hơn 70km, đoàn xe phải vượt qua 

sông Ba để tiếp tục cuộc hành trình trên đoạn đường hương lộ 436 

bên bờ của sông này, vì từ đoạn đường này trở đi, liên tỉnh lộ 7 bị các 

đơn vị Đại Hàn (trước 1973) gài mìn dày dặc. Từ Tuy Hòa một cầu 

phao được đưa lên để đoàn quân vượt sông, nhưng không thể nào 

đưa lên Củng Sơn vì giữa đoạn đường từ Tuy Hòa lên Củng Sơn, Cộng 

quân chốt chận nhiều đoạn. Cuối cùng thì nhờ có trực thăng Chinook 

mang từng phần rời ráp lại. 17 giờ 30, đoàn quân xa đầu tiên về đến 

Phú Yên sau 10 ngày hành trình.  

 

*Cộng quân lập chốt chận trên lộ trình triệt thoái của Quân đoàn 2. 

-Vượt sông Ba, quảng đường còn lại về tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên tuy tương 

đối gần nhưng vì Cộng quân lập chốt chận nhiều đoạn . Vào 10 giờ 

sáng ngày 25/3/1975, lực lượng chiến xa với sự yểm trợ của trực 

thăng võ trang đã triệt hạ các chốt chận của Cộng quân trên lộ trình, 

để mở đường cho các quân xa và các đơn vị bộ chiến di chuyển.  

-10 giờ 30, các phi tuần phản lực của Không quân tiếp tục đánh bom 

triệt hạ các cụm công sự chiến đấu của Cộng quân trên liên tỉnh lộ 7. 

 

* Lực lượng VNCH rút khỏi Quảng Ngãi. 

Ngày 25 tháng 3/1975, tất cả các lực lượng của Quân đoàn 1/ Quân 

khu 1 tại phía Bắc đèo Hải Vân đã tập trung về phía Bắc thành phố 

Huế. Lực lượng của Sư đoàn 2 Bộ binh và các đơn vị tăng phái, lực 



lượng Địa phương quân, Nghiã quân Tiểu khu Quảng Ngãi tập trung 

về phiá Nam Chu Lai để di chuyển ra đảo Ré. 


