
Ngày 26-3-1975: Kịch Chiến Ở Phú Thứ 

 

* Lữ đoàn 2 Kỵ binh, Biệt động quân Quân khu 2 kịch chiến với Cộng 

quân chốt chận tại Phú Thứ, phía Tây thị xã Tuy Hòa, trên đoạn 

đường từ Cung Sơn-Tuy Hòa.  

Ngày 26 tháng 3/1975 là ngày thứ 11 của tiến trình cuộc triệt thoái 

lực lượng Quân đoàn 2/Quân khu 2 khỏi Cao nguyên. Tính đến ngày 

này, báo cáo của Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 2 Kỵ binh cho biết: toàn bộ 

chiến xa M48 và M41 đã bị kẹt lại trên lộ trình vì trúng đạn pháo của 

địch, riêng tại chặng dừng đầu tiên ở Hậu Bổn (tỉnh lỵ tỉnh Phú Bổn), 

có 40 chiến xa M48 và M41, 8 chiến xa gắn đại bác 175 ly. Lực lượng 

chiến xa của Lữ đoàn chỉ còn lại 13 thiết vận xa M 113 của 1 chi đoàn 

. Chi đoàn này đã tách rời đoàn xe bọc qua một con sông nhỏ về đến 

Tuy Hòa ngày 25/3/1975, trong khi đó cả đoàn quân và đoàn xe vẫn 

còn bị kẹt lại gần Phú Thứ ( nằm trên đoạn đường từ Cung Sơn về Tuy 

Hòa, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên) vì Cộng quân tổ chức chốt chận. 

Để giải tỏa áp lực của địch quân, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh 

Quân đoàn 2, ra lệnh cho Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá Hành 

quân, bay chỉ huy lực lượng Xung kích và các phi đội trực thăng võ 

trang nỗ lực tấn công, xạ kích để triệt hạ các chốt chận nhỏ còn lại 

của địch. Tướng Phú cũng ra lệnh cho Chuẩn tướng Phạm Duy Tất-Chỉ 

huy trưởng Biệt động quân/QK 2 kiêm tổng chỉ huy cuộc triệt thoái 

điều động 13 Thiết quân vận M 113 trở lại để phối hợp với Biệt động 

quân "dọn sạch" cụm chốt chận của CQ ở Phú Thứ.  

Các đơn vị của Liên đoàn 7 Biệt động quân đã chiến đấu quyết tử phá 

vỡ các chốt chận của địch. Với sự yểm trợ của các chiến xa M 113, lực 

lượng Biệt động quân đã mở nhiều đợt xung phong có hệ thống và 

dần dà triệt hết chốt chận này đến chốt chận khác của Cộng quân. 


