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Bản Báo Cáo Tóm Tắt Kết Quả Trùng 
Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

VAF (Vietnamese American 
Foundation) là tổ chức tập hợp 

những công dân Hoa Kỳ gốc Việt đầu 
tiên đã công khai, và chính thức vận 
động với các dân biểu, thượng nghị 
sĩ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và 
Bộ Ngoại Giao CSVN về việc trùng tu 
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa  để 
gìn giữ di tích lịch sử, một dấu tích 
cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa.

Nghĩa Dũng Đài đã được trùng tu, 
một số công trình xây bên trong đền 
Tử Sĩ (nơi thờ cúng tử sĩ) sau 1975 
(như nhà vệ sinh và một số công 
trình phụ) đã được dẹp bỏ, san bằng.

Thế nhưng trước mắt, nhiều ngàn 
ngôi mộ tử sĩ đang trên đà bị hư hại 
có nguy cơ mất dấu (nhất là một số 
ngôi mộ chôn cất khoảng thời gian 
gần ngày 30/4/1975 vốn chỉ mới được 
đắp đất, chưa hề được xây bệ và đổ 
tấm đan, từ nhiều năm qua đã bị sạt 
lở nặng nề). Vì vậy VAF một mặt vận 
động tài chánh trùng tu mộ, kêu gọi 

đồng bào và giới Cựu Quân Nhân tiếp 
tay để tỏ lòng biết ơn những người đã 
hy sinh cho chúng ta sống còn; mặt 
khác tiếp tục cuộc vận động với sự hỗ 
trợ của Quốc hội và chính phủ Hoa 
kỳ để công cuộc trùng tu được chính 
thức công nhận.

Đã có nhiều tổ chức, hội đoàn của 
người Việt tỵ nạn tại hải ngoại cũng 
như nhiều mạnh thường quân ẩn 
danh- cũng xúc tiến việc tu bổ để gìn 
giữ mộ phần của tử sĩ VNCH (điển 
hình như Hội Nạng Gỗ, yểm trợ TPB/
QLVNCH tại Paris, Liên Hội Cựu 
Quân Nhân QLVNCH Bắc Cali, Hội 
BĐQ-Washington-DC, Hoa Kỳ …) 

Cuộc vận động này hiện vẫn còn 
đang tiếp tục.

VAF là hội đoàn chính thức vận 
động và đã được đại diện của Bộ 
Ngoại Giao CS Việt Nam chấp thuận 
trên nguyên tắc, cũng như được sự 
yểm trợ tích cực của Bộ Ngoại Giao 
và Tòa Đại sứ Hoa kỳ về việc trùng 

tu mộ phần trong NTQĐBH. VAF có 
đại diện thường xuyên theo sát việc 
trùng tu để tường trình diễn tiến và 
kết quả của mỗi đợt. 

Tổng kết chương trình trùng tu 
mộ nghĩa trang QĐBH, tính từ ngày 
25 tháng 5, 2014 là ngày khởi động 
chương trình trùng tu mộ trong 
NTQĐBH đến ngày  07/02/2017, 
tổng số mộ được trùng tu là 5946 
ngôi mộ.

Trong đó: VAF trùng tu 3335 ngôi 
mộ; các hội đoàn và cá nhân khác 
trùng tu 2611 ngôi mộ.

Trong số 3335 ngôi mộ được VAF 
trùng tu, có 516 ngôi mộ do đồng bào 
Úc Châu quyên tặng:

Qua 3 chương trình ca nhạc tưởng 
niệm được tổ chức:

-Lần thứ nhất: 19/4/2015, tại 
Melourne:  $13,500

-Lần thứ hai: 13/2/2016, tại 

Melbourne: $21,000
-Lần thứ ba: 24/4/2016,  tại 

Brisbane: $3891
-Cá nhân ủng hộ trực tiếp:  $1050
Tổng cộng: $39,441  

Kính mời quý vị xem sơ đồ 
NTQĐVNCH (hiện nay, có ghi chú 
những lô mộ phần đã được tu bổ, 
những nơi chưa được tu bổ) cùng 1 
số hình ảnh về một số lô mộ (không 
đầy đủ) do đồng bào tại Úc yểm trợ, 
một số mạnh thường quân của VAF, 
và 1 số các hội đoàn khác đã tu bổ.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn 
tất cả quí Mạnh Thường Quân và 
đồng bào Úc Châu đã ủng hộ chương 
trình tu bổ mộ phần tử sĩ trong nghĩa 
trang Quân Đội Biên Hòa.

Thay mặt VAF

Tuấn Lê
tuanle72@gmail.com
0433 297 051

Sơ đồ tình trạng NTQĐBH, tính đến tháng Hai 2017, 
các phần màu ghi chú những lô mộ do VAF và các hội 

đoàn khác đã trùng tu.

160 mộ lô G4 do  đồng bào Úc châu yểm trợ đợt đầu

235 mộ lô G4 do  đồng bào Úc châu yểm trợ đợt hai

200 mộ lô E5 do Mạnh Thường Quân và ông Lê Thành Ân yểm trợ
100 mộ lô D1 do Hội Biệt Động Quân Washington DC yểm trợ

200 mộ lô C4 do Hội Nạng Gỗ Paris yểm trợ100 mộ lô G5 do Liên hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali yểm trợ


