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Mỹ tưởng niệm Ngày Cựu chiến 
binh Chiến tranh Việt Nam đầu 

tiên 

29/03/2018 

 

 

Bức tường Đá đen - Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô 
Washington 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa loan báo sẽ cử hành lễ đặt vòng hoa 
với Bộ Cựu chiến binh Sự vụ tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt 
Nam vào ngày 29 tháng 3 tới đây, lần đầu tiên kỷ niệm Ngày 
Quốc lễ Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam. 

Tổng thống Donald Trump năm ngoái ký ban hành Đạo luật 
Công nhận Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam năm 2017. 
Theo đó, Ngày Quốc lễ Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam sẽ 
được kỷ niệm ngày 29 tháng 3 hàng năm. 
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Ngày này năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ hỗ trợ hàng trăm 
sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh 
và cảm tạ các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam cùng gia đình 
họ vì sự phụng sự và hy sinh, thông cáo của Bộ cho biết. 

Thông cáo nói thêm Thứ trưởng Quốc phòng Patrick M. 
Shanahan sẽ chủ trì buổi lễ tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt 
Nam, tham dự cùng ông có Bộ trưởng Cựu chiến binh Sự vụ, 
David Shulkin. 

Được Quốc hội phê chuẩn, được Bộ trưởng Quốc phòng xác lập, 
và được Tổng thống khởi xướng vào tháng 5 năm 2012, Hoạt 
động Kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những 
quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong Lực lượng Vũ 
trang Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 15 tháng 5 
năm 1975. Chín triệu người Mỹ, khoảng 7 triệu người còn sống tới 
ngày nay, đã phục vụ trong thời kỳ đó. 

Tuyên bố của Tổng thống ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 
2012 xác lập Hoạt động Kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam kéo dài từ 
sự kiện đầu tiên vào Ngày Chiến sĩ Trận vong năm 2012 cho đến 
Ngày Cựu chiến binh năm 2025. 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/my-tuong-niem-ngay-cuu-chien-binh-chien-tranh-

viet-nam-dau-tien/4321353.html 
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