
24/ HĐ 13 do bà con người Việt ở Úc Châu tài trợ  ủng hộ VAF (một mạnh thường quân ở Úc  ủng hộ 1000 Úc 
kim và Bà Liễu Nguyễn ủng hộ 50 Úc kim)  – Lô G4, ký ngày 10/09/2015. 

 
25/ HĐ 180 ngôi mộ do Ông Nguyễn Quang Hạnh tài trợ  - Lô G3, hoàn tất ngày 19/11/2015. 

 
26/ HĐ 40 ngôi mộ, Lô I4(2) do một mạnh thường quân trong nước  ủng hộ VAF tài trợ - ký ngày 10/11/2015, 
hoàn tất ngày 19/11/2015. 

 
Tổng cộng tính từ đầu năm 2015 tới ngày 19/11/2015 số mộ đã xây là 1655 ngôi mộ. 



Năm 2016 
27/ HĐ 73 ngôi mộ do Cô Thủy đại diện nhóm BĐQ Hoa Thịnh Đốn tài trợ , hoàn tất tháng 01/2016. 

  

  
28/ HĐ 800 ngôi mộ do Ô.Nguyễn Quang Hạnh đại diện nhóm “Nạng Gỗ” tài trợ. Khởi công tháng 01/2016. 
Trùng tu các Lô Đ3, Đ4 và  Đ5. 

 



 
29/ Nhóm Việt kiều tại San Jose CA và Pennsylvania (nhóm đã làm hợp đồng số 6, tài trợ 10 ngôi tại Lô I1) đã 
làm 20 ngôi vào giữa tháng 2/2016 (9 ngôi ở Lô A2 và 11 ngôi ở Lô A1) 

.

  



30/ HĐ 135 ngôi mộ ở Lô I4 (1) do một Thân Hữu của VAF vận động và  tài trợ. Hợp đồng ký ngày 09/03/2016. 
 Trong đó, Thân Hữu của VAF tài trợ 32 ngôi mộ. Mạnh thường quân trong nước của VAF tài trợ 103 ngôi mộ.  

 31/ Bạn trong nước của một Thân Hữu của VAF tài trợ 160 ngôi mộ ở Lô I4(1). Hợp đồng ký ngày 18/03/2016. 
BQT làm dư 3 ngôi thành 163 ngôi - 155 ngôi ở Lô I4(1) và 8 ngôi ở Lô I4(2) 

 
32/ HĐ 200 ngôi mộ ở Lô C3 do Ô.Nguyễn Quang Hạnh đại diện nhóm “Nạng Gỗ” tài trợ. Khởi công tháng 
03/2016.

 



32/ HĐ 100 ngôi mộ ở Lô E4(2) do C.Thủy, đại diện nhóm BĐQ tài trợ. Hợp đồng ký  tháng 04/2016. 

 
33/ HĐ 130 ngôi mộ ở Lô I4 (2) do một Thân Hữu vận động bạn tài trợ. Hợp đồng ký ngày 26/05/2016. 

 
34/ HĐ 200 ngôi mộ do VAF tài trợ. Bảo Minh đứng tên HĐ. Hợp đồng ký ngày 28/05/2016. 
35/ HĐ 300 ngôi mộ do VAF tài trợ nhờ một Thân Hữu đứng tên HĐ. Hợp đồng ký ngày 28/05/2016. 
36/ HĐ 40 ngôi mộ ở Lô G3 do thân nhân có mộ ở Lô I5 tài trợ.Hợp đồng ký cuối tháng 6/2016. 

 



37/ HĐ 100 ngôi mộ ở Lô E4(2) do C.Thủy, đại diện nhóm BĐQ tài trợ. Hợp đồng ký  tháng 06/2016. 

 
38/ HĐ 36 ngôi mộ do VAF tài trợ nhờ một Thân Hữu đứng tên HĐ. Hợp đồng ký ngày 09/07/2016. 

  
Tổng kết chương trình trùng tu mộ nghĩa trang QĐBH tính tới ngày 09/07/2016, tổng số 
mộ được trùng tu là 4964 ngôi mộ.  
VAF là tổ chức đầu tiên đã công khai, và chánh thức  vận động với Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa .  Ngày 15 tháng 10 năm 2012 cuộc họp đầu tiên giữa Ban Chấp Hành VAF và phái đoàn Bộ Ngoại Giao VN do Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn cầm đầu, Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa sau 40 năm hoang lạnh đã được bắt đầu trùng tu. Nhà Vệ Sinh và các công trình đã xây bên trong Nghĩa  Dũng Đài, nơi thờ cúng tử sĩ đã bị san bằng, Nghĩa Dũng đài được nhanh chóng trùng tu. Khởi đầu, VAF đồng ý chi trả mọi chi phí, nhưng sau đó, chánh quyền Bình Dương đã tỏ thiện chí muốn đóng góp nên đã chi trả 



toàn bộ phí tổn trùng tu. Tiếp theo đó, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn và Ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon đã cùng với ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch VAF lần lượt viếng thăm, thấp hương, đặt tràng hoa Tưởng Niệm và cầu siêu cho anh linh người đã khuất.   Tiếp theo sau đó, ngày 18 tháng 3, 2014 cuộc họp lần thứ Hai giữa Ban Chấp Hành VAF và phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam do Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn và Trung Tướng Nguyễn Chí Thành hướng dẫn. Thứ Trưởng Sơn và Trung Tướng Thành đã đồng ý VAF được phép trùng tu NTQDBH bao gồm toàn bộ mộ trong nghĩa trang. Chi phí trùng tu hoàn toàn do VAF trách nhiệm vì chánh phủ Việt Nam không có ngân sách (theo lời Thứ Trưởng Sơn).   Tuy nhiên, việc trùng tu mộ do VAF thực hiện đã bị trở ngại, chánh quyền tỉnh Bnh Dương viện lý do VAF chưa được chánh phủ VN cấp Giấy Phép, nên chỉ cho cá nhân đứng tên trùng tu mộ mà thôi. Vì vậy, VAF đã vận động với Bộ Ngoại Giao - Dân Biễu, Quốc Hội Hoa Kỳ và Bộ Ngoại Giao Việt Nam đễ VAF được cấp Giấy Phép. Cuộc vận động còn đang tiếp tục.  Thế nhưng trước mắt, nhiều ngàn ngôi mộ đang trên đà mất dấu, VAF một mặt vận động tài chánh trùng tu mộ, kêu gọi đồng bào, Cựu Quân Nhân mỗi người một tay, tỏ lòng biết ơn những người đã hi sinh cho chúng ta sống còn. Mặt khác tiếp tục cuộc vận động.  VAF  là hội đoàn chánh thức vận động và đã được đại diện của Bộ Ngoại Giao ViệtNam chấp thuận trên nguyên tắc cho phép trùng tu NTQĐBH, VAF có đại diện thường xuyên theo sát việc trùng tu, báo cáo diễn tiến hàng ngày cho VAF.      Tính từ ngày 25 tháng 5, 2014 là ngày khởi động chương trình trùng tu mộ trong 
NTQDBH đến ngày 09/7/ 2016  số mộ trong nghĩa trang được trùng tu là   4,964 mộ 
Trong số 4,964 ngôi mộ đựợc trùng tu các hội đoàn và cá nhân sau đây đã đóng góp: 
 
1.- VAF đã trùng tu 2,697 mộ. bao gồm:1,319 mộ do tiền từ Account của VAF. Số tiền nầy do       các bạn Trẻ Úc Châu, Đức và Hoa Kỳ, đồng bào gởi check cho VAF.1,378 mộ tài chánh  từ  
     MỘT THÂN HỮU CỦA VAF vận động Mạnh Thường Quân có business trong nước ủng hộ.  
 2.- 1,798 mộ do ông Nguyễn Quang Hạnh hội Nạn Gổ trùng tu.. 
 
3.- 335 mộ do Cô Thủy Đại Diện Hội BĐQ trùng tu 
 
4.- 134 mộ do thân nhân người qúa cố ủng hộ. 
 VAF sẽ có một bãn TƯỜNG TRÌNH về thuận lợi cũng như không thuận lợi đễ mọi người tự 
đánh gía và làm thế nào đễ việc trùng tu NTQDBH đúng với ý nghĩa chúng ta Tri Ân những 
Chiến Sĩ đã Hi Sinh cho chúng ta Được Sống Còn.  
Houston ngày 09 tháng 7, 2016. 
TM/BCH VAF Nguyễn Đạc Thành  
 
 


