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5 điều có thể bạn chưa biết về lá cờ Hoa Kỳ 

 

Bạn có biết quốc kỳ Mỹ có lịch đi ngủ, 

hay có bao nhiêu lá cờ vẫn còn đứng 

trên Mặt Trăng? 

    14/6 được gọi là Ngày Quốc kỳ ở 

Mỹ (Flag Day). Ngày này vào 

năm 1777, Nghị viện Mỹ đã ra nghị 

quyết về lá cờ chính thức của đất nước. 

Nghị quyết viết: “Lá cờ có 13 sọc, 

luân phiên giữa màu đỏ và trắng, có 

13 ngôi sao, trắng trên nền xanh, đại 

diện cho một chòm sao mới”. 

Cho đến năm 1916, Tổng thống 

Woodrow Wilson đề nghị coi ngày 

14/6 là Ngày Quốc kỳ của nước Mỹ. 

Ông viết: “Tôi đề nghị và yêu cầu rằng 

trên toàn đất nước và nếu có thể, với 

mọi cộng đồng hãy coi ngày 14/6 là 

Ngày Quốc kỳ với các hoạt động yêu 

nước đặc biệt”. 

Dưới đây là 5 điều có thể bạn chưa 

biết về lá cờ nước Mỹ: 

1. Sinh viên 17 tuổi đã thiết kế lá cờ 

Mỹ hiện nay 

Trong khi lá cờ Mỹ có 27 phiên bản chính thức, nhưng phiên bản hiện nay do một sinh viên thiết kế vào năm 1958. 

Khi học ở trường, Robert G.Heft tham gia một dự án lịch sử và đã vẽ lá cờ với 50 ngôi sao, đại diện cho 50 bang của 

nước Mỹ. 

Tuy nhiên lá cờ này chỉ được chấm điểm B- (trung bình), trước khi được gửi đến Nghị viện xem xét. Đến tháng 

8/1959, Tổng thống Dwight D. Eissenhower đã chọn mẫu vẽ của Heft trong số 1.500 các ứng viên khác để làm bản 

thiết kế cho lá cờ Mỹ. 

2. Lịch ngủ – thức của lá cờ Mỹ : Theo luật liên bang, lá cờ Mỹ cần được treo từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn. 

Ngoài ra nó có thể được treo 24h miễn là phải “chiếu sáng phù hợp”. Các địa điểm được treo cờ suốt ngày đêm sẽ 

được Tổng thống và luật pháp quy định, như: Nhà Trắng, Đài tưởng niệm, cảng hải quan Mỹ, v.v. 

3. Năm trong số 6 lá cờ Mỹ vẫn đứng trên Mặt Trăng :  Bất chấp nhiệt độ và điều kiện khắc nghiệt trên Mặt Trăng, 

5 trong số 6 lá cờ mà các sứ mệnh Apollo cắm trên mặt trăng, vẫn đứng nguyên đến nay. Theo Buzz Aldrin, một lá cờ 

đổ khi tàu Apollo 11 cất cánh đã thổi luồng gió mạnh. 

Lá cờ đầu tiên được cắm từ năm 1969 của tàu Apollo 11. Sau đó các sứ mệnh Apollo 12, 14, 15, 16 và 17 đều cắm 

thêm cờ Mỹ. 
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“Trong 40 năm, các lá cờ phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt của Mặt Trăng, liên tục trong 14 ngày nóng như 

thiêu đốt với nhiệt độ 100°C và 14 ngày lạnh 

cóng với nhiệt độ -150°C. Một vài lá cờ 

đang có dấu hiệu phân hủy”, theo Paul 

Spudis, nhà khoa học nghiên cứu Mặt Trăng 

viết hồi tháng 7/2011. 

 

Phi hành gia Buzz Aldrin đứng bên cạnh 

một lá cờ trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA. 

4. Người mua cờ tăng đột biến vào dịp 

khủng bố 11/9 

Khi diễn ra sự kiện khủng bố ngày 

11/9/2001, chuỗi siêu thị Walmart đã bán 

được 115.000 lá cờ Mỹ, gần 20 lần so với 

một năm trước đó. 

5. Có quy định về sử dụng quốc kỳ 

Nước Mỹ có các quy định về treo và sử dụng quốc kỳ, trong đó hạn chế sử dụng trong quảng cáo, không in trên các 

đồ vật “sử dụng tạm thời hoặc bỏ đi”, như giấy ăn. Đạo luật năm 1989 cũng quy định các hình phạt nếu xúc phạm lá 

cờ theo một số hình thức. 

Một điều trùng hợp khác là ngày sinh của Tổng thống hiện nay, ông Donald Trump, trùng với ngày Quốc kỳ Mỹ 

(14/6). 

 


