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Xin chào các quý vị đại biểu. Tôi xin được cảm ơn ban tổ chức cho tôi cơ hội được 
phát biểu tại buổi họp JAC lần thứ 8 này. Đại sứ Hà Huy Thông, là người đã phát biểu 
trong kỳ họp JAC năm ngoái, hiện đang đi công tác nước ngoài và đã đề nghị tôi thay 
ông phát biểu. Tôi cũng xin giới thiệu và cảm ơn chị Nguyễn Thị Quỳnh đến từ Uỷ Ban 
Đối ngoại của Quốc Hội, là người làm việc chặt chẽ với Nhóm Đối Thoại và hiện đang 
có mặt ở đây hôm nay. 
  
Tôi xin phát biểu về bốn vấn đề trong sáng nay. 
  
• Sự ủng hộ cấp cao trong hai chính phủ ngày càng tăng … và chúng ta cần phải đưa 

ra kết quả để tiếp tục và tăng cường đà thành công. 
  
• Nhóm Đối Thoại… Đến Tháng Hai sang năm là Nhóm hoạt động 7 năm. Điều đó nói 

lên điều gì? 
  
• Tiền… từ đâu ra và được sử dụng vào việc gì. 
  
• Và một số cơ hội quan trọng trong năm 2014. Trong báo cáo hàng năm năm ngoái 

Nhóm Đối Thoại đã đưa ra một bức tranh tổng thể về những việc cần làm. Trong 
báo cáo năm nay, quý vị có thể lấy bản tiếng Việt và tiếng Anh ở trên bàn ngoài 
phòng họp, thì Nhóm Đối Thoại tập trung vào bảy hành động mà hai chính phủ cần 
phải làm- cùng nhau và riêng rẽ- chỉ trong năm 2014. 
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Bảy hành động này là có thể thực hiện được. Bảy hành động này kết hợp sẽ đẩy 
nhanh một cách trông thấy ứng phó của chúng ta với thách thức di sản của Da Cam. 
  
Tôi muốn được gửi tới các quý vị ba thông điệp: 
  
• Chúng ta cần thấy tính cấp bách của công việc chúng ta làm. Chúng ta đang nói về 

cuộc sống của con người. 
 

• Các cơ quan cần chia sẻ thông tin với các đối tác ít nhất mỗi tháng một lần, không 
phải là mỗi năm một lần. 
 

• Chúng ta cần học tập Đà Nẵng! 
  
Để nhắc lại, cái chúng ta cần là: “cấp bách hơn”, “chia sẻ thông tin kịp thời” và, “học 
tập Đà Nẵng”. 
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Từ tháng 11 năm 2006, việc thảo luận vấn đề di sản Da Cam đã chín muồi từ một chủ 
đề quan điểm phân cực đến một vấn đề hợp tác song phương tích cực. Nó đã tiến 
triển từ việc thiếu hiểu biết đến vấn đề rõ ràng và cụ thể và từ việc không có hướng 
đi đến việc có các kế hoạch mới, có các phân bổ ngân sách mới và có nhiều các đối 
tác mới. Hai chính phủ đồng ý cần có cách giải quyết mang tính nhân đạo.  Sáu năm 
trước chúng ta còn đang thảo luận khởi đầu thế nào và bây giờ, cuối năm 2013, 
chúng ta cùng nhau xem xét làm thế nào để công việc của chúng ta có tác động sâu 
sắc và lan toả và làm thế nào để kết thúc vấn đề này. 
  
Hiện nay, theo quan điểm của tôi, tất cả các quan chức cao cấp của Mỹ sang thăm 
Việt Nam đều nên đưa vấn đề Da Cam vào đầu chương trình nghị sự. Họ nên tự hào 
về những việc chúng ta đang làm và nên hăng hái giúp chúng ta làm việc tốt hơn và 
nhanh hơn. 
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Tháng Hai năm 2007 những người Việt Nam và người Mỹ quan tâm đến vấn đề này 
đã thành lập ra Nhóm Đối thoại Việt Mỹ về Da cam/Dioxin. Mục đích của họ là để 
giúp bình thường hoá hoàn toàn quan hệ giữa hai nước, bằng cách thẳng thắn đối 
mặt với những thách thức về môi trường, khoa học và các dịch vụ với con người mà 
Việt Nam đang tiếp tục đương đầu do dioxin nhiễm chất độc Da Cam. 
  
Nhóm Đối Thoại đã đưa ra một số các khái niệm để thảo luận về chất độc Da 
Cam/dioxin. Ví dụ, 
 
Năm 2007- “Chất độc Da Cam là vấn đề nhân đạo mà chúng ta có thể làm gì đó để 
giải quyết.” 
 
Năm 2008-“Hoàn tất Đà Nẵng.”… Nghĩa là, để chỉ ra tại một địa điểm là một giải pháp 
đồng bộ là thế nào. 
  
Năm 2010- Một Bản Kế hoạch Hành động để thúc đẩy thảo luận rõ ràng, tập trung và 
toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề này. 
  
Quý vị có thể nói rằng vai trò độc nhất vô nhị này- những gì mà Nhóm Đối Thoại mang 
ra để xem xét về vấn đề Da Cam—là “làm cầu nối và mang tính giáo dục.” 
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Tiền. Đồ thị này cho thấy ngân sách phân bổ hàng năm của chính phủ Mỹ và các nhà 
tài trợ khác từ năm 2007 đến 2013. Tiền từ chính phủ Mỹ bắt đầu có từ năm 2007 và 
tăng mạnh cho đến 2012 khi Quốc hội Mỹ khống chế chi phí của toàn bộ chính phủ 
Mỹ ở mức độ của năm trước. Tiền từ các nguồn khác lên cao điểm năm 2009 và sau 
đó giảm xuống. 
  
Tiến triển trong sáu năm qua đã đưa chúng ta tới thời điểm mà chỉ có các chính phủ 
mới có thể hỗ trợ được nguồn lực hiện cần để có được tiến triển căn bản hơn. Hoàn 
tất việc tẩy độc điểm nóng dioxin và có được tiến triển đáng kể về các dịch vụ y tế và 
người khuyết tật đòi hỏi nhiều tiền hơn là số tiền của các nhà tài trợ hiện có và cả các 
nhà tài trợ mới. 
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Cặp sơ đồ hình tròn này vẫn sử dụng các số liệu quý vị vừa mới thấy trong sơ đồ 
thanh, nhưng hiển thị nguồn tiền và việc sử dụng nguồn tiền cho việc tẩy độc và cung 
cấp các dịch vụ. Tiền phân bổ cho việc tẩy độc nhiều hơn 2 lần rưỡi tiền cho các dịch 
vụ hỗ trợ trong vòng sáu năm qua. 
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Bây giờ quý vị nhớ lại những gì tôi đã nói ở phần mở đầu: Trong năm 2014… tức là, 
bắt đầu từ tháng sau… hai chính phủ có thể thực hiên bảy hành động. Các hành động 
này là một cơ hội lớn. Các hành động này là khả thi và có thể làm được. Bảy hành 
động này kết hợp sẽ đẩy nhanh một cách trông thấy ứng phó của chúng ta với thách 
thức di sản của Da Cam. Đây là hành động đầu tiên: 
  
• Bổ sung thêm một nhà tài trợ đa phương vào nhóm tài trợ, tập trung vào các 

dịch vụ y tế và người khuyết tật. 
  
Chính phủ Việt Nam nên dẫn dắt việc chuyển đổi từ tình trạng có nhiều các nhà tài 
trợ nhỏ trong thời gian vừa qua sang một tổ hợp mạnh gồm Mỹ và các nhà tài trợ đa 
phương khác. Bản Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam là một xuất phát 
điểm. Chúng tôi khuyến nghị rằng ngài Thủ tướng đưa ra một danh sách các dự án và 
các yêu cầu về tài chính. Việt Nam cũng cần đưa vấn đề người khuyết tật là vấn đề ưu 
tiên với các nhà tài trợ khác. 
  
Thế giới cần biết rằng vấn đề người khuyết tật là ưu tiên hàng đầu ở Việt Nam. 
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Bây giờ tôi xin được nói về các dịch vụ y tế và người khuyết tật và tôi sẽ bình luận về 
việc tẩy độc các điểm nóng dioxin. 
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Hãy so sánh ngôn từ trong tuyên bố chung tháng 11 năm 2006 với ngôn từ trong 
2013. Sự so sánh thật đáng kinh ngạc. Chúng ta nên liên hoan mừng tiến triển chúng 
ta đã đạt được từ năm 2006 trong việc cùng nhau làm việc chặt chẽ hơn về vấn đề di 
sản Da Cam. 
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Ngoại trưởng Kerry đã tái khẳng định ý đinh của Hoa kỳ trong nội dung thư này gửi 
Người sáng lập ra Nhóm Đôi thoại, bà Susan Berresford. 
  
Chúng tôi hoan nghênh các tuyên bố cam kết này của chinh quyền Obama.Sự cam kết 
này làm tăng đà tiến triển của vấn đề Da Cam. 
  
Đồng thời như quý vị đã biết, Quốc hội Mỹ cũng đóng một vai trò quan trọng. Thực 
vậy, Uỷ ban của Thượng Nghị sĩ Leahy đã cung cấp hầu hết khoản tài chính cho công 
việc mà chính phủ Mỹ đã làm cho tới nay. Quốc hội vẫn chưa hoàn tất quá trình phân 
bổ ngân sách cho năm tài chính 2014 và Quốc hội thực tế có thể quyết định là chỉ việc 
duy trì ngân sách ở mức độ năm 2012. Tuy nhiên, Uỷ ban phân bổ ngân sách của 
Thượng viện đã hoàn thành công việc của họ cho năm 2014. Tuy nó chưa phải là luật, 
nhưng tôi nghĩ cũng đáng trích dẫn ngôn từ trong bản thảo của văn bản này. Lời lẽ 
này cho ta ý tưởng rõ nhất về ý định của Quốc hội: 
  
1. Quỹ phân bổ cho các hoạt động y tế và người khuyết tật cần được sử dụng “trực 
tiếp hỗ trợ cho người khuyết tật, các khảo sát về người khuyết tật, và nâng cao năng 
lực tại các vùng bị phun rải chất độc Da Cam nặng nề hoặc vùng bị nhiễm độc dioxin.” 
(Ngôn từ trong Báo cáo) 
  
2. Điều kiện thứ hai là thế này:”… ở mức độ thực tế tối đa, quỹ dành cho y tế/người 
khuyết tật sẽ được thực hiện bởi các tổ chức và thực thể Việt Nam.” (Ngôn từ trong  
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Báo cáo) 
 
3. Và cuối cùng, Uỷ ban “…chỉ đạo Bộ Ngoại giao, tham khảo với Bộ Quốc Phòng và 
USAID, không chậm quá 180 ngày sau khi ban hành văn bản này, nộp trình một kế 
hoạch chiến lược đa niên để hoàn thành các hoạt động này tại Việt Nam.” (Ngôn từ 
trong Báo cáo) 
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Đây là ba cơ hội lớn cho hai chính phủ trong năm 2014. 
  
• Xây dựng, trang bị và thuê nhân viên cho một trung tâm dịch vụ y tế sinh sản tại 

Biên Hoà. 
  
Hoàn thành việc tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hoà sẽ mất vài năm. Chúng ta không 
thể chờ đợi cho đến khi việc tẩy độc được hoàn thành, mà nên bắt đầu đáp ứng nhu 
cầu của con người ở Biên Hoà. Năm 2014 Việt Nam, Mỹ và các nhà tài trợ khác nên 
hành động luôn với các dự án chính về y tế và người khuyết tật. Trung tâm dịch vụ y 
tế sinh sản là một ưu tiên. Nó sẽ tăng cường các dịch vụ y tế hiện có tại Biên Hòa với 
sự chăm sóc trước khi mang thai và trước khi sinh. 
  
• Mở rộng dịch vụ tới những tỉnh ít được quan tâm 
  
Chính phủ Mỹ nên sử dụng quỹ bổ sung có được trong chương trình chăm sóc y tế và 
người khuyết tật để cho một sang kiến mới là ‘các dịch vụ ở vùng nông thôn’. Sáng 
kiến này sẽ giải quyết được nhu cầu của số lớn người khuyết tật hiện đang sống tại 
các vùng ít được quan tâm. Tính cấp bách của nhu cầu của cộng động tại các vùng ít 
được quan tâm cũng lớn như tính cấp bách tại các cộng đồng xung quanh ba điểm 
nóng lớn ở Đà Nẵng, Phù Cát và Biên Hoà. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để 
bắt đầu việc này. 
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Nhóm Đối Thoại đã phân tích tỉ lệ khuyết tật và nghèo trong các tỉnh. Chúng tôi 
khuyến nghị rằng chính phủ Mỹ bắt đầu hỗ trợ cho các dịch vụ y tế và người khuyết 
tật trong năm 2014 trong hai tỉnh—Quảng Nam và Thái Bình. Ba tỉnh khác sẽ cầ được 
chọn trong năm 2015. 
  
• Giới thiệu phương pháp quản lý theo ca. 
  
Tại Đà Nẵng hiện có hai chương trình sử dụng phương pháp quản lý theo ca để cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc người khuyết tật. Đó là Chương trình chăm sóc Hy vọng, do 
Quan hệ Đối tác Công tư (PPP) tại Đà Nẵng hỗ trợ, và dự án Hỗ trợ Người Khuyết tật 
do USAID tài trợ. Đồng thời Bộ Lao động và Thương binh Xã hội (MOLISA) đã yêu cầu 
sử dụng phương pháp quản lý theo ca cho các dịch vụ cho người khuyết tật trong cả 
nước. Hai chương trình ở Đà Nẵng có thể cung cấp những bài học cho tất cả các đối 
tác khi Bộ mở rộng việc quản lý theo ca. Bài học chúng ta học hỏi được từ chương 
trình hệ thống chăm sóc Hy vọng có trên trang web của Viện Aspen. Nhóm Đối thoại 
khuyến nghị USAID / Việt Nam tạo ra trang "Sức khỏe & Người Khuyết Tật" trên trang 
web của mình tương tự như trang "Xử lý ô nhiễm môi trường" về việc tẩy độc tại sân 
bay Đà Nẵng. Trang Sức khỏe & Người Khuyết tật sẽ cung cấp thông tin về Dự án Hỗ 
trợ người khuyết tật của USAID, trong đó có tiến triển hướng tới mục tiêu dự án và 
những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án. 
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Bây giờ tôi xin chuyển sang vấn đề tẩy độc các điểm nóng dioxin 
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Một lần nữa, Chủ tịch nước Sang và Tổng thống Obama đưa ra một quan điểm tuyệt 
vời. Chúng ta nên mừng những tiến triển mà hai ngài đã ghi nhận tại Đà Nẵng và như 
chúng ta đã nghe trong cuộc họp sáng nay, kỳ vọng việc tẩy độc sẽ được hoàn thành 
vào cuối năm 2016. Một diễn giả sáng nay cũng thảo luận về các thủ tục lấy mẫu để 
khẳng định rằng dioxin đã bị phá hủy, ngay khi đống đất bị ô nhiễm vẫn đang còn 
nóng. Điều quan trọng là USAID và các nhà thầu của mình lien tục đăng tải kết quả lấy 
mẫu trên trang web. Sau khi dành tất cả thời gian, công sức và tiền bạc, tất cả các đối 
tác, và thực sự là cả thế giới, sẽ muốn biết rằng công việc được thực hiện xong-là 
không còn dioxin tại Đà Nẵng. 
  
Việc tẩy độc dioxin tại Biên Hòa có khả năng là vừa phức tạp vừa tốn kém. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể cho phép các vấn đề thủ tục và kỹ thuật làm giảm tính cấp bách 
của công việc này. Những gì chúng ta có thể học hỏi từ Đà Nẵng để giúp tăng cường 
tốc độ tẩy độc tại Biên Hòa không? 
 
Phải mất một năm - từ tháng Hai năm 2007 đến tháng 1 năm 2008, để Ban 33, USEPA 
và Bộ Quốc phòng cắt đứt thành công các đường dẫn phơi nhiễm dioxin ở ra sân bay 
Đà Nẵng. Việc này làm giảm mạnh mối đe dọa dioxin đối với sức khỏe công cộng. 
  
Tháng Hai năm 2008 Nhóm Đối Thoại đặt mục tiêu “hoàn tất Đà Nẵng.” 
Năm 2009, việc đánh giá tác động môi trường do USAID tài trợ bắt đầu và lễ động thổ 
tẩy độc sân bay Đà Nẵng tổ chức vào tháng Tám năm 2012. 
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Chúng tôi đã mất 5 năm rưỡi để đi từ việc đo nồng độ dioxin đến việc cắt đứt các 
đường dẫn đến phơi nhiễm, và tới việc động thổ việc tẩy độc. Chúng ta có thể rút 
ngắn khoảng thời gian cho Biên Hòa không? Chúng ta có thể, bằng cách sử dụng các 
dữ liệu chúng tôi đã có trong tay cho Biên Hòa làm cơ sở cho việc chạy mô hình máy 
tính cho thấy chiều sâu, chiều rộng, và mức độ ô nhiễm cùng với đánh giá rủi ro và dự 
toán chi phí. Một mô hình như vậy có thể bắt đầu được sử dụng bây giờ-năm 2014 - 
để chứng minh các phương án lựa chọn ‘Làm gì nếu’ khác nhau'. Mô hình này sẽ vô 
cùng hữu ích trong việc nói chuyện với các nhà hoạch định chính sách và để đạt được 
quyết định một cách nhanh chóng hơn. 
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Ngoài ra, có ba hành động nữa có thể thực hiện trong năm 2014 
 
• Đảm bảo y tế công cộng 
  
Mỹ và Việt Nam nên cùng làm việc để lập tức ngăn chặn việc tiếp tục bị phơi nhiễm 
dioxin của các công nhân làm việc tại các sân bay và các cư dân sống gần đó bằng 
cách lập tức cắt các đường dẫn tới phơi nhiễm. Chính quyền đia phương ở Biên Hoà 
có thể sử dụng lại các tài liệu thông tin về an toàn thực phẩm mà Hội Y tế Công cộng 
Đồng Nai đã xây dựng từ năm 2006. 
  
• Hoàn tất xem xét các điểm nóng nhỏ hơn. 
 
Các điểm nóng dioxin nhỏ hơn là những điểm do Ủy ban 10-80 của Bộ Y tế và Công ty 
Hatfield xác định trong nghiên cứu năm 2005 của họ. Nhóm Đối thoại đã liệt kê các 
điểm nóng này trong Báo cáo Năm thứ hai của mình. Những điểm nóng này chủ yếu 
là căn cứ quân sự cũ của Mỹ. Tôi vui mừng khi biết rằng phòng thí nghiệm Chất ô 
nhiễm Hữu cơ của Tiến sĩ Minh tại Hà Nội đang phân tích các mẫu lấy từ một số điểm 
nóng này. Nó sẽ hữu ích cho Bộ Tài Nguyên và Môi trường để đánh giá và công bố 
tình trạng của các điểm nóng này. 
  
• Năng lực nghiên cứu. 
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Nhóm Đối thoại đã đề nghị chú ý đến việc xây dựng năng lực nghiên cứu dài hạn về 
các chất ô nhiễm hữu cơ và tác động của chúng. Chúng tôi thấy những lợi ích của sự 
hợp tác giữa các trường đại học Nhật Bản và các nhà khoa học trẻ Việt Nam trong 
một số các bài viết được trình bày tại JAC lần này và tại hội nghị khoa học ở Đà Nẵng 
hồi đầu tuần này. USAID nên dành kinh phí cho việc gửi các nhà khoa học trẻ Việt 
Nam tham gia vào việc nghiên cứu về dioxin hiện đang được thực hiện tại các phòng 
thí nghiệm nghiên cứu của Mỹ. 
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15 

Để kết thúc, tôi xin nhắc lại ba thông điệp tôi đã nói khi bắt đầu phát biểu 
 
• Chúng ta cần thấy tính cấp bách của công việc chúng ta làm. Chúng ta đang nói về 

cuộc sống của con người. 
 

• Các cơ quan cần chia sẻ thông tin với các đối tác ít nhất mỗi tháng một lần, không 
phải là mỗi năm một lần. 
 

• Chúng ta hãy vừa lien hoan mừng Đà Nẵng, và vừa học tập Đà Nẵng. 
  
Xin cảm ơn. 
  
 


