
Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật quan trọng về vấn đề Da Cam 

 
Ngày 16/12/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật Đạo luật hợp nhất và tiếp tục 
phân bổ ngân sách, 2015 (H.R. 83). Đạo luật này dành các quỹ cho việc giải quyết hậu quả Da 
cam/Dioxin ở Việt Nam và đưa ra hướng dẫn cho Bộ Ngoại giao và USAID về cách sử dụng các 
quỹ này. Từ năm 2007 tới nay, Quốc hội Mỹ đã cấp khoảng 100 triệu USD để xử lý các vùng đất 
bị nhiễm Dioxin tại các căn cứ quân sự trước đây của Mỹ tại Việt Nam và 31 triệu USD để hỗ trợ 
về y tế/vấn đề khuyết tật. 
 
Đạo luật phân bổ ngân sách yêu cầu phải có cách sử dụng mới khoản tiền này một cách tập 
trung chặt chẽ hơn cho người bị các dạng khuyết tật cụ thể, những người sống trong những 
vùng bị phun rải hoặc chứa chất độc Da Cam. Yêu cầu này giúp giải quyết vấn đề di sản chiến 
tranh một bằng cách làm cả hai nước có thể chấp nhận và sẽ tăng cường hơn mối quan hệ giưa 
Hoa Kỳ và Việt Nam. 
 
Bối cảnh: Năm 2013 Quốc hội Mỹ đã hướng hỗ trợ y tế sức khỏe /vấn đề khuyết tật nhằm vào 
“những vùng bị rải Da cam nặng nề hoặc bị nhiễm Dioxin.” Cụm từ này được nhắc lại vào năm 
2014 và bây giờ một lần nữa được nhắc lại trong Đạo luật phân bổ ngân sách năm 2015: 
 
 “... Các quỹ được phân bổ dưới tiêu đề 'Hỗ trợ phát triển' sẽ được cấp cho các hoạt động hỗ trợ 
y tế /khuyết tật ở những vùng bị rải Da cam nặng nề hoặc bị nhiễm Dioxin." 

 
Đạo luật phân bổ ngân sách năm 2015 đã bổ sung một điểm mới và quan trọng. Quốc hội Mỹ đã 
có hướng dẫn về ai là người được ưu tiên nhận hỗ trợ tại những địa bàn xác định. 
 
“[Các quỹ này] nên ưu tiên hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết tật vận động ở phần trên hoặc phần 
dưới cơ thể và /hoặc bị khuyết tật về nhận thức hoặc phát triển.” 
 
Sự hỗ trợ của Mỹ nên tập trung vào những người bị khuyết tật nghiêm trọng ở những vùng đã bị 
rải Da cam hoặc bị nhiễm Dioxin. Đây là cách tiếp cận tốt nhất để đạt được tác động tích cực 
nhất đến con người với nguồn tiền mới có.  
 
Đạo luật này đã nêu rất rõ ràng là Da cam là một vấn đề nhân đạo mà chúng ta có thể góp phần 
giải quyết và giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ này thuận lợi hơn. 
 
 
(Để biết thêm thông tin, xem Charles R. Bailey, Cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật có liên 
quan đến phơi nhiễm Dioxin ở Việt Nam, Viện Aspen, Ngày 2/6/2014, trong Báo cáo & Ấn phẩm 
hiện tại trên trang web này.) 


