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Phát biểu của Charles Bailey, Giám đốc Chương trình 

Chương trình Da cam tại Việt Nam 

 

Hội nghị bàn tròn 2014 của Nhóm Đối thoại về Da cam/Dioxin 

Ngày 21/4/2014 Biên Hòa, Việt Nam 

 

Thưa ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam, thưa các thành viên 

của Nhóm đối thoại Mỹ - Việt Nam về Da cam/Dioxin, thưa các vị khách mời và bạn bè. Chào 

các quý vị. 

Tôi tin chắc rằng các vị đã biết tin, nhưng tôi xin được nhắc lại, thứ bảy tuần trước, một đoàn đại 

biểu Quốc hội Mỹ do thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã đến Đà Nẵng. Họ đến đó để tiến hành xử 

lý mẻ đầu tiên đất bị nhiễm Dioxin. Tại khu vực dự án, thượng nghị sĩ Leahy nói: “Hôm nay, 

chúng tôi ở đây để vinh danh nỗ lực chung của Mỹ và Việt Nam nhằm giải quyết hậu quả của Da 

cam…. [Mục tiêu của chúng tôi] để cho thấy rằng, sau nhiều năm, Mỹ đã không bỏ qua vấn đề 

này. Chúng tôi đã trở lại và chúng tôi đang giải quyết việc này.” 

Sau đây thượng nghị sĩ Leahy và tiến sĩ Lê Kế 

Sơn của Ủy ban 33 nâng cốc khởi động việc 

tẩy độc sân bay Đà Nẵng.  

Thượng nghị sĩ Leahy cũng khẳng định rằng 

một mục tiêu khác là “để cải thiện các dịch vụ 

dành cho người Việt nam bị khuyết tật, bất kể 

nguyên nhân nào, kể cả những khuyết tật có thể 

do Da cam gây ra”. Đây là một tuyên bố mang 

tính đột phá.  

Sau đó, cũng hôm thứ bảy thượng nghị sĩ 

Leahy đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên 

của Mỹ thăm một gia đình có các nạn nhân Da 

cam. Gia đình này sống ở huyện Hòa Vang tại 

Đà Nẵng.  

Những lời nói và hành động của thượng nghị sĩ Leahy hôm thứ bảy tuần trước đã thắt chặt hơn 

sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam về vấn đề Da cam. 

Nhưng để sự giúp đỡ của nước ngoài đến được với nhiều nạn nhân chất độc da cam, chúng ta cần 

biết câu trả lời cho một số câu hỏi: Chúng ta đang cố gắng đến với ai? Họ sống ở đâu? Họ cần 

những gì? Đối với người Việt Nam, câu trả lời cho những câu hỏi này có vẻ rõ ràng nhưng khi 

người ta vạch ra các chương trình giúp đỡ quy mô lớn, người ta thường cần những câu trả lời cụ 

thể hơn.  



2 

 

Trong nhận xét của mình sáng nay, bà Susan Berresford đã đề cập đến nghiên cứu mà tôi đã và 

đang tiến hành để bắt đầu trả lời những câu hỏi này. Tôi xin được nói các quý vị về nghiên cứu 

này và tóm tắt các kết quả nghiên cứu. 

Ai là nạn nhân Da cam tại Việt Nam?  

Tại Đà Nẵng, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) đã xác định kỹ lưỡng và thu 

thập thông tin về 5.077 người đáp ứng các tiêu chuẩn về nạn nhân Da cam. Bà Nguyễn Thị Hiền, 

Chủ tịch VAVA ở Đà Nẵng đã cho phép chúng tôi và nhân viên của bà đã nhiệt tình giúp đỡ 

chúng tôi kiểm tra các dữ liệu để bắt đầu lập hồ sơ về nạn nhân Da cam.  

             

Chúng tôi tập trung vào bốn huyện. Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ bao quanh sân bay Đà 

Nẵng. Huyện thứ tư là Hòa Vang bao gồm vùng núi rộng lớn phía tây thành phố. 

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào những người bị khuyết tật liên quan đến phơi nhiễm gián 

tiếp với Dioxin, đó là con, cháu và có thể là chắt của những người đã bị phơi nhiễm trực tiếp. 

Quân đội Mỹ bắt đầu chương trình rải Dioxin vào năm 1962 nhưng gần như tất cả các chất diệt 

cỏ (97,3%) được sử dụng trong chiến tranh, trong đó có Da cam, đã được rải từ năm 1965 trở đi. 

Do đó, khó có khả năng ảnh hưởng của phơi nhiễm Dioxin đã được truyền từ cha mẹ sang con 

cái sinh trước năm 1965. Theo tiêu chí của VAVA, 2.369 nạn nhân Da cam ra đời trong khoảng 

thời gian từ năm 1965 đến năm 2004 sống ở các huyện Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu và Hòa 

Vang. Đây là những người bị khuyết tật. Tôi đã tóm tắt tình hình của họ trong các bảng dưới đây. 



3 

 

        

Bảng 1 cho thấy số nạn nhân Da cam theo từng huyện, và so sánh số lượng nạn nhân với tổng 

dân số và tổng số người bị khuyết tật trong huyện đó được xác định trong Cuộc điều tra Dân số 

và hộ gia đình Việt Nam năm 2009.  

Nạn nhân Da cam chiếm chưa đến 1% dân số và chỉ chiếm khoảng 10% tổng số người bị 

khuyết tật.      

                         

Trẻ em và thanh niên là trọng tâm của nhiều dịch vụ dành cho các nạn nhân Da cam cũng như 

những người khuyết tật Việt Nam khác. Họ chiếm gần một nửa số nạn nhân Da cam được liệt kê 
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trong bốn huyện. Độ tuổi trung bình của họ là 23. Những người khuyết tật Việt Nam khác phần 

lớn nhiều tuổi hơn như được biểu thị trong biểu đồ này.  

Vì vậy, các dịch vụ trong tương lai dành cho nạn nhân Da cam cần ngày càng hướng tới 

những người lớn tuổi hơn. 

 

 

Khuyết tật vận động và tâm thần chiếm gần 90% (87,3%) số người là nạn nhân Da Cam, trong 

khi các dạng khuyết tật này chỉ chiếm chưa đến 40% tổng số người khuyết tật Việt Nam . Tỉ lệ 

nạn nhân Da cam bị khuyết tật về nghe, nhìn và nói chiếm dưới 13% trong khi 2/3 số người 

khuyết tật Việt Nam khác bị các khuyết tật này.   

Các dịch vụ trực tiếp trong tương lai dành cho các nạn nhân Da cam cần tập trung chủ yếu 

vào những người bị khuyết tật vận động và tâm thần. 



5 

 

 

Nạn nhân Da cam cũng bị khuyết tật nghiêm trọng hơn, như được biểu thị ở Biểu đồ 3.   

Khuyết tật làm cho cuộc sống khó khăn trở nên rất khó khăn, 60% nạn nhân Da cam bị 

khuyết tật nhiều và nghiêm trọng so với tỉ lệ 40% trong tất cả người khuyết tật.  

 

Phân tích trên chỉ ra nhiều gợi mở hơn cho viện trợ nước ngoài đối với các nạn nhân Da cam. 

- Thứ nhất, dữ liệu có thể hạn chế, nhưng với sự kiên trì có thể ước tính được một cách 

đáng tin cậy về tình trạng khuyết tật trong những người được coi là nạn nhân Da cam. 

- Thứ hai, nhóm nạn nhân Da cam đang già đi. Họ đương đầu chủ yếu với khuyết tật vận 

động và tâm thần hơn là khuyết tật về nghe, nhìn và nói. Những khuyết tật của họ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. 

- Thứ ba, các tiêu chí của chính phủ Việt Nam về xác định nạn nhân Da cam chặt chẽ một 

cách hợp lý và nên cho phép có các chương trình nhằm giải quyết hỗ trợ các cá nhân mà 

tình trạng sức khỏe của họ có liên quan đến phơi nhiễm Dioxin. 

- Và thứ tư, tổng số người nằm trong hồ sơ nạn nhân Da cam là lớn nhưng không phải là 

vượt quá phạm vi của các chương trình được tài trợ và quản lý một cách hiệu quả. 

Tôi muốn kết luận bằng cách trả lời những câu hỏi mà tôi đã đặt ra ở đầu bài phát biểu của tôi.  

Chúng tôi đang cố gắng đến với ai và họ sống ở đâu? Đó là những người bị các vấn đề khuyết 

tật vận động và tâm thần nghiêm trọng, họ sống trong các cộng đồng và gia đình nghèo, thiếu 

dịch vụ và tương đối xa các trung tâm đông dân hơn.  
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Họ cần những gì? Họ cần được hỗ trợ và các dịch vụ trợ giúp phù hợp với hoàn cảnh của gia 

đình họ, chẳng hạn như các trung tâm chăm sóc y tế cộng đồng để cha mẹ của họ có thể nghỉ 

ngơi, cần học bổng để anh chị em của họ có thể học hành và cần vay vốn để làm kinh tế gia đình. 

Cảm ơn các quý vị 

 


