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Thưa các đại sứ, Giáo sư Brown, Tiến sĩ Tùng và các đồng nghiệp 

Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội này. Thực tế, Học viện ngoại giao là nơi dừng chân đầu tiên 

của tôi khi tôi đến Hà Nội vào năm 1997 và tôi thực sự vui mừng được trở lại nơi này. Lúc này, 

để trả lời câu hỏi của Giáo sư Brown, Quỹ Ford đã đầu tư khoảng 20 triệu USD thông qua 110 

khoản tài trợ trong quan hệ quốc tế ở Việt Nam trong vòng 15 năm. 

Các khoản tài trợ này dành cho việc học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài của khoảng 100 người 

Việt Nam thuộc Bộ ngoại giao, Học viện ngoại giao và các cơ quan đối ngoại khác. Tất nhiên 

nhiều người trong số các học viên này đã đến SAIS và tôi rất vui khi nhìn thấy các bạn ở đây 

hôm nay. Các khoản tài trợ khác đã hỗ trợ Học viện trong các lĩnh vực khác trong đó có các hội 

nghị. 

Tôi đặc biệt muốn đề cập đến hội nghị của Học viện vào tháng 10 năm 2003 về “Tương lai của 
mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ” mà Tổng giám đốc Trịnh Quang Thanh và Giáo sư Brown đã 
tổ chức tại Washington. Bầu không khí chân thành và thường ấm áp của hội nghị đã chứng tỏ 
không còn nghi ngờ gì nữa rằng cả Việt Nam và Mỹ – chính thức và không chính thức – đều 
quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Chính sự pha trộn người 
tham gia chính thức và không chính thức này và sự hướng dẫn khéo léo của Đại sứ Trịnh Quang 
Thanh và Giáo sư Brown đã tạo cơ hội cho cuộc thảo luận không chính thức, thân thiện và 
thẳng thắn. Chúng tôi bắt đầu với phần dễ trước – thương mại phát triển mạnh giữa hai nước, 
tiếp đến với phần thách thức hơn – Trung Quốc và an ninh khu vực – và kết thúc với phần thách 
thức nhất – hậu quả của chiến tranh và đặc biệt là Da cam. 
 
Lúc đó, Da cam vẫn là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm. Các nhà chức trách Việt Nam và chính phủ 

Mỹ ở hai cực theo nghĩa đen về vấn đề tác động của Da cam đối với môi trường và sức khỏe 

con người. Nhưng như một người Việt Nam tham gia hội nghị nói: “Dù muốn hay không, chúng 

ta phải nói về [Da cam] và đối phó với nó, và công nhận thực tế là tất cả các trường hợp đều 

xuất phát từ những người sống trong các vùng, hoặc liên quan đến những người bị ảnh hưởng 

của da cam. Đây là một vấn đề đòi hỏi phải có một giải pháp nhân đạo.” Chính Báo cáo của Hội 
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nghị cũng kết luận rằng “Không chờ đợi bất kỳ một giải pháp chính thức nào, Chính phủ Mỹ nên 

nhạy cảm hơn đối với các quan điểm của Việt Nam về vấn đề Da cam.” (Báo cáo của Hội nghị, 

trang 22). 

Như vậy Hội nghị đã chuẩn bị cho một bước ngoặt về Da cam – một tuyên bố chung của Tổng 

thống George Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào tháng 11 năm 2006. Tuyên bố thừa 

nhận những lợi ích sẽ có được từ sự giúp đỡ của Mỹ trong việc tẩy độc dioxin tại các địa điểm 

trước đây là kho chứa quân sự ở Việt Nam. Tuyên bố tạo ra những khả năng mới; tuy nhiên nó 

không cung cấp các phương tiện thiết thực và hữu hình để tiến xa hơn. 

Vấn đề dường như vẫn không tiến triển, ngoại trừ 2 sáng kiến mới, một sáng kiến của Thượng 

nghị sĩ Patrick Leahy, thành viên Ủy ban phân bổ Thượng nghị viện Mỹ, và nhân viên của ông, 

Tim Rieser, và một sáng kiến của chủ tịch Quỹ Ford, Susan Berresford và tôi.  

Tháng 12 năm 2006 tôi đã tiếp cận Thứ trưởng ngoại giao, Đại sứ Lê Văn Bàng, người đã mời 

chúng tôi tiếp tục công việc về Da cam mà chúng tôi đã bắt đầu vào năm 2000. Vì vậy, chúng tôi 

đã tiếp tục công việc. Chúng tôi đã lấp khoảng cách giữa hai cực bằng sự tham gia của các tổ 

chức hoạt động khác – Các tổ chức phi chính phủ địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc 

tế, 17 quỹ của Mỹ, UNDP, UNICEF và chính phủ các nước Hà Lan, Hy Lạp và Cộng hòa Séc.  

Từ năm 2000 đến năm 2011, Quỹ Ford đã đầu tư 17,1 triệu USD trong 82 khoản tài trợ dành 

cho công việc về Da cam. 

Các khoản tài trợ này đã được sử dụng như thế nào? 

Tại Việt Nam, người nhận tài trợ của Ford đã phát triển các phương pháp điều trị và dịch vụ hỗ 

trợ cho các nạn nhân da cam; xác định và bắt đầu tẩy độc các điểm nóng dioxin; và xây dựng lại 

sinh kế ở nông thôn tại những vùng đã bị phun rải. Những hành động này đã đem lại lợi ích cho 

hơn 10.000 người Việt Nam tại 8 tỉnh. 

Tại Mỹ, những người nhận tài trợ của Ford đã tham gia cùng với các nhà hoạch định chính sách 
ở Washington và giúp đỡ công chúng Mỹ, những người không biết rằng dioxin vẫn tiếp tục là 
một vấn đề nghiêm trọng đối với Việt Nam. Giờ đây, công chúng và các nhà lập pháp Mỹ đều 
nhất trí rằng “Da cam là một mối quan tâm nhân đạo mà chúng ta có thể làm điều gì đó về nó.” 
 
Và chúng tôi đã hỗ trợ phát động quy trình Kênh II. Bà Tôn Nữ Thị Ninh và ông Bùi Thế Giang đã 

tham dự hội nghị Washington năm 2003. Tháng 2 năm 2007 họ cùng với ông Walter Isaacson, 

Chủ tịch Viện Aspen, đã thành lập kênh trao đổi 2 chiều thực sự thoải mái đầu tiên giữa Mỹ và 

Việt Nam về da cam. Nó được gọi là Nhóm đối thoại Mỹ-Việt Nam về Da cam/Dioxin. Năm 

2010, Nhóm đối thoại đưa ra một Kế hoạch hành động trình bày những điều cần thiết để chấm 

dứt vấn đề di sản này.  

Bây giờ tôi xin được trở lại nói về sự lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Leahy về vấn đề này. Kể từ 

năm 2007, Quốc hội Mỹ đã dành tổng cộng 131 triệu USD cho việc giải quyết vấn đề da cam ở 

Việt Nam. 100 triệu USD trong khoản tiền này dành cho việc tẩy độc đất bị nhiễm dioxin tại các 
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căn cứ không quân ở Đà Nẵng và Biên Hòa và 31 triệu USD dành cho các dịch vụ y tế / khuyết 

tật. 

Tài trợ này của Quốc hội do USAID thực hiện đã tác động tích cực đến mối quan hệ song 
phương. Ví dụ, sau khi khởi động việc tẩy độc sân bay Đà Nẵng, một người bạn Việt Nam nói với 
tôi: 
 
“Với mỗi thập kỷ trôi qua mà không có hành động nào, những hy vọng của chúng tôi rằng điều 

gì đó về da cam sẽ được thực hiện lại giảm bớt. Bây giờ chúng ta thấy chính phủ Mỹ đang hành 

động. Chúng tôi nghĩ rằng việc này giúp đưa chúng ta đến một trang mới trong mối quan hệ của 

chúng ta.” 

Đây là một tiến bộ đáng mừng. Việc làm sạch môi trường thúc đẩy hơn nữa tiến triển trọng tâm 

của vấn đề: đó là đáp ứng đầy đủ, đến mức có thể, nhu cầu của những người bị khuyết tật liên 

quan đến phơi nhiễm dioxin – tức là các nạn nhân da cam. Thượng nghị sĩ Leahy và các đồng 

nghiệp của ông trong Quốc hội chính là vừa mới giới thiệu với chúng ta cách để làm điều này. 

Tháng 4 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Leahy đã đến thăm Đà Nẵng để “khởi động” lò nhiệt khổng 

lồ trị giá 84 triệu USD đang tích cực tiêu hủy dioxin ở căn cứ không quân. Trong bài phát biểu 

của mình, ông nói: 

"Hôm nay, chúng ta 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... [Mục tiêu khác] để 
cải thiện các dịch vụ cho người bị khuyết tật, bất kể do nguyên nhân nào, trong đó có [những 
người bị khuyết tật] có thể do Da cam gây ra”. 
 
Các bạn sẽ thấy hai lần sử dụng từ “nguyên nhân” trong câu này. Lần sử dụng thứ nhất là “bất 

kể do nguyên nhân nào” đại diện cho lập trường của Bộ Ngoại giao Mỹ không công nhận mối 

liên quan giữa phơi nhiễm dioxin với sức khỏe kém và khuyết tật bẩm sinh sau đó. Lần sử dụng 

thứ hai trong cùng một câu là “các dịch vụ cho người bị khuyết tật....trong đó có [những người 

bị khuyết tật] có thể do nguyên nhân Da cam”.  

Đó là tháng 4 năm 2014. Tháng 12, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật phân bổ ngân sách năm 
2015 và Tổng thống Obama đã ký thành luật. Đạo luật có hai đoạn quan trọng về các dịch vụ y 
tế /khuyết tật và Da cam. 
 
Đoạn thứ nhất: - 

“... Những khoản tiền được phân bổ dưới tiêu đề 'Hỗ trợ phát triển' sẽ được cung cấp cho các 

hoạt động y tế / khuyết tật ở những vùng bị rải Da cam hoặc bị nhiễm dioxin.” 

Và đoạn thứ hai: - 

“[Những khoản tiền này] nên ưu tiên hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết tật vận động nghiêm 

trọng ở phần trên hoặc phần dưới cơ thể và / hoặc bị khuyết tật về nhận thức hoặc phát triển.” 
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Như vậy Đạo luật cho thấy rõ ràng rằng các quỹ dành cho dịch vụ y tế / khuyết tật sẽ cần tập 

trung hơn. Cụ thể, hỗ trợ của Mỹ trong tương lai cho các dịch vụ y tế / khuyết tật nên tập trung 

đầu tiên và trước hết vào những người bị khuyết tật nghiêm trọng về thể chất và / hoặc tâm 

thần sống ở những vùng bị rải da cam hoặc ở những vùng gần các điểm nóng dioxin. 

Thưa quý vị, người dân ở hai nước chúng ta và thực tế tất cả mọi người trên thế giới bây giờ 

đều biết rằng Da cam là một mối quan tâm nhân đạo mà chúng ta có thể làm điều gì đó để giải 

quyết vấn đề này. Đạo luật này giúp chúng ta xúc tiến tốt hơn công việc đó. Giờ đây chúng ta 

cần một cuộc thảo luận mới giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam và tài ngoại giao khéo léo của cả 

hai bên. 

Từ quan điểm của Mỹ, sự hỗ trợ cho nhóm này có thể nhằm mục đích giúp đỡ mọi người trong 
nhóm, bất kể do nguyên nhân nào. Trong nhiều năm, hỗ trợ của Mỹ cho các nạn nhân của vật 
liệu chưa nổ đã giúp tất cả những người bị chấn thương, dù chấn thương đó có do bom chưa 
nổ hay do một số nguyên nhân khác gây ra hay không. Hỗ trợ cho những người bị khuyết tật 
nặng cũng sẽ theo cách như vậy.  
 
Đối với người Việt Nam, mối quan tâm đầu tiên là cung cấp dịch vụ cho các nạn nhân da cam. 

Các nghiên cứu hiện nay cho thấy đại đa số nạn nhân da cam là những người trong tình trạng 

được nêu trong Đạo luật: “khuyết tật vận động nghiêm trọng ở phần trên hoặc phần dưới cơ 

thể và / hoặc khuyết tật về nhận thức hoặc phát triển.” Các nguồn quỹ sẽ luôn bị hạn chế so với 

nhu cầu, nhưng sự tập trung này đảm bảo rằng phần lớn tài trợ có sẵn của Mỹ sẽ dành cho việc 

giúp đỡ những người được quan tâm nhất. 

Bây giờ chúng ta có cơ hội để cuối cùng thu hẹp khoảng cách đã gây trở ngại cho vấn đề này từ 

lâu. Năm nay 2015 là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đó là một năm 

quan trọng và một thời điểm quan trọng để hoàn thành công việc này. 

 

Xin cảm ơn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


