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Về Nhóm Đối thoại 
  
Ý tưởng ñối thoại giữa công dân với công dân về chất ñộc Da Cam lần ñầu ñược Quỹ Ford thăm dò vào 
năm 2006. Ý tưởng ñó là một nhóm công dân như vậy có thể nâng cao nhận thức của người dân ở Hoa 
Kỳ, bao gồm cả các quan chức và các nhà lãnh ñạo doanh nghiệp của Mỹ, về cái hậu quả cuối cùng và 
gây rắc rối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhóm Đối thoại ñược chính thức thành lập vào tháng Hai 
2007 như một sáng kiến của những công dân, các nhà khoa học và các nhà hoạch ñịnh chính sách nổi 
tiếng của cả hai bên, làm về những vấn ñề mà chính phủ hai nước thấy khó giải quyết.  Nhóm không 
phải là một cơ quan thực hiện hay là một tổ chức gây quỹ. 
 
Vai trò của Nhóm là kêu gọi sự chú ý tới năm nhiệm vụ ưu tiên sẽ ñược thực hiện trên tinh thần nhân 
ñạo: thành lập các trung tâm ñiều trị và giáo dục cho người Vi ệt Nam bị khuyết tật; hợp tác với các 
chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ ñể khống chế và tẩy ñộc dioxin, bắt ñầu tại ba “ñiểm nóng” ưu tiên tại 
sân bay; thành lập một phòng thí nghiệm phân tích dioxin hiện ñại ở Việt Nam; bồi dưỡng các chương 
trình tập huấn cho tập huấn viên nhằm khôi phục và quản lý các danh lam thắng cảnh bị tàn phá; và giáo 
dục công chúng Mỹ về những vấn ñề này. 
 
Năm Nhiệm vụ Ưu tiên: Ở cả năm nhiệm vụ ñều có tiến triển. 
 

1) Các trung tâm phục hồi chức năng ñã ñược thành lập ñể những người bị ảnh hưởng bởi Chất ñộc 
Da Cam phục hồi khả năng, hỗ trợ gia ñình họ, và tạo ñiều kiện thuận lợi cho họ ñược học hành 
và ñào tạo. Các chương trình thí ñiểm về chăm sóc y tế và dạy nghề ñang vận hành ở Thái Bình, 
Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong khuôn khổ chương trình “Mạng lưới Hỗ trợ ñối với Người 
Khuyết tật” của Quỹ Đông Tây Hội ngộ. Tổ chức Trẻ em Việt Nam ñang làm việc với chính 
quyền ñịa phương ở Đà Nẵng về chương trình “Hệ thống Chăm sóc Hy vọng” của họ. Quỹ Cựu 
chiến binh Mỹ ở Việt Nam có chương trình chăm sóc y tế, ñào tạo nghề và cộng ñồng xã hội ñể 
nâng cao mức sống cho người khuyết tật và những người dân sống ở các ñiểm nóng có dioxin ở 
sáu tỉnh. Tổ chức Hỗ trợ người Khuyết tật Việt Nam ñang nâng cấp  hệ thống chăm sóc dựa vào 
cộng ñồng ở Bình Định, Kon Tum và Đà Nẵng. Những chương trình này cũng như các chương 
trình tương tự khác ñều có giá trị nhưng cần theo nhiều nguồn lực. 
 

2) Sự hợp tác giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam ñã ñược mở rộng trong nỗ lực khống chế và tẩy ñộc 
dioxin tại bai “ ñiểm nóng” sân bay ưu tiên. Hai trong ba bước cần thiết ñể phục hồi môi trường 
ñã ñược hoàn tất tại sân bay Đà Nẵng. Đó là việc ño xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm dioxin trong ñất 
và thực phẩm tại khu vực phía bắc của sân bay. Hiện khu ñất bị nhiễm nặng nhất ñã ñược phủ 
một lớp xi măng; có một bể nước lọc thu gom nước chứa ñất nhiễm ñộc chảy từ các khu xung 
quanh; và có một bức tường xây chạy dọc khu phía bắc sân bay ñể ngăn dân không vào ñược 
trong sân bay ñể sử dụng các hồ cá. Bước thứ ba là tẩy ñộc dioxin, dự kiến bắt ñầu làm năm 
2012. Cần có thêm hỗ trợ tài chính bổ sung ñể hoàn tất việc phục hồi tại tất cả ba ñiểm nóng. 

 
3) Một phòng phân tích dioxin có ñộ phân giải cao ñã ñược xây dựng ở Hà Nội. Nhóm Đối thoại ñã 

kêu gọi ñược sự hỗ trở của tổ chức Atlantic Philanthropies và Quỹ Bill and Melinda Gates với số 
tiền là 5,4 triệu USD góp vào tổng số tiền 6,75 triệu USD cần ñể xây Phòng phân tích Chất hữu 
cơ bền Việt Nam hiện ñại. Chính phủ Việt Nam tài trợ phần còn thiếu , và phòng thí nghiêm ñã 



 

 

ñược khai trương tháng Giêng năm 2011. Đây sẽ là cột mốc ñánh dấu nỗ lực quản lý môi trường 
của Việt Nam, cho phép có thể ñánh giá chính xác nồng ñộ dioxin và các chất ñộc hữu cơ khác 
trong ñất, trầm tích, và cơ thể con người. Phòng thí nghiệm có lợi cho các thế hệ tương lai cũng 
như cho những người hiện ñang bị ảnh hưởng. 

 
4) Các chương trình tập huấn cho tập huấn viên về phục hồi và quản lý các cảnh quan bị tàn phá 

cũng ñã bắt ñầu. Nhóm Đối thoại ủng hộ ý tưởng tổ chức các chương trình tập huấn về cách 
phục hồi và tái sử dụng ñất ñã bị tàn phá do bị phun rải chất diệt cỏ. Trung tâm Nghiên cứu Tài 
nguyên và Môi trường của trường Đại học Quốc gia Hà Nội ñã giới thiệu thành công phương 
pháp này tới nông dân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ ở tỉnh Quảng Trị và ñã mở rộng sang tỉnh Thừa 
thiên Huế. Công việc khởi ñầu này có thể sẽ ñược nhân rộng sang các nơi khác ở khắp Việt Nam 
khi có thêm nguồn hỗ trợ mới. 

 
5) Tại Hoa Kỳ, phương pháp tiếp cận mang tính nhân ñạo ñối với vấn ñề Chất ñộc Da Cam/dioxin 
ñang ñược ủng hộ. Nhóm Đối thoại ñã tổ chức năm cuộc họp, ñã ñưa ra báo cáo về các khía cạnh 
khác nhau của tình hình ở Việt Nam. Đối tác phía Mỹ trong Nhóm Đối thoại ñang tập trung giáo 
dục các nhà hoạch ñịnh chính sách, các nghị sĩ Quốc hội, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp 
và những người Mỹ khác, là những người có thể hỗ trợ về tài chính và chuyên môn.  

 
Bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành ñộng: Để tập trung hơn vào những nỗ lực này, ngày 16/6/2010 Nhóm 
Đối Thoại Mỹ -Việt về Chất ñộc Da Cam/Dioxin ñã công bố một Bản Kế hoạch Hành ñộng 10 năm với 
những lời lẽ như sau: 
 
“Trong vòng 35 năm kể từ sau cuộc chiến, hai nước ñã ñạt ñược những tiến bộ ñáng kể trong việc xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị. Tuy nhiên, ñến giờ dư âm của cuộc chiến vẫn còn tác ñộng ñến cuộc sống 
của hàng triệu người Mỹ và Việt Nam.  Những ñối tượng này bao gồm những người bị ảnh hưởng một 
cách trực tiếp và gián tiếp từ trong chiến tranh và cả hiện tại do việc phun rải chất ñộc da cam và các 
chất làm rụng lá ở nông thôn miền nam Việt Nam. 
 
“Quá khứ nghiệt ngã này ñã làm cản trở mối quan hệ ñã ñược cải thiện giữa Mỹ với Vi ệt Nam. Các vấn 
ñề về trách nhiệm, sự nhận thức và ñộ tin cậy về dữ liệu trong một thời gian quá dài ñã làm nảy sinh các 
tranh cãi gay gắt, cản trở ñến công việc nghiên cứu và hoạt ñộng khắc phục hậu quả. Đa số những người 
Mỹ khi ñược hỏi ý kiến ñều ñồng ý rằng ñã ñến lúc phải gác những vấn ñề này sang một bên.  
 
“Do ñó, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chung tay với người Vi ệt Nam tài trợ cho một nỗ lực nhân ñạo và 
toàn diện ñể giải quyết hậu quả chất ñộc Da cam/dioxin ở Việt Nam.” 
 
Bản Kế hoạch Hành ñộng nhằm ñạt ñược hai mục tiêu chính trong 10 năm tới: 
 

• Làm sạch ñất bị nhiễm dioxin và khắc phục hệ sinh thái ñã bị tàn phá;  
• Mở rộng các dịch vụ cung cấp cho người khuyết tật có liên quan ñến chất ñộc da cam/dioxin, và 

cho những người bị các khuyết tật khác và cho gia ñình của họ. 
 
Các hợp phần trong Bản Kế hoạch ñưa ra giải quyết một phần có ý nghĩa trong giải pháp giải quyết dài 
hạn hậu quả Chất ñộc Da cam/Dioxin ở Việt Nam.  Bản kế hoạch dự kiến kinh phí 300 triệu USD trong 
vòng 10 năm tức là 30 triệu USD mỗi năm. Chính phủ Mỹ nên ñóng vai trò chính trong việc ñáp ứng 



   

 

(more) 

 

những chi phí này, cùng với các nhà tài trợ công và tư nhân khác, bổ sung cho sự ñầu tư tiếp tục phù hợp 
từ Chính phủ và người dân Việt Nam. Khoản tiền này hiện vẫn chưa có trong tay; cần phải ñược gây quỹ 
bằng cách tiếp tục trình bày với các nhà tài trợ.   
 
Hiện trạng nguồn tiền:  Tháng 7 năm 2011 Nhóm Đối thoại ñã có Báo cáo Năm thứ Nhất về tiến triển 
hoạt ñộng kể từ khi công bố Bản Tuyên bố và Kế hoạch. Bảng kê dưới ñây cho thấy các số liệu từ các 
nguồn tiền ñã ñược gây quỹ ñể tẩy ñộc dioxin và các dịch vụ cho người khuyết tật ở Việt Nam kể từ khi 
thành lập Nhóm Đôi thoại năm 2007 ñến tháng Năm năm 2010 và kể từ khi Bản Kế hoạch Hành ñộng 
của Nhóm Đối thoại ñược công bố cách ñây một năm.  
 
 

Donated by: Clean-up Services Sub-Total Clean-up Services Sub-Total Grand Total

Civic Groups, Businesses & Individuals
through US-Vietnam Dialogue Group $150,000 $150,000 $150,000
through INGOs $3,075,251 $3,075,251 $1,327,263 $1,327,263

Foundations
Ford Foundation $2,680,300 $7,278,539 $9,958,839 $106,800 $106,800 $10,065,639
Atlantic Philanthropies $1,375,000 $1,375,000 $2,750,000 $2,750,000
Gates Foundation $1,375,000 $1,375,000 $2,750,000 $2,750,000
Other foundations $45,000 $45,000

United Nations
UNDP/GEF $5,450,000 $5,450,000 $5,450,000
UNICEF $2,090,119 $2,090,119 $2,090,119

Governments
United States $18,208,811 $3,423,155 $21,631,966 $15,500,000 $3,000,000 $18,500,000 $40,131,966
Canada $1,835,000 $1,835,000 $1,835,000
Czech Republic $1,400,000 $1,400,000 $32,000 $32,000 $1,432,000
Ireland $787,660 $787,660 $528,445 $528,445 $1,316,105
Netherlands $236,000 $236,000 $236,000
Greece $125,500 $125,500 $125,500

Total $32,324,111 $19,811,224 $52,135,335 $15,500,000 $5,144,508 $20,644,508 $72,779,843

Funds Raised for Dioxin Clean up and Services for People with Disabilities in Vietnam

From June 2007 to May 2010 12 months since DG Plan Release
June 2010 to May 2011

2000-2010 & Last 12 Months

 
 
 
Trong năm nay Quốc Hội Mỹ ñã phân bổ bổ sung 15,5 triệu USD, số tiền này cùng với các khoản tiền 
khác của chính phủ Mỹ sẽ ñủ cho chi phí của dự án ñể hoàn tất việc tẩy ñộc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. 
Việc tẩy ñộc ở hai ñiểm nóng dioxin lớn kia bây giờ cũng có thể dự tính và hiểm hoa của chúng tới sức 
khỏe cộng ñồng có thể ñi ñến chỗ chấm dứt. Đây là một tin tốt lành và ñáng ñược ăn mừng. Nhóm Đối 
thoại bây giờ sẽ tập trung vào thách thức chủ yếu còn lại—ñó là ñưa ñược các dịch vụ và cơ hội tới 
những người bị khuyết tật lien quan ñến dioxin, và cả những người bị khuyết tật khác nữa.   
 



 

 

Để giải quyêt những nhu cầu của người khuyết tật, Quốc hội Mỹ cũng ñã phân bổ 3 triệu USD trong 
khoản tiền mới trong năm nay. Các nhà tài trợ khác, hưởng ứng theo khung Kế hoạch Hành ñộng của 
Nhóm Đối thoại ñã cung cấp thêm 1,6 triệu USD mới cho các chương trình này. Khoản tiền mới này cho 
các dịch vụ và việc tẩy ñộc tổng cộng lên ñến 20 triệu USD. Đối chiếu lại, số tiền gây quỹ cho công việc 
Chất ñộc Da cam trung binh khoảng 17 triệu trong mỗi năm trong 3 năm trước.  Số tiền ñược tăng lên là 
tin tốt lành. Mặt khác, 20 triệu ñô thì mới chỉ là 2/3 số tiền kêu gọi cho năm ñầu của Bản Kế hoạch mà 
thôi.  
 
Các bước tiếp theo:  Trong năm trước mắt, Nhóm Đối thoại kêu gọi tất cả các ñối tác tiếp tục và mở 
rộng công việc ho ñã bắt ñầu ñể cung cấp các dịch vụ ở khắp mọi miền ñất nước tới người khuyết tật 
liên quan ñến dioxin, tới những người có khuyết tật khác, và gia ñình của họ. Tương tự như vậy, các dự 
án nông lâm nghiệp và trồng rừng cần ñược mở rộng từ tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ñể tái sử 
dụng bền vững các cảnh quan bị tàn phá ở các nơi khác.  
 
Nhóm Đối thoại cũng nhận thấy mối quan hệ ñối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ñang ngày một gia tăng 
ñang mang lại các biện pháp thật sự ñể giải quyết hậu quả của Chất ñộc Da Cam. Kỷ niệm một năm 
ngày công bố Kế hoạch Hoạt ñộng của Nhóm Đối thoại, giờ có vẻ hoàn toàn có thể là chính phủ Mỹ và 
Việt Nam cùng làm việc cùng với các ñối tác khác ñể giải quyết một cách toàn diện những nhu cầu tại 
ba sân bay trước ñây của Mỹ là nơi mức ñộ dioxin ñặc biệt cao – Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát- và tại 
các cộng ñồng quanh những sân bay này. Các ñối tác khác bao gồm Nhóm Đối thoại Vi ệt Mỹ, hệ thống 
Liên hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam, và các nhà lãnh 
ñạo của các tổ chức dân sự và tôn giáo.  
 
Dự án thực hiện ở Đà Nẵng ñã tạo ra một truyền thống hợp tác và bây giờ có thể nhân rộng và sâu hơn ở 
Đà Nẵng và áp dụng cho hai ñịa ñiểm kia. Nó sẽ tập trung sự quan tâm toàn diện và chất lượng cao ñến 
mọi khía cạnh của hậu quả Chất ñộc Da cam tại các ñịa ñiểm này, giảm bớt sự căng thẳng ña phương 
xung quanh vấn ñề Chất ñộc Da Cam, và nâng cao năng lực về khoa học và kỹ thuật của Việt Nam và 
xây dựng sự hợp tác khoa học giữa hai dân tộc. Công việc thực hiện tại ba ñịa ñiểm dự kiến sẽ ñược 
hoàn thành vào năm 2015 và sẽ là một thành quả ñáng kể.  
 
Xin tham khảo Báo Cáo Năm 1 ñể xem các hợp phần của chương trình “3 ñiểm nóng” và Kế hoạch 
Hành ñồng ñể biết thêm chi tiết.  
 
Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Janice Joseph, Viện Aspen, 477 Madison Avenue Suite 730 New York, NY 10022. 
janice.joseph@aspeninstitute.org, 212-895-8000 

 


