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Báo Cáo Tóm Tắt & Những Khuyến Nghị Chính

Tháng Hai năm 2007 một số những người Việt Nam và Mỹ quan tâm đã lập ra Nhóm Đối 
thoại Mỹ-Việt Nam để hỗ trợ việc bình thường hoá quan hệ giữa hai nước một cách đầy đủ 
qua việc xây dựng các dự án giữa hai nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử 
dụng chất độc Da cam trong chiến tranh. Nhóm Đối thoại tâp trung vào các thách thức về 
môi trường, khoa học và con người mà Việt Nam vẫn còn tiếp tục phải đối mặt do dioxin có 
chứa chất độc Da cam. 

Từ 2007, việc thảo luận vấn đề này đã chín muồi từ chủ đề quan điểm phân cực đến vấn đề 
hợp tác song phương tích cực giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ; từ việc thiếu hiểu biết đến 
vấn đề rõ ràng và cụ thể; từ việc không có hướng đi đến việc có các kế hoạch mới, có các 
phân bổ ngân sách mới và có thêm 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 làm thế nào tiến 
hành và bây giờ, 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.

Trong thời gian này, Nhóm Đối thoại đã mang đến các nhà tài trợ mới, đóng góp vào việc gia 
tăng đáng kể tổng nguồn tiền đã đóng góp bởi các cơ quan, chính phủ, tổ chức từ thiện và 
doanh nghiệp đa phương ở Việt Nam- hơn 100 triệu USD trong sáu năm qua. Trong tổng số 
tiền này, 81.6 triệu USD là từ nguồn của Quốc hội Hoa Kỳ. Các khoản tiền này đang được sử 
dụng để tẩy sạch dioxin tại sân bay Đà Nẵng và cung cấp các dịch vụ cho những người khuyết 
tật sống quanh các sân bay Đà Nẵng, Biên Hoà & Phú Cát.

Những đóng góp của Việt Nam là rất đáng kể. Nhóm Đối thoại đã tiến hành khảo sát chi tiêu 
của các tỉnh vào các dịch vụ y tế và người khuyết tật liên quan đến dioxin và gia đình của họ. 
Kết quả chỉ ra rằng khoảng 50 triệu đô là được chi tiêu để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. 
Nhóm Đối thoại hoan nghênh mọi kế hoạch nhằm giải quyết cả hai nhu cầu về môi trường và 
y tế. Đặc biệt, thành viên Nhóm Đối thoại đã thúc giục hai chính phủ hợp tác giải quyết toàn 
bộ các vấn đề liên quan đến người khuyết tật phát sinh do xung đột, đói nghèo và các dịch vụ 
chăm sóc y tế hạn hẹp.

Những thành tích đáng kể này đưa chúng ta tới bước ngoặt trong năm 2013. Chỉ có các chính 
phủ mới có thể hỗ trợ được mức độ nguồn lực cần để đạt được những tiến triển căn bản. 
Trên tinh thần đó, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh một quan hệ đối tác tăng cường để tẩy độc 
các vùng đất bị ô nhiễm dioxin còn lại, và ý nghĩa hơn nữa, là tài trợ các dịch vụ trực tiếp cho 
người khuyết tật bất kể lí do khuyết tật của họ là gì. Chúng ta thấy một cơ hội chiến lược và 
mang tính nhân đạo cho cả hai nước xích lại gần nhau để tìm ra một giải pháp đầy đủ nhất có 
thể cho vấn đề di sản Da cam ở Việt Nam.
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Cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama tại Washington 
ngày 25/7/2013 đã khẳng định quan điểm này. Hai ngài Chủ tịch nước và Tổng thống đã 
tuyên bố một quan hệ Đối tác toàn diện Việt Mỹ như một khung chính để phát triển hơn nữa 
quan hệ song phương. Tuyên bố chung của họ ngay lập tức tăng cường quan hệ song phương 
về vấn đề di sản Da cam, tuyên bố rằng: 

    “Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ về y tế và các   
     dịch vụ chăm sóc và trợ giúp khác cho người khuyết tật bất kể khuyết tật vì nguyên    
     nhân gì… Ngài Chủ tịch nước và ngài Tổng thống nhất trí rằng mở rộng hợp tác trong   
    việc giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh để làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn   
    nhau cho phép hai nước xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai… Ngài Chủ   
    tịch nước và ngài Tổng thống bày tỏ sự hài lòng với tiến triển về dự án của USAID và  
    Bộ Quốc phòng Việt Nam để tẩy độc o nhiễm dioxin tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Chủ  
    tịch nước Trương Tấn Sang hoan ngênh kế hoạch của Chính phủ Mỹ làm đánh giá   
    môi trường về tình trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà.”

Ngoại trưởng John F. Kerry đã nhấn mạnh trong thư gửi Susan V. Berresford, người sáng lập 
Nhóm Đối thoại, ngày 31/7/2013:

    “Tôi đảm bảo với bà rằng Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống bền  
    vững các dịch vụ toàn diện, lồng ghép cho người khuyết tật Việt Nam, bất kể nguyên  
    nhân khuyết tật là gì.”

Ngày 16/6/2010 Nhóm Đối thoại đã xuất bản Bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành động 10 năm 
nhằm giải quyết hậu quả hiện vẫn đang tiếp diễn của chất độc Da Cam đối với môi trường và 
con người. Kể từ đó, Nhóm Đối thoại có báo cáo cập nhật hàng năm. Đây là bản Báo cáo Năm 
thứ Ba của Nhóm Đối thoại, cho giai đoạn tháng Sáu 2012 đến tháng Mười 2013. Báo cáo 
điểm lại các cơ hội lớn trong năm 2014 cũng như nhu cầu lâu dài về tài trợ. Dựa trên phân 
tích này, Nhóm Đối thoại đưa ra các khuyến nghị sau:

 1. Đưa nội dung khuyết tật vào bản Kế hoach Hành động Mỹ-Việt Nam.  
    Bản kế hoạch Hành động của quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ-Việt Nam mới nên bao   
    gồm ngôn ngữ làm nổi bật khả năng hợp tác trên lĩnh vực người khuyết tật. Vì vấn   
    đề người khuyết tật là một vấn đề nhiều khía cạnh, nên cần có ngôn ngữ phù   
    hợp trong mỗi mục của bản Kế hoạch Hành động.Chúng tôi có gợi ý những   
    ngôn ngữ này trong các trang 7-10.

 2. Mở rộng dịch vụ tới các tỉnh chưa có dịch vụ đầy đủ.
    Chính phủ Mỹ nên sử dụng tiền bổ sung để làm chương trình y tế và người khuyết   
    tật cho một sáng kiến mới về ‘các dịch vụ ở nông thôn’ để giải quyết các nhu cầu của  
    số đông người khuyết tật sống tại các vùng chưa có các dịch vụ đầy đủ. Nhóm Đối   
    thoại đã phân tích tỉ lệ người khuyết tật và đói nghèo của các tỉnh. Chúng tôi khuyến  
    nghị rằng chính phủ Mỹ bắt đầu hỗ trợ cho các dịch vụ y tế và người khuyết tật   
    tại hai tỉnh—Quảng Nam và Thái Bình. Trong năm 2015 nên thêm ba tỉnh nữa.   
    Xem tham khảo các trang 10-14.
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 3. Giới thiệu phương pháp quản lý theo ca. 
    Bộ Lao Động và Thương binh Xã hội đã yêu cầu áp dụng phương pháp quản lý theo   
    ca đối với các dịch vụ cho người khuyết tật. Chúng tôi lưu ý hai ví dụ về quản lý theo  
    ca, cả hai đều ở Đà Nẵng, ở trang 15-16. Đây có thể là các bài học để mở rộng thành   
    công các dịch vụ y tế và người khuyết tật ở các nơi khác.Tất cả các bên liên quan cần  
    tham gia vào quá trình rút kinh nghiệm này...nhóm Đối thoại khuyến nghị rằng   
    USAID Việt Nam tạo ra một trang “Y tế và Người khuyết tật” trên website của   
    mình, tương tự như trang “Xử lý ô nhiễm Môi trường” về tẩy độc sân bay Đà   
    Nẵng. Trang Y tế và Người khuyết tật sẽ cung cấp thông tin về dự án Hỗ trợ   
    Người khuyết tật của USAID, bao gồm tiến triển hướng tới các mục tiêu của dự   
    án và các bài học thu được.

 4. Bảo đảm sức khoẻ cộng đồng.
    Hai chính phủ nên làm việc cùng nhau để lập tức ngăn chặn việc tiếp tục bị   
    phơi nhiễm dioxin của công nhân làm việc ở các sân bay và cư dân sống gần đó,   
    trong khi tiếp tục lên kế hoạch tẩy độc. Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đánh giá   
    và lập thứ tự ưu tiên cho các điểm nóng dioxin nhỏ hơn mà Nhóm Đối thoại đã   
    lên danh sách trong Báo Cáo Năm Thứ Hai để các hiểm hoạ tiềm tàng với sức khoẻ   
    công cộng này có thể bị vô hiệu hoá. Tham khảo các trang 16-17.

 5. Tiến hành khảo sát toàn quốc.
    Năm 2014 hai chính phủ nên tiến hành một khảo sát toàn quốc về người    
    khuyết tật và mở rộng việc đăng ký dị tật bẩm sinh. Khi đó thì họ có thể sử dụng   
    số liệu này để tạo ra một lộ trình hỗ trợ các chính quyền địa phương cải tiến các   
    chương trình y tế, giáo dục, cứu trợ xã hội cho người khuyết tật. 

 6. Bổ sung thêm các nhà tài trợ song phương. 
    Chính phủ Việt Nam nên tạo ra một liên minh lớn bao gồm Hoa Kỳ và các nhà tài trợ  
    song phương khác.Bản Kế hoạch Hành động của Việt nam sử dụng làm xuất phát   
    điểm. Chúng tôi khuyến nghị rằng ngài Thủ tướng công bố một danh sách các   
    dự án và nhu cầu tài trợ. Thế giới cần biết rằng người khuyết tật là một ưu tiên   
    hàng đầu ở Việt Nam. Xin tham khảo các trang 17-21.

 7. Theo đuổi các nguồn vốn lớn cần có để xử lý ô nhiễm môi trường ở Biên Hòa. 
    Nhóm Đối thoại nhận thấy rằng chi phí tẩy độc tại sân bay Biên Hoà có thể vượt quá  
    nguồn tiền tài trợ hiện có. Chúng tôi khuyến nghị rằng chính phủ Mỹ đưa cả Bộ   
    Ngoại giao và các bộ ngành hành pháp khác tham gia vào làm phân bổ ngân   
    sách dự kiến cần phải có để tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hoà. Xin tham khảo   
     các trang 17-21.
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Các cơ hội lớn trong năm 2014
Nâng cao vấn đề người khuyết tật trong quan hệ song phương

Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ mong muốn thấy hai chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức 
quần chúng ở cả hai nước tham gia vào nỗ lực lâu dài để đưa người khuyết tật vào mọi cơ 
quan và các lĩnh vực xã hội của Việt Nam. Việt Nam đã có hỗ trợ kỹ thuật của Mỹ  trong việc 
xây dựng Luật về Người khuyết tật 2010. Việt Nam ngày càng có nhiều các tổ chức hoạt động 
tập trung vào vấn đề người khuyết tật, do người khuyết tật làm lãnh đạo. Những nỗ lực hợp 
tác của hai nước có thể khẳng định được nhân phẩm của người khuyết tật, nâng cao năng lực 
của họ và làm tăng vai trò của họ trong xã hội Việt Nam.

Hai chính phủ hiện đang xây dựng một Kế hoạch Hành động chung để thực hiện Thoả thuận 
Đối tác Toàn diện. Bản Kế hoạch Hành động có thể có ngôn ngữ nhấn mạnh đến khả năng có 
những ứng phó hợp tác về vấn đề người khuyết tật. Vì vấn đề khuyết tật là vấn đề liên quan 
đến nhiều khía cạnh do đó nên có ngôn ngữ phù hợp về người khuyết tật trong từng phần 
của Kế hoạch Hành động. Nhóm Đối thoại đã chuẩn bị nội dung dưới đây dựa trên Công Ước 
Liên hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật. Nhóm Đối thoại xin trân trọng khuyến nghị 
hai chính phủ xem xét đưa những nội dung này vào các phần liên quan của bản Kế hoạch 
Hành động.

Hợp tác Chính trị và Ngoại giao 

Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác toàn diện về chính trị và ngoại giao, theo tinh 
thần của Điều 32 – Công ước về các Quyền của Người khuyết tật (CRPD) và các văn kiện quốc 
tế khác, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng cam kết đảm bảo rằng các nỗ lực hợp tác giữa hai nước 
trong tương lai sẽ tôn trọng các quyền bình đẳng của người khuyết tật. Hoa Kỳ và Việt Nam 
công nhận rằng khuyết tật là một vấn đề mang tính đa ngành và người khuyết tật có mặt ở tất 
cả các lĩnh vực trong xã hội ở tất cả các quốc gia. Vì vậy, hai nước thấy được tầm quan trọng 
của việc chủ động lồng ghép nội dung khuyết tật vào mọi lĩnh vực hành động. 

Quan hệ Thương mại và Kinh tế

Trong những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ thương mại và kinh tế giữa Hoa Kỳ 
và Việt Nam, hai nước cam kết đảm bảo cho người khuyết tật không bị gạt ra khỏi quá trình 
phát triển kinh tế và lực lượng lao động. Người khuyết tật có quyền được đào tạo nghề và khởi 
nghiệp kinh doanh, có quyền tiếp cận với các hệ thống đảm bảo cuộc sống độc lập và nhà ở phù 
hợp khi cần thiết, để có thể hòa nhập vào cộng đồng và đóng góp hiệu quả hơn vào nền kinh tế 
địa phương với tư cách là người lao động và người tiêu thụ. Đó có thể là việc xem xét các biện 
pháp phát triển, triển khai rộng rãi những nguyên tắc mang tính toàn diện trong thiết kế và 
xây dựng nhà ở, để giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật trong việc tìm kiếm những ngôi 
nhà có đặc tính phù hợp với nhu cầu của họ. Chính phủ hai nước có thể giáo dục cho đội ngũ 
cán bộ của mình về giá trị của người lao động khuyết tật, và rằng việc tăng cường tối đa 
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năng suất lao động của họ là hoàn toàn có thể nếu có các hỗ trợ phù hợp. Người khuyết tật có 
thể tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của hai nước qua việc tiếp cận với công việc và 
việc làm.

Hợp tác Khoa học và Công nghệ

Nhận thức được vai trò ngày càng tăng của khoa học công nghệ trong việc hỗ trợ liên lạc và 
trao đổi thông tin trên thế giới ngày nay, hai nước cam kết đề cao các nguyên tắc thiết kế toàn 
diện trong quá trình phát triển và thực hiện các sáng kiến công nghệ thông tin trong tương lai, 
giúp người khuyết tật tiếp cận với thông tin và liên lạc. Điều đó có thể bao gồm các nỗ lực và 
sáng kiến rộng rãi nhằm xúc tiến việc cải thiện truy cập internet chất lượng cao cho khu vực 
công, nhà nước và tư nhân. Ngoài ra, có thể hợp tác với các tập đoàn hàng đầu trong cải tiến 
công nghệ nhằm đảm bảo việc thiết kế các sản phẩm đã tính đến các tính năng phù hợp với 
nhu cầu của người khuyết tật từ những giai đoạn hình dung ban đầu cho đến giai đoạn dùng 
thử sản phẩm và cuối cùng là tung ra thị trường. 

Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của các công nghệ bổ trợ trong cuộc sống của 
người khuyết tật, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng mong muốn khám phá các giải pháp giúp người 
khuyết tật tiếp cận với công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của họ, trong 
đó có việc hòa nhập với môi trường lớp học và cơ quan làm việc bình thường. Các hoạt động 
này có thể bao gồm: tăng cường tiếp cận với các công nghệ như xe lăn, ghế chạy điện, nạng, 
gậy chống cùng các thiết bị hỗ trợ và công nghệ thông tin liên lạc bổ trợ khác có chất lượng 
cao, phù hợp với văn hóa và yêu cầu y tế.

Hợp tác giáo dục

Để đề cao các giá trị chung về tiếp cận giáo dục cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới, hai nước 
nhận thấy các giá trị này đã được thể hiện trong Điều 24 – Công ước về các Quyền của Người 
Khuyết tật. Hai nước nhận thức được tầm quan trọng của quá trình hợp tác nhằm tạo cơ hội 
cho trẻ em khuyết tật được tiếp cận với quá trình giáo dục phù hợp, chất lượng cao, qua việc 
sử dụng rộng rãi phương pháp giáo dục toàn diện, thiết kế trường học và chương trình học 
phù hợp, và bố trí lớp học đầy đủ. Hai nước cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc hỗ 
trợ chuẩn bị cho học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp lên giáo dục đại học, đào tạo nghề 
chuyên sâu, hoặc tham gia vào môi trường cạnh tranh của thị trường lao động và kinh doanh. 
Ai cũng có khả năng học tập, và khuyết tật không thể là rào cản trên con đường học tập và đến 
với các cơ hội. Qua các chương trình trao đổi giáo dục với Việt Nam, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ giáo 
dục và đào tạo đội ngũ giáo viên, nhà nhà tâm lý học, người hoạt động xã hội, nhà trị liệu vật 
lý, trị liệu ngôn ngữ và các chuyên gia y tế về giáo dục đặc biệt, giúp nâng cao chất lượng dịch 
vụ cho người khuyết tật. 

Môi trường và Y tế

Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận rằng người khuyết tật có quyền được thụ hưởng những tiêu 
chuẩn y tế tốt nhất hiện có mà không bị phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật của họ. Hai 
nước cũng công nhận rằng người khuyết tật có quyền vươn tới và duy trì sự độc lập tối đa. Hai 
nước cam kết thực hiện các nỗ lực song phương nhằm cải thiện cuộc sống cho người 
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khuyết tật Việt Nam, bất kể nguyên nhân khuyết tật, với việc cung cấp các trợ giúp y tế, hòa 
nhập và phục hồi chức năng, cũng như cải thiện tiếp cận với các công nghệ hỗ trợ chính đáng 
và vừa túi tiền. Điều này cũng bao gồm việc loại bỏ mọi rào cản và khó khăn cho người khuyết 
tật trong việc trong tiếp cận các chăm sóc y tế cơ bản, cung cấp các dịch vụ và chương trình 
hòa nhập và phục hồi chức năng ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, việc làm và dịch vụ xã hội. 
Việc dỡ bỏ các rào cản về y tế cơ bản bao gồm những hành động như xây đường lên xuống cho 
xe lăn và những tiếp cận khác với bệnh viện và phòng khám, có người dịch ngôn ngữ ký hiệu 
cho tất cả các buổi khám y tế định kỳ và cấp cứu, cung cấp các thiết bị xét nghiệm và chẩn 
đoán có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khuyết tật khác nhau, gồm cả những người không 
thể đứng hoặc di chuyển trong một số quy trình y tế nào đó. 

Tăng cường và Bảo vệ Quyền Con người 

Hoa Kỳ và Việt Nam cùng cam kết đảm bảo tôn trọng, phát huy và bảo vệ quyền con người cho 
tất cả người dân, trong đó có người khuyết tật. Trong các quyền đó có quyền được bảo vệ khỏi 
vũ lực, tra tấn và lạm dụng; quyền có nhà ở và các dịch vụ dựa vào cộng đồng để có được cuộc 
sống độc lập; cơ hội tiếp cận giáo dục, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thông tin và truyền 
thông, dịch vụ phục hồi chức năng và hòa nhập, quyền đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh và 
các lĩnh lực khác; cùng với quyền tham gia bầu cử cũng như các khía cạnh khác của quá trình 
chính trị, trong đó có quyền tranh cử. 

Văn hóa, Du lịch và Thể thao

Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận quyền của người khuyết tật được tham gia một cách bình đẳng 
vào đời sống văn hóa, phát triển và tận dụng tiềm năng sáng tạo nghệ thuật và trí tuệ của 
mình, được công nhận và hỗ trợ phát huy nét độc đáo riêng về văn hóa và ngôn ngữ của mình, 
và tham gia một cách bình đẳng vào các hoạt động vui chơi giải trí và thể thao. Điều này gồm 
có bảo đảm khả năng tiếp cận với tất cả các phương tiện giao thông chính để đi lại và du lịch.

Mở rộng trợ giúp y tế và hỗ trợ người khuyết tật ở nông thôn 

Dự án hỗ trợ người khuyết tật (DSP) của USAID được thiết kế tập trung chủ yếu cho khu vực 
Đà Nẵng, với một số hoạt động bổ trợ cho người khuyết tật sống gần hai điểm nóng nhiễm 
độc dioxin lớn khác là Phù Cát (tỉnh Bình Định) và Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Dự án DSP ở ba 
địa phương này dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 9 năm 2015. Các dự luật ngân sách hiện 
nay của Quốc hội đã phân bổ thêm cho các trợ giúp y tế và khuyết tật ở Việt Nam. Ngoài các 
dịch vụ ở Đà Nẵng, Phù Cát và Biên hòa, Nhóm Đối thoại còn khuyến nghị USAID ngay lập tức 
triển khai sáng kiến mới về “dịch vụ nông thôn” để giải quyết nhu cầu của một bộ phận còn 
lớn hơn đó là người khuyết tật sống ở những khu vực có điều kiện thiếu thốn. Tính cấp bách 
đối với các cộng đồng có điều kiện thiếu thốn cũng nghiêm trọng như tính cấp bách đối với 
những cộng đồng sống gần ba điểm nóng ở Đà Nẵng, Phù Cát và Biên Hòa. Để bắt đầu, không 
có thời điểm nào tốt hơn là ngay bây giờ.
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Vấn đề là phải làm gì và bắt đầu từ đâu.
Để trả lời được câu hỏi phải làm gì, Nhóm Đối thoại đề nghị hai chính phủ nhất trí ngay về 
các sáng kiến liên quan đến dịch vụ nông thôn cho người khuyết tật ở những tỉnh ưu tiên. 
Công việc này cần được bắt đầu vào năm 2014 với một điều tra về người khuyết tật ở hai 
tỉnh, ngay sau đó là các trợ giúp trực tiếp cho người khuyết tật và xây dựng năng lực cho đội 
ngũ cung cấp dịch vụ ở Việt Nam. 

Để trả lời câu hỏi phải bắt đầu từ đâu, chúng tôi đã sử dụng các số liệu sẵn có về khuyết tật, 
nghèo đói và phơi nhiễm với dioxin để chỉ ra cách xếp ưu tiên giữa các tỉnh. Người khuyết tật 
có mặt ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam, vì thế chúng tôi xem xét cả những tỉnh bị và không 
bị phun rải chất độc da cam. Kết quả được trình bày trong bảng1 của Phụ lục. Mỗi tỉnh được 
xếp loại dựa trên từng chỉ số, sau đó các xếp loại này được tổng lại thành điểm số chung cho 
tỉnh. Danh sách sau đó được xếp thứ tự dựa vào điểm số để cho thấy các tỉnh bị ảnh hưởng 
nhiều nhất bởi sự kết hợp của cả khuyết tật tuyệt đối, khuyết tật tương đối và nghèo đói. 
Trong các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất có cả những tỉnh đã bị phun rải chất độc và những 
tỉnh chưa bao giờ bị phun rải.

Dựa trên phân tích trong bảng, trong năm 2014 cần ưu tiên cho các tỉnh Thái Bình ở đồng 
bằng sông Hồng và Quảng Nam ở khu vực duyên hải miền Trung. 

Nghiên cứu điển hình ở Đà Nẵng

Nhóm Đối thoại nhấn mạnh vào hai sáng kiến về y tế và khuyết tật, một do chính phủ Hoa Kỳ 
hỗ trợ, một do các nhà tài trợ tư nhân hỗ trợ thông qua mô hình Hợp tác Nhà nước – Tư 
nhân ở Đà Nẵng. 

Dự án Hỗ trợ Người Khuyết tật của USAID

Vào ngày 1/10/2013, USAID đã khởi động một dự án về Hỗ trợ Người Khuyết tật (DSP) ở Đà 
Nẵng với đối tác thực hiện chính là Công ty Phát triển Giải pháp thay thế Quốc tế (DAI). Dự 
án DSP phối hợp với UBND, Ban Chỉ đạo về Người Khuyết tật, Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội (DOLISA), Sở Y tế (DOH) và Sở Giáo dục và Đào tạo (DOET) để triển khai Kế hoạch 
Hành động về Người Khuyết tật ở Đà Nẵng. Để làm được điều này, DSP hướng tới xây dựng 
một hệ thống quản lý từng đối tượng gồm 3 bộ phận – các kế hoạch dịch vụ cá nhân cho 
người khuyết tật, một hệ thống tham chiếu kết nối nhu cầu của từng cá nhân với dịch vụ phù 
hợp, và một hệ thống thông tin số hóa cho người khuyết tật. Để bổ trợ cho hệ thống quản lý 
này, dự án còn tổ chức các tập huấn cho tập huấn viên về các kỹ năng chuyên môn còn thiếu, 
đánh giá năng lực, hội thảo về theo dõi khuyết tật bẩm sinh, xét nghiệm cho trẻ sơ sinh và 
theo dõi ung thư ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. 

1 Số liệu về người khuyết tật lấy từ Điều tra dân số năm 2009, trong đó tính tất cả những người khuyết tật từ 5 
tuổi trở lên. Đây là những người “có một số khiếm khuyết về thính giác, thị giác, cử động và nhận thức.” Tỷ lệ 
nghèo đói là tỷ lệ phần trăm những người có thu nhập ít hơn VND 600.000/người/tháng, tương đương 1,1 
USD/người/ngày theo tỷ giá năm 2009. Xem Điều tra dân số năm 2009 của Tổng cục Thống kê và các ấn bản 
của Ngân hàng Thế giới.
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Dự án có ngân sách 9 triệu USD và kéo dài 3 năm. Một phần ngân sách đang được sử dụng để 
cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho khoảng 10.000 người khuyết tật ở độ tuổi từ 0-50 có “hạn 
chế về hoạt động và sự tham gia.”  

Đoàn Công tác Việt Nam của USAID cung cấp thông tin về việc tẩy sạch Sân bay Đà Nẵng trên 
website trong chương trình có tiêu đề “Xử lý Ô nhiễm.” Trang web này có đường dẫn đến 
phần mô tả dự án, thời gian, các báo cáo tiến độ, sự tham gia của các cộng đồng và bên liên 
quan, và được cập nhật hàng tháng. Nhóm Đối thoại đề xuất USAID xây dựng một trang web 
về “Y tế và Người Khuyết tật” với các thông tin chi tiết tương tự về dự án Hỗ trợ Người 
Khuyết tật. 

Chương trình Đối tác Công-Tư tại Đà Nẵng

Năm 2011, Nhóm Đối thoại và Viện Aspen đã khởi động Chương trình Đối tác Công-Tư tại Đà 
Nẵng.  Các đối tác bao gồm: ngân hàng HSBC, các khách sạn Hyatt, Quỹ Rockefeller, Quỹ 
Henry E. Niles, Quỹ Tưởng niệm Landon Carter Schmitt, UBND Huyện Cẩm Lệ và tổ chức Trẻ 
em Việt Nam. Sáng kiến toàn cầu Clinton (CGI) đã công nhận Đối tác này là một sự cam kết 
của CGI vào tháng 9 năm 2011.Các đối tác đã đóng góp được 420.000 USD để giới thiệu Hệ 
thống Chăm sóc Hy vọng ở Cẩm Lệ, là một trong bảy quận ở Đà Nẵng.

Hệ thống Chăm sóc Hy vọng sử dụng cách quản lý theo ca để cung cấp dịch vụ trực tiếp cho 
trẻ em và thanh niên bị khuyết tật căn cứ vào nhu cầu, khả năng và tình hình của mỗi em, và 
tăng cường tính hiệu quả về mặt chi phí và chất lượng các dịch vụ xã hội của chính quyền địa 
phương. Ông Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND quận và các đồng nghiệp của ông thực hiện 
Hệ thống Chăm sóc Hy vọng và có đóng góp từ ngân sách của quận. Tổ chức Trẻ em Việt Nam 
hỗ trợ về kỹ thuật và cũng sử dụng kết quả của hai quận khác của Đà Nẵng là Hải Châu và 
Ngũ Hành Sơn, là nơi Hệ thống Chăm sóc Hy vọng được giới thiệu và xây dựng từ năm 2007 
và 2009. Đến nay tất cả 165 các em nhỏ và 27 trong số 124 thanh niên khuyết tật ở Cẩm lệ 
đang tham gia trong chương trình. Có nguồn tài trợ khác sẽ cho phép 97 thanh niên khuyết 
tật còn lại tham gia vào Hệ thống Chăm sóc Hy vọng. Nhóm Đối thoại tin rằng quan hệ đối tác 
này cung cấp một dịch vụ chăm sóc hiệu quả, chất lượng cao và cho một mô hình hữu ích để 
có thể nhân rộng. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo tại đây hoặc 
www.aspeninstitute.org/policy-work/agent-orange/information donors/seeking-donor-
support-disabilities-action

Xử lý ô nhiễm môi trường

Việc khôi phục đất và trầm tích bị nhiễm độc thực hiện trong ba giai đoạn: Đầu tiên là đo 
diện tích, độ sâu và mức độ ô nhiễm; thứ hai, cắt bỏ các đường dẫn dioxin chạy vào chuỗi 
thực phẩm và tích tụ trong người; và thứ ba, hoặc là xử lý đất bị ô nhiễm để phá huỷ dioxin 
hoặc cách ly dioxin để người dân không bị tiếp xúc với dioxin.
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Nhóm Đối thoại ghi nhận tiến triển về việc tẩy độc dioxin trong môi trường. Trong ba điểm 
nóng dioxin, Phù Cát đã hoàn thành giai đoạn ba, Đà Nẵng đang ở giữa giai đoạn ba và Biên 
Hoà đang trong giai đoạn một.

Phù Cát

Tháng Chín 2012 tổ chức UNDP/Global Environmental Facility và Bộ Quốc Phòng đã hoàn 
tất việc đào bốc đất bị nhiễm dioxin ở sân bay Phù Cát và vùi bất động vào một khu bãi rác .

Đà Nẵng

Tháng Tám 2012 USAID và Bộ Quốc Phòng đã khởi công dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà 
Nẵng. Dự án tiến triển tốt và theo đúng kế hoạch phá huỷ dioxin của khoảng 73.000m3 đất bị 
nhiễm độc vào năm 2016 với tổng chi phí dự tính là 84 triệu USD. USAID-Việt Nam công bố 
cập nhật tiến độ của dự án trên trang web và vào tháng Bảy lưu ý rằng kết cấu chứa đất theo 
công nghệ đã được lựa chọn-- hấp nhiệt trong ống- gần như làm xong và 34.000m3 đất đã 
được đưa vào trong kết cấu.

Biên Hoà

Việc tẩy độc ở Biên Hoà vẫn đang trong giai đoạn đầu nhưng có thể có tới 230.000m3 đất và 
trầm tích trong ao bị nhiễm dioxin ở trong và xung quanh sân bay Biên Hoà. Còn quá sớm để 
nói các loại công nghệ tẩy độc nào sẽ được sử dụng ở Biên Hoà. Tuy nhiên, chi phí tẩy độc có 
thể lên tới ít nhất hai lần chi phí ở Đà Nẵng. Mùa thu này USAID sẽ bắt đầu một nghiên cứu 
để tiếp tục đánh giá mức độ dioxin ở Biên Hoà và lập kế hoạch tẩy độc. Việc này cần phải có 
thời gian, nhưng việc làm giảm nguy cơ đối với sức khoẻ của công chúng là việc không thể 
chờ đợi. Vì tính cấp bách của tình hình, dự án nên có các biện pháp cắt bỏ các đường dẫn tới 
phơi nhiễm dioxin, dừng không để công nhân làm việc trong sân bay và dân cư sống quanh 
đó tiếp tục phơi nhiễm với dioxin. Cần phải ưu tiên cho việc nâng cao nhận thức cho người 
dân trong vùng về các bước thực hành họ cần phải làm để đảm bảo an toàn các thực phẩm 
họ sử dụng. Nên để Hội Y tế Công cộng tham gia để họ tiếp tục công tác nâng cao nhận thức 
của cộng đồng tại Biên Hoà.

Các điểm nóng nhỏ hơn

Vì công tác tẩy độc ở các điểm nóng dioxin ở Đà Nẵng và Biên Hoà đang tiến triển, các điểm 
nóng nhỏ hơn mà Nhóm Đối thoại đã liệt kê trong Báo cáo năm 2012 cũng cần phải được 
tiếp tục đánh giá, lập thứ tự ưu tiên và vô hiệu hoá. Trong một số điểm, có thể cần phải tẩy 
độc hoàn toàn, và tại một số điểm khác thì các biện pháp “mềm” cũng có thể là xong, bao gồm 
việc xây dựng hàng rào hoặc rào chắn tự nhiên để ngăn dioxin không phơi nhiễm tới con 
người và gia súc. Khi có các số liệu bổ sung về mức độ dioxin có thể có trong các ao hồ thì cần 
phải lập thứ tự ưu tiên mới. Tại mọi điểm, hiệu quả của phương pháp điều trị khác nhau sẽ 
cần phải được phân tích và chia sẻ trong cộng đồng khoa học.  Đất nông nghiệp tìm thấy có 
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mức độ dioxin vượt quá tiêu chuẩn quốc gia có thể được sử lý bằng  tẩy độc sinh học và phân 
hữu cơ để giảm độ dioxin và tăng năng suất. Thử nghiệm tại chỗ là cần thiết để tiếp tục hoàn 
thiện kiến thức các loài cây bản địa và đưa lại vào trồng trọt, và phát triển thị trường liên 
quan cho nông dân, và lựa chọn vật nuôi thích hợp.

Nguồn tài chính

Để hoàn thành việc tẩy sạch các điểm nóng nhiễm độc dioxin và đạt được bước tiến đáng kể 
về các dịch vụ y tế và khuyết tật, cần có nguồn tài chính từ các nhà tài trợ hiện tại và nhà tài 
trợ mới. Có một số thách thức về: tổng kinh phí cần thiết để tẩy độc ở Biên Hòa, yêu cầu tìm 
kiếm tài trợ hàng năm từ Quốc hội Mỹ, và quá trình chuyển đổi cần có từ các nhà tài trợ nhỏ 
trước đây sang các nhà tài trợ song phương lâu dài mới. Biểu đồ bên dưới cho thấy phân bổ 
ngân sách hàng năm của Chính phủ Hoa Kỳ và tất cả các nhà tài trợ từ năm 2007 đến 2013. 
Ngân sách từ chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2007 và tăng nhanh từ đó đến năm 2013, khi 
Quốc hội Hoa Kỳ đặt ra mức trần cho các khoản chi tiêu của Chính phủ dựa trên mức chi của 
năm trước đó. Ngân sách từ các nguồn còn lại có diễn biến khác, đạt cao nhất vào năm 2009 
và giảm dần vào các năm sau đó. 

Tính đa dạng các nhà tài trợ đã không còn, đơn giản vì ‘tất cả các nhà tài trợ khác’ hoặc là 
chuyên tài trợ những khoản tiền nhỏ chỉ để thu hút các nhà tài trợ lớn rồi chuyển sang làm 
việc khác, hoặc bản thân họ hàng năm cần phải gây quỹ từ các nhà tài trợ của họ. Các nhà tài 
trợ song phương nhỏ hơn của Việt Nam trong nhóm này có nguồn tài chính hạn chế mà họ 
còn nhiều đề nghị hỗ trợ khác.

Tài trợ cho tẩy độc Dioxin và các dịch vụ chăm sóc y tế và cho người khuyết tật tại Việt Nam: 2007-2013

* Các quỹ (Quỹ Ford, Atlantic Philanthropies, Quỹ Gates, Quỹ Nathan Cummings, Quỹ Chino Cienga, và các 
Quỹ khác của Mỹ), các nhóm dân sự, các doanh nghiệp & các cá nhân, Quỹ môi trường toàn cầu UNDP, 
Quỹ UNIICEF của Mỹ, và các chính phủ Canada, Cộng hòa Czech, Ailen, Hà Lan, và Hi Lạp.

Chính phủ Mỹ Các nguồn khác* 
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Khuyến nghị tài trợ

Tiến triển trong sáu năm qua đưa chúng ta tới thời điểm chỉ có các chính phủ mới có thể 
cung cấp mức độ nguồn lực cần có để đạt được tiến triển căn bản. Điều này đúng với cả việc 
tẩy độc các điểm nóng và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và người khuyết tật. Trong lúc ghi 
nhận những đóng góp của các nhà tài trợ tư nhân nhỏ, Nhóm Đối thoại đưa ra những khuyến 
nghị sau:

   Chính phủ Việt Nam nên hướng dẫn chuyển giao từ rất nhiều các nhà tài trợ nhỏ   
   trong những năm gần đây sang một tổ hợp mạnh bao gồm Hoa Kỳ và các nhà tài trợ   
   song phương khác.  Bản Kế hoạch Hành động Quốc gia dùng làm xuất phát điểm.   
   Chúng tôi khuyến nghị ngài Thủ tướng đưa ra một danh sách các dự án và các yêu   
   cầu tài trợ. 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   
   của Việt Nam. 

   Chính phủ Hoa Kỳ nên sử dụng cả Bộ Ngoại giao và các bộ ngành khác trong ngành   
   hành pháp để làm phân bổ ngân sách dự kiến cần để tẩy độc dioxin ở sân bay Biên   
   Hoà. Tại Đà Nẵng, việc tẩy độc 73.000m3 đất và trầm tích bị ô nhiễm dự kiến có chi   
   phí là 84 triệu USD. Chi phí tẩy độc khoảng 230.000m3 đất và trầm tích nhiễm độc tại  
   Biên Hoà hiện chưa rõ. 

Mọi sự trợ giúp trong tương lại nên tài trợ cho cả các dịch vụ trực tiếp và xây dựng năng lực 
cho những người cung cấp dịch vụ sử dụng phương pháp chăm sóc theo ca để tạo điều kiện 
cho chương trình được bền vững và sự trợ giúp hữu hiệu đối với người khuyết tật.
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Việt Nam: Tình trạng người khuyết tật & nghèo tương đối tại các tỉnh

Tỉnh chưa bao giờ bị phun rải
Tỉnh đã bị phun rải

Nghệ An

Thanh Hóa

Thái Bình

Quảng Nam

Phú Thọ

Quảng Ngãi

Đắc Lắc

Bình Định

Lạng Sơn

Cao Bằng

Thái Nguyên

Hải Phòng

Sóc Trăng

Nam Định

Hải Dương

Hà Tĩnh
Kiên Giang

Bắc Giang

Hòa Bình

Quảng Trị

Bình Thuận

Sơn La

Tuyên Quang

Đồng Nai

Quảng Bình

Cà Mau

Trà Vinh
Thừa Thiên -Huế

Hưng Yên

Đồng Tháp

Khánh Hòa

Lào Cai

Hà Nam
An Giang

Hà Giang

Bắc cạn

Phú Yên

Tỉnh Tổng dân số năm 2009

Dân số Năm
năm & trước

đó

# người khuyết 
tật năm năm &

trước đó

Xếp hạng 
có #người 
khuyết tật

Tỉ lệ Người
khuyết tật trên

số dân

Số người sống
trong nghèo theo

tỉ lệ dân số

Xếp hạng %
có người
khuyết tật

Xếp hạng %
  về nghèo

Tổng hợp
xếp hạng 
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Điện Biên

Kom tum

Ninh Bình

Hà Nội

Long An

Gia Lai

Ninh Thuận

Yên Bái

Lai Châu

Lâm Đồng

Quảng Ninh

Hậu Giang

Hồ Chí Minh City

Cần Thơ

Đà Nẵng
Đắc Nông

Tiền Giang

Bắc Ninh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Long
Bến Tre

Bạc liêu

Bình Phước

Tây Binh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Dương

Tỉnh chưa bao giờ bị phun rải
Tỉnh đã bị phun rải

Tỉnh Tổng dân số năm 2009

Dân số Năm
năm & trước

đó

# người khuyết 
tật năm năm &

trước đó

Xếp hạng 
có #người 
khuyết tật

Tỉ lệ Người
khuyết tật trên

số dân

Số người sống
trong nghèo theo

tỉ lệ dân số

Xếp hạng % 
có người
khuyết tật

Xếp hạng % 
  về nghèo

Tổng hợp
xếp hạng 
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PHỤ LỤC II: Tỉnh Thái Bình & Quảng Nam

Thái Bình

Trong tất cả các tỉnh không bị phun rải chất độc, chúng tôi ưu tiên phân tích tỉnh Thái Bình. 
Điều tra dân số năm 2009 ghi nhận có 203.776 người khuyết tật ở Thái Bình, chiếm 12,3% 
dân số. Mặc dù Nghệ An và Thanh Hóa có tổng số người khuyết tật nhiều hơn, nhưng Thái 

Bình có tỷ lệ người khuyết tật cao nhất ở Việt Nam với 
nhiều loại khuyết tật khác nhau. 2Theo báo cáo của 
Chính quyền tỉnh với Nhóm Đối thoại, ở Thái Bình có 
34.000 người khuyết tật có liên quan đến phơi nhiễm 
với dioxin, chiếm khoảng 17% tổng số người khuyết 
tật trong tỉnh.Năm 2006, Thái Bình nhận viện trợ từ 
Quỹ của Thủ tướng Nhật Bản để xây dựng một trung 
tâm phục hồi chức năng ở khu vực thành phố Thái 
Bình.Tháng 2 năm 2007, Nhóm Đối thoại đã đến thăm 
tỉnh Thái Bình và gặp gỡ với các cán bộ cấp tỉnh. Từ 
năm 2007-2009, Quỹ Đông Tây Hội Ngộ và Hội Chữ 
Thập Đỏ Thái Bình đã tiến hành khám cho trẻ em và 
thanh thiếu niên khuyết tật ở hai quận huyện, tổ chức 
phẫu thuật và trị liệu vật lý, cung cấp học bổng cho 
học sinh và vốn vay cho các doanh nghiệp địa phương 

có thỏa thuận đào tạo và sử dụng lao động là các thanh niên khuyết tật. Việc này cho thấy 
tỉnh có sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này.Thái Bình nằm cách Hà Nội 110 km về phía Đông 
Nam, và có thể tập hợp lực lượng chuyên môn sẵn có ở thành phố Thái Bình cho một sáng 
kiến rộng rãi về y tế và khuyết tật vào năm 2014. 

Quảng Nam

Trong tất cả các tỉnh bị phun rải chất độc, phân tích của chúng tôi ưu tiên tỉnh Quảng Nam. 
Điều tra dân số năm 2009 ghi nhận ở Quảng Nam có 127.000 người khuyết tật và tỷ lệ phần 
trăm số người khuyết tật nghiêm trọng3 cao nhất Việt Nam. Theo báo cáo của Hội Chữ Thập 
Đỏ, Quảng Nam có khoảng 30.000 người khuyết tật liên quan đến phơi nhiễm với dioxin, 
chiếm khoảng một phần tư (24%) số người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan chính quyền và tổ chức xã hội ở địa phương đều có năng lực và cam kết cao. 
Quảng Nam là một tỉnh trọng tâm trong chương trình về người khuyết tật do USAID tài trợ từ 
năm 2006 đến năm 2010; các trợ giúp do Tổ chức Cứu trợ và Phát triển (CRS), World Concern 
và tổ chức Hỗ trợ Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH). Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam 
(VVAF) đã cung cấp các trang thiết bị và tài trợ cho một số trung tâm phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng.  Dự án Di sản Chiến tranh đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Nam,       

2 Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc(UNFPA), đây là những người khuyết tật về nhiều lĩnh vực khác nhau (nghe, 
nhìn, vận động và nhận thức), họ có thể gặp một số khó khăn, rất nhiều khó khăn, hoặc hoàn toàn không thể sử 
dụng các chức năng này. 
3 Theo UNFPA, một người khuyết tật nghiêm trọng là người hoàn toàn không thể thực hiện được một chức 
năng nào đó (nghe, nhìn, vận động, nhận thức).
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với sự hỗ trợ của Quỹ Bob Feldman, để hỗ trợ khoảng 100 gia đình có  người khuyết tật. Hội 
Cựu Chiến binh Hàn Quốc đã đóng góp 1,9 triệu USD để xây Làng Hòa Bình làm nơi ở và 
chăm sóc cho trẻ em khuyết tật.

Ba trong số 16 huyện của tỉnh nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất Việt Nam. Đây đều 
là các huyện miền núi. Sáng kiến đề xuất về y tế và khuyết tật ở nông thôn cần hỗ trợ cho cả 
những huyện miền núi và huyện ven biển, mặc dù chi phí trung bình để cung cấp dịch vụ là 
cao hơn. Quảng Nam nằm bao quanh Đà Nẵng về phía tây và phía nam. Có thể tận dụng đội 
ngũ chuyên môn sẵn có ở Đà Nẵng và kinh nghiệm học hỏi từ hoạt động của USAID để thực 
hiện một sáng kiến quy mô lớn về y tế và khuyết tật ở Quảng Nam vào năm 2014.

PHỤ LỤC III: Các hoạt động và các kết quả đã đạt được trong năm 2012-2013

Trong 12 tháng qua, Nhóm Đối thoại đã giúp thu hút sự chú ý ở mức cao tới các hoạt động 
nhân đạo đối với vấn đề di sản Da Cam tại Việt Nam, truyền thông tính cấp bách của công 

việc này tới các nhóm chính trên nước Hoa 
Kỳ, và hỗ trợ minh chứng cần tài trợ lớn 
đáng kể từ Hoa Kỳ và các nguồn tài trợ 
khác. Chương trình Da Cam tại Việt Nam 
của Viện Aspen và nhân viên của Uỷ ban 
Đối ngoại của Quốc Hội ủng hộ Nhóm Đối 
thoại. Dưới đây là các hoạt động đánh giá 
tiến triển trong năm 2012-2013.

Tháng Sáu năm 2012. Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng phê chuẩn bản Chương trình 
Hành Động Quốc gia của Việt Nam đến 
năm 2015 để hướng dẫn các bộ ngành giải 
quyết vấn đề di sản Da Cam. 

Tháng Sáu năm 2012. Chương trình Da Cam tại Việt Nam của Viện Aspen chuẩn bị một bản 
tóm tắt ngắn gọn Báo cáo Năm thứ Hai của Nhóm Đối thoại cho USAID, và kêu gọi công 
chúng đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch hoạt động của USAID.Những người đã góp ý kiến 
bao gồm các thành viên của Quốc hội, các lãnh tụ tôn giáo, các nghệ sĩ, sinh viên, và lãnh đạo 
các tổ chức vận động dân sự và các quỹ trên khắp nước Mỹ. Trong tháng Tám, Quốc hội 
chuyển trách nhiệm xây dựng chiến lược Da cam sang cho Bộ Ngoại giao.

Tháng Bảy năm 2012. Nhóm Đối thoại và tổ chức Rotary International đã khánh thành hệ 
thống cấp nước ống do họ tài trợ tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Hệ 
thống cung cấp nước đã lọc cho tất cả 259 hộ gia đình trong xã. Xã này nằm gần sân bay quân 
sự nơi chất độc Da Cam đã được sử dụng trong chiến tranh và dân cư ở đây có tỉ lệ người có 
tình trạng liên quan đến phơi nhiễm dioxin là đáng kể.
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Tháng Tám năm 2012. Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã làm lễ động thổ dự án 43 triệu đô 
la, 4 năm để tẩy độc 73.000 m3 đất bị nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Lễ động thổ này là 
một việc rất hài lòng và kỷ niệm đối với người Mỹ và Việt Nam, và là cột mốc trong quan hệ 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về vấn đề Da Cam. Cột mốc này đánh dấu sáu năm làm việc của các 
bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường và bộ Quốc phòng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ, 
USAID, EPA, Quỹ Ford và Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ.

Tháng Chín năm 2012. Đại sứ Hà Huy Thông, Đồng Chủ tịch của Nhóm Đối thoại, và Charles 
Bailey, Giám đốc chương trình Da Cam tại Việt Nam của viện Aspen, trình bày Báo cáo Năm 
thứ Hai của Nhóm Đối thoại tại cuộc họp thường niên lần thứ 7 của Ủy Ban Tư vấn Hỗn hợp 
về vấn đề Da Cam tại Hà Nội.

Tháng Mười năm 2012. Hiện tại nước Nhật là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt 
Nam. Qua các cuộc gặp tại Tokyo vào tháng Mười và sau đấy tại Hà Nội vào tháng Mười Hai 
và tháng Ba, Nhóm Đối thoại và Viện Aspen gặp gỡ với lãnh đạo của JICA để thăm dò khả 
năng mở rộng sự hỗ trợ của Nhật Bản sang lĩnh vực các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.

Tháng Mười năm 2012. USAID chính thức tiến hành Chương trình Hỗ trợ Người Khuyết tật 
ba năm chín triệu đô la Mỹ.

Tháng Mười một năm 2012. Chương trình Quan hệ Đối tác Công Tư (PPP) tại Biên Hoà bắt 
đầu năm đầu tiên, tập trung vào tập huấn, giáo dục và các dịch vụ điều trị cho người khuyết 
tật. Hội Hữu nghị và Giáo dục Châu Á (Tokyo, Nhật bản), Quỹ Chino Cienega (Palm Springs, 
California), Quỹ Toàn cầu Grapes for Humanity (Longboat Key, Florida) và Quỹ Da Cam ở Việt 
Nam của Viện Aspen tài trợ cho chương trình này. Tổ chức Hỗ trợ người Khuyết tật Việt Nam 
(VNAH) phối hợp cùng với Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện chương trình PPP ở Biên 
Hoà. 

Tháng Mười một năm 2012. Chương trình PPP tại Đà Nẵng bước sang năm thứ hai, đã tiếp 
nhận được 165 em bị khuyết tật ở Cẩm Lệ trong chương trình Hệ thống Chăm sóc Hy vọng và 
17 trong số 120 thanh niên của quận. Tài trợ cho chương trình ba năm này là từ Quỹ Rock-
efeller, khách sạn Hyatt, ngân hàng HSBC, Quỹ  tưởng niệm Landon Carter Schmit , và Quỹ 
Henry E. Niles. Tổ chức Trẻ em Việt Nam COV và UBND quận Cẩm Lệ thực hiện chương trình 
Hệ thống Chăm sóc Hy vọng.

Tháng Mười Hai năm 2012. Để lôi kéo sâu hơn sự chú ý của Việt Nam vào phương pháp 
tiếp cận của Nhóm Đối thoại,  Đồng Trưởng Nhóm Đối thoại của phía Việt Nam, Đại sứ Hà 
Huy Thông đã yêu cầu các tỉnh của Việt Nam cho ý kiến vào Báo cáo Năm thứ Hai của Nhóm 
Đối thoại.   

Tháng Giêng 2013. Chi phí tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã trở nên rõ ràng hơn khi 
công việc triển khai; chi phí dự kiến tăng từ $43 triệu lên $84 triệu.

Tháng Ba năm 2013. PPP tại Biên Hoà có hoạt động đầu tiên – hội thảo xây dựng chương 
trình hành động về người khuyết tật của tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 2013-2020 và hội thảo 
lần thứ hai giới thiệu mô hình Chương trình Từ Trường học tới Việc làm, như là con đường 
dẫn dắt thanh niên khuyết tật tìm được việc làm
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 với các công ty ở tỉnh Đồng Nai. USAID tham gia cùng các nhà tài trợ PPP tài trợ các hoạt 
động này.

Tháng Ba năm 2013. Nhóm Đối thoại tài trợ cho xã Ku Đa tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum, 
xây hệ thống nước có lọc cho dân làng.

Tháng Ba năm 2013. Với tư cách là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc Hội, Đồng 
Trưởng nhóm Đối thoại, Đại sứ Hà Huy Thông  thu xếp cho một đoàn Nghị sĩ Mỹ tới thăm sân 
bay Biên Hoà, gặp thành viên của Nhóm Đối thoại Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, tại Làng 
Hoà Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với Hội Nạn nhân Chất độc Da Cam, và tới thăm 
các vùng bị ảnh hưởng tại miền trung Việt Nam.

Tháng Tư năm 2013. Viện Aspen tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn về Da Cam tại 
Washington, D.C. Năm mươi người gồm các thành phần khác nhau tham dự. Các diễn giả 
tán thành việc thành lập một liên minh trong Quốc hội để trợ giúp nhân đạo cho vấn đề sức 
khoẻ và người khuyết tật cho người dân sống trong vùng bị tác động lớn của Việt Nam. 
Nguồn tài trợ hàng năm cần được thể chế hoá trong một khuôn khổ chương trình đa niên.

Tháng Tư năm 2013. USAID công khai tuyên bố Chương trình Hỗ trợ Người Khuyết tật 
trong một cuộc hổi thảo về người khuyết tật và nơi làm việc để kỷ niệm Ngày Người Khuyết 
tật Việt Nam.

Tháng Năm năm 2013. UNICEF dành Báo cáo 2013 về Tình hình Trẻ em Thế giới đề tặng 
trẻ em khuyết tật. Giám dốc điều hành UNICEP Anthony Lake và Phó Chủ tịch nước Nguyễn 
Thị Doan đã công bố bản Báo cáo tại Đà Nẵng. 

Tháng Bảy năm 2013. Tiểu ban Phân bổ ngân sách Hoạt động Bang và đối ngoại của 
Thượng viện phê chuẩn ngôn ngữ pháp lý cho năm tài chính 2014, trong đó phân bổ 29 triệu 
USD cho Da Cam tại Việt Nam—đây là phân bổ hàng năm lớn nhất từ trước tới nay. Con số 
này sẽ được trình cho Uỷ ban và Hạ viện vào mùa thu 2013.

Tháng Bảy năm 2013. Susan V. Berresford, người triệu tập Nhóm Đối thoại, viết thư cho 
Ngoại trưởng John F. Kerry trước ngày Chủ tịch Trương Tấn Sang sang thăm Washington. Bà 
kêu gọi ông Ngoại trưởng thúc đẩy việc giải quyết đầy đủ các vấn đề khuyết tật ở Việt Nam 
mà xuất phát từ các cuộc xung đột, đói nghèo và dịch vụ chăm sóc y tế hạn chế. Ngoại trưởng 
Kerry trả lời, "Tôi đảm bảo với bà rằng Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống 
bền vững các dịch vụ lồng ghép, toàn diện cho người khuyết tật Việt Nam, bất kể nguyên 
nhân khuyết tật là gì.”

Tháng Sáu năm 2012 đến tháng Tám năm2013. 14,290 lượt người đã vào các trang web của 
Chương trình Da Cam ở Việt Nam của Viện Aspen (www.aspeninstitute.org/policy-work/agent-orange).  
Ba phần tư những người sử dụng internet này là lần đầu vào website này. Họ chủ yếu là ở Hoa Kỳ (68%) 
và Việt Nam (10%), dù rằng cũng có nhiều người từ Australia, Anh, và Canada.  Trong thời gian này, một 
trang web có liên quan, Làm cho Da Cam đi vào Dĩ vãng (www.makeagentorangehistory.org), leo lên 
trong xếp hạng trang Google là trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Dự án Di sản chiến tranh, là 



    Giai đoạn 1: 2010-2012

        Mục tiêu    Kết quả  Vượt quá /
    (triệu USD) (triệu USD) Còn thiếu so với mục tiêu 
 
Mục tiêu (1) Dọn sạch      29,7       49,1                +65%
Mục tiêu (2) Dịch vụ      68,3       13,6                -80%
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một đối tác của Chương trình Da Cam tại Việt Nam của Viện Aspen, duy trì trang web Agent 
Orange Record (www.agentorangerecord.org). Trong giai đoạn này trang web đã tiếp nhận 
34.682 lượt người vào trang web; 83% là những người vào lần đầu và hai phần ba là người 
Mỹ. 

PHỤ LỤC IV: Rà soát Kế hoạch Hành động năm 2010 của Nhóm Đối thoại

Năm 2010, Nhóm Đối thoại đã đưa ra bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành động với mục tiêu 
“…xóa bỏ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng của các điểm nóng dioxin, cải thiện cuộc sống 
cho người khuyết tật, phục hồi đất rừng rụng lá, và dỡ bỏ rào cản của mối quan hệ bình 
thường hóa về mọi mặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.” Kế hoạch này vạch ra một loạt các hành 
động, với đầy đủ kinh phí, nhằm giải quyết triệt để nhất những chứng tích của Chất độc Da 
cam ở mức độ thích đáng đối với cả hai nước. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch có thời gian từ 
năm 2010 đến 2012. Đã có một báo cáo vắn tắt vừa được hoàn thành về các hoạt động của 
Nhóm Đối thoại dành ưu tiên cho giai đoạn này.

Trong giai đoạn 2010-2012, một số hoạt động tẩy độc theo khuyến nghị của Nhóm Đối thoại 
đã bắt đầu được triển khai và đang tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, chưa có hành động 
nào mà Nhóm Đối thoại đề xuất liên quan đến phục hồi sự phát triển của các các hệ sinh thái 
bị tàn phá được chấp nhận thực hiện. Một số hoạt động về y tế và khuyết tật đã được khởi 
động, nhưng ưu tiên hàng đầu về một điều tra trên toàn quốc về người khuyết tật vẫn chưa 
được triển khai. Dưới đây là bảng danh sách các nguồn tài trợ đã có cho từng mục tiêu.

Trong 3 năm đầu tiên của Kế hoạch, vốn tài trợ nước ngoài để tẩy sạch đều cao hơn mục tiêu 
khoảng 65%. (Đây chủ yếu là để đáp ứng sự gia tăng về chi phí tẩy độc ở điểm nóng Đà 
Nẵng). Tuy nhiên, ngân sách cho các dịch vụ y tế và khuyết tật lại ít hơn rất nhiều so với mục 
tiêu đề ra. Xem phần Giai đoạn 1 của Kế hoạch dưới đây.
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Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ về Da Cam/Dioxin 
Bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành động: 2010-2019

Các hoạt động ưu tiên trong Giai đoạn Một: 2010-2012

(1) Tẩy độc đất bị nhiễm dioxin để đảm bảo việc bảo vệ những người dân sống gần các  
       điểm nóng và phục hồi  khả năng sản xuất của các khu vực đã bị tàn phá

 Ưu tiên tối cao:-
 •   Lập tức khống chế, di dời và xử lý đất và lớp trầm tích bị nhiễm dioxin để làm sạch   
    hoàn toàn khu vực đầu bắc của sân bay Đà Nẵng.
 •   Cùng với các chuyên gia bảo tồn và các tổ chức phi chính phủ, hoàn thiện bản đồ của  
    các điểm nóng và các khu vực lân cận và bắt đầu đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin để  
    xác định diện tích (bao gồm cả lớp trầm tích) cần phải được xử lý và thứ tự ưu tiên   
    tẩy độc.
 •   Áp dụng kinh nghiệm của Đà Nẵng để đảm bảo các điểm nóng dioxin ở Biên Hòa và   
    Phú Cát bị khống chế một cách an toàn và chuẩn bị sẵn các kế hoạch giảm thiểu tác   
    hại.
 •   Tiến hành các nghiên cứu chung Việt – Mỹ để đánh giá mức độ đất đai bị tàn phá, lên  
    kế hoạch tái trồng rừng, đa dạng hóa hoặc chuyển đổi mục đích để đảm bảo sử dụng  
    một cách tối ưu nhất những vùng đất đó trong tương lai.
 •   Phát triển 3 mô hình khôi phục hệ sinh thái bền vững ở những vùng rừng bị phun      
     rải chất rụng lá ở A Luoi và Mã Đà và rừng đước ở Ngọc Hiền.

 Các ưu tiên bổ sung:
 •   Hỗ trợ các chương trình đào tạo về ngành môi trường, trồng rừng và bảo tồn ở các   
    trường đại học Việt Nam và cho cán bộ ở các cơ quan môi trường của các tỉnh.  
 •   Báo cáo các kết quả nghiên cứu và trao đổi ý kiến về biện pháp khắc phục và kinh   
    nghiệm thực tế thông qua các hội thảo và hội nghị. 
 •   Thúc đẩy thói quen sử dụng thức ăn an toàn của những người dân sống gần những   
    nơi được cho là hoặc bị nghi là những điểm nóng để họ tránh dùng những thức ăn có  
    thể nhiễm độc dioxin. 

(2) Cải thiện và mở rộng các dịch vụ cho người khuyết tật liên quan đến dioxin và            
       cho những người bị các dạng khuyết tật khác và gia đình của họ

 Ưu tiên tối cao:-
 •   Hỗ trợ người Việt Nam trong việc phát triển và thực hiện một cuộc điều tra trên toàn  
    quốc về những người khuyết tật, và tạo lập một chương trình thí điểm đăng ký các dị  
    tật bẩm sinh, sử dụng các kết quả để lập ra một lộ trình cho các nhà chức trách địa   
    phương để cải thiện các chương trình cứu trợ xã hội, giáo dục và y tế cho người   
    khuyết tật ở cấp tỉnh, cấp huyện và xã.
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 •   Thiết lập hoặc tăng cường chuyên môn phục vụ người khuyết tật như liệu pháp phục  
    hồi chức năng và nghề nghiệp và nghiên cứu bệnh tật về nói, các chuyên gia phát   
    triển và các bác sĩ về thần kinh tại các trường đại học y và các viện đào tạo kỹ thuật    
    ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế, và thực hiện các chương trình đào tạo   
    nhân viên của các bệnh viện và các cơ sở y tế ở các vùng bị ảnh hưởng nặng của 
    Việt Nam.
 •   Trợ giúp Việt Nam phát triển hệ thống giám sát và sàng lọc các bà mẹ, theo dõi sự   
    phát triển của trẻ và can thiệp từ sớm để cải thiện các dịch vụ đối với người bị ảnh   
    hưởng ở trong hoặc gần ba điểm nóng chính (Đà nẵng, Biên Hòa và Phù Cát).
 •   Sử dụng những bài học thu được từ các can thiệp y tế, phục hồi chức năng, giáo dục   
    và dạy nghề ở Đà Nẵng để thiết lập các dự án thí điểm ở Biên Hòa và ít nhất là ở   
    thêm một tỉnh nữa. 
 •   Tăng cường đào tạo cho những người làm công tác y tế công cộng chuyên nghiệp về   
    chẩn đoán và điều trị khuyết tật, thu hút sự tham gia của họ vào việc phát triển các   
    chương trình giáo dục để đảm bảo người dân Việt Nam nhận được các thông tin   
    thích hợp và được kiểm tra để giảm các nguy cơ bị phơi nhiễm dioxin.
 •   Hỗ trợ sự phát triển một cộng đồng khuyết tật ở Việt Nam mà có thể làm đối tác với   
    chính quyền địa phương và quốc gia để cải thiện cuộc sống của những người khuyết  
    tật và hỗ trợ việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người 
    khuyết tật.

 Các ưu tiên bổ sung:-
 •   Xây dựng và tăng cường các phương tiện phục hồi chức năng và các trung tâm chăm  
    sóc nghỉ dưỡng ban ngày ở các tỉnh có tỷ lệ người khuyết tật cao.
 •   Hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam để cải thiện chất lượng chẩn đoán và   
    điều trị bệnh ung thư và các tình trạng y tế khác liên quan đến phơi nhiễm dioxin.
 •   Theo đuổi các sáng kiến nghiên cứu chung Mỹ - Việt về con đường phơi nhiễm và các  
    hệ lụy lâu dài về mặt sức khoẻ của việc phơi nhiễm dioxin.
 •   Thiết lập các Trung tâm Nguồn của tỉnh để tăng cường giáo dục trọn gói, giáo dục   
    đặc biệt và các chương trình đào tạo nghề cho trẻ em và thanh niên khuyết tật để   
    đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu và khả năng của mỗi  
    cá nhân.
 •   Hỗ trợ các chuyên gia y tế công cộng Việt Nam trong việc xây dựng các tài liệu giáo   
    dục và các chương trình để thông tin và sàng lọc những cá nhân bị các chứng bệnh   
    liên quan đến phơi nhiễm dioxin. 
 •   Hỗ trợ chính phủ Việt Nam mở rộng các kế hoạch trợ cấp bảo hiểm y tế hiện có và   
    các chương trình học bổng cho ít nhất 70% hộ gia đình nghèo có người khuyết tật   
    hoặc các thành viên gia đình bị đau ốm liên quan đến việc phơi nhiễm dioxin. 
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