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Tổng quan Chương trình của Viện Aspen 

 

Chương trình Chất độc Da Cam tại Việt Nam của Viện Aspen thúc đẩy sự hưởng ứng toàn diện 

và bền vững đối với hậu quả của việc sử dụng chất diệt cỏ trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Chương trình này và các chương trình trước đó tại Viện Aspen và tại Quỹ Ford đã đóng góp vào 

những bước tiến quan trọng kể từ năm 2000. Trong năm 2012, chúng tôi đã có thêm tiến triển 

mới trong cả ba chiến lược rộng lớn của chúng tôi: xây dựng cam kết; thực hiện giám sát dự án; 

và ra báo cáo kịp thời. Đặc biệt đáng lưu ý trong năm nay là việc Chính phủ Việt Nam ra Kế 

hoạch Hành động Quốc gia đối với chất độc Da Cam vào tháng Sáu, lễ động thổ khởi công tẩy 

độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng và những thảo luận đang tiếp diễn với chính phủ Mỹ về một 

chiến lược nhiều năm cho vấn đề Da cam. 

 

Chương trình Chất độc Da Cam tại Việt Nam của Viện Aspen cũng có vai trò là thư ký cho phía 

Mỹ của Nhóm Đối thoại Việt –Mỹ về chất độc Da Cam/Dioxin. Nhóm Đối thoại được thành lập 

năm 2007. Đây là một ban vận động bao gồm những công dân, nhà khoa học và hoạch định 

chính sách có tiếng của hai nước cùng nỗ lực để đưa tất cả các bên lại gần nhau xung quanh 

phương pháp tiếp cận nhân đạo nhằm chấm dứt vấn đề di sản Da Cam. Ủy ban Đối ngoại của 

Quốc Hội cử nhân viên làm vai trò thư ký của Nhóm Đối thoại về phía Việt Nam. Nhóm Đối 

thoại có hai mục đích- huy động nguồn lực để thực hiện Bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành động 

mười năm về Chất độc Da Cam và tiếp tục khơi thông các cuộc thảo luận mang tính xây dựng 

dẫn tới tiến triển về vấn đề này. Để đạt được mục đích này, năm 2012 Chương trình và Nhóm 

Đối thoại đã làm các bước sau: 

 

Huy động các nguồn lực:  Nhóm Đối thoại và Viện đã gây quỹ để hoàn tất một hệ thống 

ống nước cấp mang nước đã được lọc đến cho 259 hộ gia đình ở làng Đông Sơn ở thung lũng A 

Lưới. Làng nằm gần khu quân sự của Mỹ nơi chất độc Da cam được sử dụng trong chiến tranh 

và ở đây có tỉ lệ đáng kể dân cư có tình trạng bệnh tật liên quan với việc phơi nhiễm dioxin. Sáng 

kiến Quan hệ Đối tác Công Tư ở Đà Nẵng đã xong năm thứ nhất, thu hút được sự hỗ trợ của các 

công ty nước ngoài và chính quyền địa phương cho chương trình sáng kiến này, hiện đang cung 

cấp dịch vụ cho tất cả trẻ khuyết tật ở một quận tại trung tâm thành phố. Một sáng kiến Đối tác 

Công Tư thứ hai cho trẻ khuyết tật đã được phát động tại Biên Hòa vào tháng Mười.  Chương 

trình và Nhóm Đối thoại cũng đã đáp ứng yêu cầu của nhân viên của các cơ quan làm luật của 

Mỹ để họ có thể xem xét các nhu cầu, trọng tâm và ưu tiên. 
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Chú trọng nhiều đến nhu cầu: Tháng Năm, Viện Aspen xuất bản Báo cáo Năm thứ Hai 

của Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ về Chất độc Da Cam/Dioxin. Bản báo cáo bao gồm tám điểm 

khuyến nghị đưa ra những yếu tố căn bản cho một giải pháp lâu dài giải quyết vấn đề di sản Da 

Cam ở Việt Nam. Các dịch vụ y tế và cho người khuyết tật cần phải được mở rộng ra tám tỉnh bị 

phun rỉa nặng nề và hơn hai chục điểm nóng nhiễm dioxin với nồng độ thấp hơn cần phải được 

đánh giá và tẩy độc. Cả hai nhiệm vụ đều cấp bách. Đồng trưởng Nhóm Đối thoại Đại sứ Hà Huy 

Thông đã đề nghị 29 tỉnh trước kia đã bị phun rải cho ý kiến nhận xét về báo cáo. Tôi có nói 

chuyện tại Câu lạc bộ Các phóng viên nước ngoài ở Thái Lan trước khi có lễ động thổ ở Sân bay 

Đà Nẵng ngày 9 tháng Tám và Viện Aspen ra thông cáo báo chí vào ngày lễ động thổ để khuyến 

khích đưa tin rộng rãi nhất về sự kiện lịch sử và tích cực này. Đại sứ Thông đã trình bày Bản Báo 

cáo Năm thứ Hai tại kỳ họp thường niên của Ủy ban Tư vấn hỗn hợp về Chất độc Da Cam ở Hà 

Nội vào tháng Chín. Bằng những cách này và cách khác, chương trình Aspen tiếp tục ủng hộ 

quan điểm của Nhóm Đối thoại là việc giải quyết vấn đề sức khỏe/khuyết tật cũng như di sản Da 

Cam về môi trường không còn là vấn đề gây tranh cãi nữa. 

 

Chương trình Chất độc Da Cam ở Việt Nam được đặt tại văn phòng của Viện Aspen tại New 

York và nhân viên của chương trình duy trì quan hệ rộng rãi tại Mỹ và Việt Nam. Phần tiếp theo 

của báo cáo này đưa ra các khuyến nghị với chính phủ Mỹ và Việt Nam. Phần cuối cùng nói về 

các kết quả từ chuyến công tại tại Việt Nam vào tháng 12 của Charles Bailey, là chuyến đi thứ 

năm và cũng là chuyến đi cuối cùng trong năm 2012 của ông, đặc trưng cho việc mở rộng các 

hoạt động tiếp cận của chương trình. Báo cáo chuyến đi cũng điểm qua những cuộc gặp gỡ với 

những người bị tác động bởi vấn đề chất độc Da Cam. 

 

Quan hệ song phương và Chính sách công về vấn đề Da Cam  

 

Trong thời gian gần đây, một phần vì những việc làm của Viện Aspen và Nhóm Đối thoại Việt- 

Mỹ, quan hệ giữa các quan chức ở Việt Nam và Mỹ dần trở nên ấm hơn và tập trung hơn vào các 

kết quả thiết thực về vấn đề Da Cam. Động thái này được tăng cường từ sau lễ động thổ khởi 

công dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào tháng Tám trong thời gian bốn năm tới. Lễ 

động thổ là một việc mỹ mãn và ăn mừng đối với người Việt Nam và Mỹ, và là mốc đánh dấu 

mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề Chất độc Da Cam. Sự ủng hộ, thậm chí là nhiệt 

tình, đối với công việc Da cam đã xuất hiện và được tăng cường trông thấy trong thời gian 18 

tháng qua trong nội bộ chính quyền và Quốc hội Mỹ.  Bản Tuyên bố và Kế hoạch Hành động của 

Nhóm Đối thoại vào tháng Sáu 2010 và các tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton sau đó đã cổ vũ 

cho quan điểm này. 

 

Đối với năm tài chính 2013 Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện đã duyệt khoản tiền phân bổ 

cao nhất hàng năm cho vấn đề Da Cam ở Việt Nam.  “ Việt Nam- Trong số tiền phân bổ theo 

mục ‘Quỹ Hỗ trợ Kinh tế’ không dưới 20.000.000 USD sẽ được cấp cho việc phục hồi các điểm 

ô nhiễm dioxin ở Việt Nam và có thể được cấp cho việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, trong đó 

bao gồm bên quân sự, để thực hiện mục đích này, và không dưới 5.000.000 USD số tiền phân bổ 

theo mục ‘Các Chương trình Y tế Toàn cầu’ sẽ được cấp cho các hoạt động y tế/người khuyết tật 

tại các vùng đã bị phun rải hoặc đã bị ô nhiễm dioxin.” 
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Một quan chức cao cấp Việt Nam trong tháng 12 đã nói với tôi rằng “Chúng tôi vui mừng khi 

thấy có sự phát triển nhanh mối quan hệ song phương: (Tổng thống) Obama và Quốc hội đã có 

những động thái, trong việc tẩy độc (ở) Đà Nẵng và nghiên cứu (ở) Biên Hòa. Tuy nhiên chúng 

tôi muốn thấy chính phủ Mỹ đẩy nhanh tiến độ - Đà Nẵng là một dự án tốt… Quan hệ hai nước 

chúng ta đã chin chắn và chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn về hậu quả của chiến tranh. 

 

Và một quan chức cao cấp của Mỹ đã nói thế này:” Đây (Da Cam) không phải là một vấn đề 

trong quan hệ Việt-Mỹ… Tuy nhiên cần có tiến triển.” 

 

Nhưng giữa hai chính phủ không phải là quan điểm hoàn toàn đồng nhất. 

 

Ở cấp độ làm việc, một quan chức Việt Nam nhận xét, “Chúng tôi chia sẻ bản Kế hoạch Hành 

động Quốc gia (về Da Cam) với Sứ quán Mỹ và USAID khi họ tới để làm việc vào tháng Sáu 

năm ngoái.  Chúng tôi không đưa vấn đề ra bàn thảo tại phiên hop JAC vào tháng Chín bởi vì 

phía Mỹ sẽ chẳng có bình luận về nó đâu- không có ý kiến, không có đề xuất, không trả lời.’  

 

Ở cấp độ làm việc, một quan chức Mỹ nhận xét, “ Trong các buổi gặp với Chính phủ Việt Nam 

Tôi được cho biết là dù Mỹ có cung cấp gì đi nữa thì những nhu cầu của người khuyết tật cũng sẽ 

chẳng bao giờ hết.” 

 

Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ nay đã chính thức cam kết để tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng dù là chi 

phí là bao nhiêu, hiện nay dự kiến là xong vào năm 2016. Trong quý một 2013 USAID sẽ ra Đề 

nghị nộp Đề xuất dự án (RFP) để điều tra mức độ ô nhiễm dioxin tại điểm ô nhiễm lớn thứ hai, 

sân bay Biên Hòa. Tôi được cho biết là khi công việc được triển khai tại các điểm nóng lớn ở Đà 

Nẵng và Biên Hòa, có thể làm đánh giá 24 điểm ‘ít nóng hơn’. Nhưng thực tế công việc tẩy độc 

– bạn không thể biết chi phí là bao nhiêu cho đến khi bạn làm xong công việc- điều này đúng đối 

với Đà Nẵng.  Vào tháng 12 dự toán chi phí tẩy độc ở Đà Nẵng đã tăng lên gấp đôi từ 43 triệu 

USD lên đến 86 triệu USD. Đối với chính quyền ở cấp độ làm việc thì nhiệt tình hơn đối với việc 

tẩy độc đất bị ô nhiễm dioxin tại các sân bay hơn là giải quyết các vấn đề khác liên quan đến Da 

Cam- và đặc biệt là giải quyết các tác động có thể xảy ra đối với những người bị phơi nhiễm 

dioxin. Sự nhiệt tình này có thể đủ cho việc tẩy độc hoàn toàn ít nhất là sân bay Đà Nẵng và Biên 

Hòa. Nhìn tổng thể, việc này là một tiến triển lớn và thành công lớn trong việc tẩy độc dioxin. 

  

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền vẫn có vẻ ngần ngại đối với việc giải quyết thỏa đáng các 

vấn đề về sức khỏe và người khuyết tật, mà đây là cốt lõi của vấn đề di sản Da Cam, theo nhận 

thức của người Việt Nam, Nhóm Đối thoại và quan sát của nhiều người khác nữa. Ý tưởng do 

Thượng viện Mỹ khởi xướng về một ‘bản kế hoạch tổng thể nhiều năm cho Da Cam ở Việt Nam’ 

đã bị tắc tại Bộ Ngoại giao mặc dù phía Việt Nam đã ra bản Kế hoạch Hành động Quốc gia của 

Việt Nam vào ngày 1 tháng Sáu. Tháng 12 năm 2010 USAID đã hoàn tất đánh giá độc lập về 

khoản tiền 3 triệu USD hỗ trợ đợt một cho các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng. Một 

năm sau, tháng 12 năm 2011, USAID công bố Đề nghị nộp Đề xuất cho một dự án mới 9 triệu 

USD cho “các dịch vụ tổng thể và lồng ghép cho người khuyết tật” được biết là cho các hoạt 

động tại Đà Nẵng, Bình Định (Phù Cát) và Đồng Nai (Biên Hòa) và một chương trình các tài trợ 

nhỏ trên toàn quốc. Tuy nhiên, dự án chưa được khởi động. Đợt hỗ trợ thứ hai này của Mỹ có 

hoan  nghênh và tăng đáng kể chi tiêu của Mỹ đối với người khuyết tật ở Việt Nam. Nhưng một 

số người có thể lí luận rằng như thế đủ rồi. 
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Khuyến nghị với chính quyền Mỹ 

 

1. Bản Kế hoạch Hành động Quốc gia của Chinh phủ Việt Nam cần phải là một phần của 

đối thoại song phương chính thức về Da Cam hiện hữu. Chính phủ Mỹ nên có hồi âm 

bằng văn bản về Bản Kế hoạch này cũng như công bố kế hoạch chiến lược của chính phủ 

cho một nỗ lực nhiều năm về Da Cam như Quốc Hội đã kêu gọi. Tài liệu này có thể làm 

khung để các nhà tài trợ khác có thể đóng góp vào, và có thể trở thành cơ sở cho sự hợp 

tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. 

 

2. USAID cần đặt ưu tiên với các tỉnh bị phun rải nặng nề, như Quốc Hội đã kêu gọi, và 

thiết kế và thực hiện một chương trình về y tế/người khuyết tật với chính quyền địa 

phương và các tổ chức phi chính phủ tại tám tỉnh bị phun rải nặng nề quanh Đà Nẵng 

(Quảng Nam, Thừa thiên-Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng) và Biên Hòa (Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước & Tây Ninh).  

 

3. Bộ Ngoại giao cần tìm kiếm và tham gia cùng với các nhà tài trợ song phương khác cũng 

như các doanh nghiệp Mỹ và các doanh nghiệp nước ngoài khác đang ở Việt Nam ủng hộ 

các dự án y tế/người khuyết tật thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển của họ cũng 

nhu các chương trình từ thiện của doanh nghiệp.  

 

4. Sau sáu năm phân bổ ngân sách cho công việc Da Cam ở Việt Nam, Quốc hội nên xem 

xét điểm lại tiến triển và đánh giá kết quả của chương trình. 

 

Khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam 

 

1. Củng cố các thông tin hiện có về người khuyết tật, tình trạng của họ và các nhu cầu của 

họ, đối với mọi quận huyện và tỉnh thành, bắt đầu từ các nơi bị phun rải nặng nề. Có sẵn 

những thông tin này cho các nhà tài trợ để họ có thể có quyết định về các chương trình và 

mức độ nguồn lực tổng thể cần có. 

 

2. Yêu cầu Chính phủ Mỹ làm việc với Ban 33 và Bộ Quốc Phòng để đánh giá và tẩy độc 

các điểm nóng dioxin nhỏ hơn còn lại ở Việt Nam trong vòng 2-3 năm tới. Mục tiêu này 

có thể hoàn thành đồng thời với việc Mỹ và Việt Nam thực hiện tẩy độc tại các điểm 

nóng lớn ở Đà Nẵng và Biên Hòa.  

 

3. Công bố báo cáo hàng năm về các chi phí vào việc tẩy độc dioxin, các dịch vụ xã hội và 

trợ cấp cho người khuyết tật, bao gồm những người bị tác động bởi dioxin, và các chi phí 

liên quan khác. Những thông tin này sẽ nêu bật vai trò đi đầu của chính phủ Việt Nam 

trong việc giải quyết những thách thức này và giúp khuyến khích sự hưởng ứng rộng rãi 

hơn của những người hoạch định chính sách ở Mỹ. 

 

4. Đưa vấn đề Da Cam vào cuộc họp thường niên của Diễn đàn Phát triển chính thức của 

Việt Nam (trước kia là cuộc họp Tổ Tư vấn về Viện trợ Phát triển Chính thức) để kêu gọi 

sự hỗ trợ của các nhà tài trợ đối với các dự án về y tế/người khuyết tật trong các chương 

trình hỗ trợ phát triển hiện có của họ. 
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Chuyến công tác tới tỉnh Quảng Trị & Thừa Thiên-Huế của Charles Bailey tháng 12 năm 

2012 

 

Tôi bắt đầu chuyến công tác Việt Nam tháng 12 năm 2012 bằng chuyến thăm Quảng Trị và Thừa 

Thiên- Huế, hai trong số bốn tỉnh bị phun rải nặng nề nhất quanh sân bay Đà Nẵng. Mục đích là 

để gặp những gia đình bị ảnh hưởng, nói chuyện với chính quyền địa phương, trường Đại học và 

các lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, đánh giá các công việc đang làm và dự tính khả năng hấp 

thụ tài trợ bổ xung. 

 

Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật (OGCDC) tại trường Đại học Y Dược 

Huế thực hiện các chương trình về can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt, và một cơ sở chăm sóc 

dài hạn tại huyện Nam Đồng.  Trung tâm cũng làm các can thiệp phẫu thuật (tim, hở hàm ếch) tại 

tám tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định và cấp vốn vay nhỏ cho các hộ gia đình kinh doanh, 

học bổng, xe lăn và đào tạo việc làm tại Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Trung tâm hoạt động 

dựa vào tiền quyên góp nhỏ nhưng đều đặn của các cá nhân ở Tây Ban Nha và các nước Châu 

Âu khác, Mỹ và Nhật bản. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức GiZ hỗ trợ một người làm tư vấn về các 

nhu cầu đặc biệt. Tôi đi với hai nhân viên của OGCDC tới Đông Hà, là nơi họ hợp tác với Hội 

Bảo trợ người Khuyết tật và Trẻ mồ côi của Quảng Trị. Chúng tôi đã tới thăm năm gia đình mà 

Hội và Trung tâm đang hỗ trợ; hai gia đình được mô tả dưới đây. 

 

Tú (bên trái ngồi dưới) sinh năm 2006 bị tim bẩm sinh. 

Bố em, anh Tuấn, làm nghề bốc vác, và mẹ em, chị 

Trang, bán đồ ở ngoài chợ. OGCDC và Hội Bảo trợ 

Quảng Trị đã thu xếp được hai cuộc phẫu thuật tim cho 

Tú. Hiện nay em năng động, tham gia và đi học và đang 

chờ đợt mổ thứ ba, hi vọng và đợt mổ cuối cùng của em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh (ảnh bên phải, ngồi phía dưới bên trái) sinh 

năm 2002 và đang học lớp 8. Em trai em đang học 

lớp 7. Cả hai em đều có cơ thể không phát triển. Ông 

các em đi lính Cộng hòa và cha các em, anh Linh, đã từng đi bộ đội được 2 năm rưỡi đóng quân 

ở sân bay Đà Nẵng. Hiện anh Linh đang làm ruộng và thợ xây dựng theo mùa; mẹ các em, chị 

Mai, ở nhà chăm sóc hai em. OGCDC và Hội bảo trợ Quảng Trị hiện đang cấp cho họ một khoản 

vốn vay và các sự trợ giúp khác.  

 

Ngoài gặp những người chăm sóc trẻ khuyết tật và các gia đình các em, tôi cũng gặp các cán bộ 

của Khoa Kinh tế và Phát triển của trường Đại học Huế và trường Đại học Nông Lâm Huế để tìm 

hiểu công việc của họ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại các huyện nông thôn xa xôi và bị phun 
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rải nặng nề của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chiến lược của họ là giới thiệu cho nông dân các nghề mới 

theo xu hướng thị trường và giúp họ tổng hợp lượng hàng nhỏ lẻ từ mỗi nông trang để có thể bán 

buôn có giá tốt hơn. Họ tìm cách chốt lại và nhân rộng những thành quả này trong thu nhập và 

sản lượng qua việc tập huấn cho các cán bộ khuyến nông tại mỗi thôn bản. Trung tâm Nghiên 

cứu Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường (CRES) thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội cũng 

đã theo đuổi một chiến lược tương tự để khôi phục sản lượng đất và tăng thu nhập nông nghiệp ở 

Quảng Trị và Thừa thiên-Huế. Tôi đã dành 1 ngày đi cùng với nhân viên của trường Đại học 

Nông Lâm Huế thăm nông dân ở miền tây thành phố Huế trên đường đi đến huyện A Lưới là nơi 

trường đã thành lập một Trung tâm thông tin và chương trình tiếp cận nông dân. Dưới đây là một 

số những hoạt động can thiệp của họ. 

  

 Chị Đệ (trái) sống trong một ngôi nhà xung quanh bao bọc bởi 

các loại cây ra hoa kết trái - mây, xoài, khế, mít, cao su và keo. 

Chị sẽ thay thế việc trồng sắn bằng việc trồng thêm keo để có 

thể giữ được nhiều tổ ong hơn. Cứ năm đõ ong cho 60 lít mật 

bán được từ 200.000-400.000 VND (10-20 USD) mỗi lít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường đại học cũng giới thiệu giống gà Ghinê (bên phải) cho nông 

dân trong cộng đồng như một phương án thay thế nuôi gà ta nhưng 

giống này ít bị bệnh hơn. Nhân viên của trường đã thử nghiệm tiếp thị 

loại gia cầm này với một số nhà hang tại Huế. 

 

 

 

 

 

Một quan chức ở Hồng Tiến, huyện A Lưới đang 

giải thích quá trình chuyển đổi đất rừng từ sở 

hữu nhà nước sang sở hữu của nông dân và cộng 

đồng. Trường đang tư vấn cho nông dân làm thế 

nào họ có thể thu được lợi từ tài sản mới của họ 

đồng thời duy trì được hệ sinh thái rừng.  

 

Nhưng vấn đề khuyết tật vẫn là một gánh nặng. 

Hai tỉnh bị phun rải nặng nề này có tỉ lệ người 

khuyết tât lần lượt là 9.9% và 8.3% theo như 

tổng điều tra dân số 2009 và cả hai tỉnh đều vượt 

tỉ lệ trung bình của quốc gia là 7.8%. Tháng 12 năm 2012 các cán bộ địa phương, có thể là căn 
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cứ vào các định nghĩa khác nhau nên đã đưa ra con số người khuyết tật (PWDs) thấp hơn: Ở 

Quảng Trị là 37.000 PWDs (so với 57.234 trong điều tra năm 2009) và ở Thừa Thiên- Huế là 

29.000 (so với 90,256). Theo báo cáo con số nạn nhân Da Cam là 14.000 ở Quảng Trị và 13.000 

người ở Thừa Thiên-Huế. 

 

Quan hệ Đối tác Công Tư (PPP) & các nhà Tài trợ khác 

 

Quan hệ Đối tác Công Tư (PPP) ở Đà Nẵng đã bước sang năm thứ hai và đã thu nạp tất cả 165 

trẻ khuyết tật ở Cẩm Lệ trong một hệ thống chăm sóc Huy Vọng và 17 trong số tổng cộng là 200 

thanh niên. 

 

Một trong những trẻ trong hệ thống Chăm sóc Hy 

Vọng là bé Nguyễn Thị Lý, sinh năm 2001 với 

một khuôn mặt, cái đầu và bộ ngực bị biến dạng. 

Ông của Lý đi lính trong thời gian chiến tranh 

đóng quân ở Quảng Bình. Hai con gái của ông là 

mẹ lý và dì của em, bị khuyết tật. Bố của Lý là 

thợ xây.  Hệ thống Chăm sóc Hy vọng đã cấp bổ 

sung dinh dưỡng và học bổng cho Lý, một mái 

nhà mới cho gia đình và một vốn vay nhỏ cho mẹ 

Lý để nuôi lợn. Đây là hình ảnh của em ở trường. 
 

 

Catherine Karnow 

 

Hai phần ba khoản tiền cần cho chương trình ba năm này đã được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller, 

Khách sạn Hyatt và ngân hàng HSBC. Lãnh đạo của Đà Nẵng đang kêu gọi sự hỗ trợ của các 

công ty Việt Nam và Viện Aspen đang tiếp tục làm việc với các công ty Mỹ để gây quỹ thêm 

235.000USD để thu nạp một số thanh niên khuyết tật còn lại ở quận Cẩm Lệ vào chương trình 

này.  

 

Chương trình PPP ở Biên Hòa bắt đầu từ tháng Mười Một sau khi có sự phê duyệt của UBND 

tỉnh Đồng Nai và 101.500USD từ Hội Hữu nghị và Giáo dục Châu Á (Tokyo, Nhật bản), Quỹ 

Chino Cienega (Palm Springs, California) Quỹ Toàn Cầu Nho cho Hoạt động Nhân Đạo (Grapes 

for Humanity Global Foundation ) (Longboat Key, Florida), và Quỹ Chất độc Da Cam của Viện 

Aspen  (Washington, D.C.). Tháng 12, tôi đã gặp một công ty của Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh 

có mối  quan tâm đến kinh doanh ở miền Nam Việt Nam. Họ hiện đang xem xét đề nghị để tham 

gia vào PPP. Sẽ thuận lợi vô cùng nếu như có một nhà tài trợ song phương nào hiện đang có 

chương trình lớn ở Việt Nam mà tham gia cùng với USAID và Chính phủ Việt Nam trong việc 

mở rộng dịch vụ đối với người khuyết tật. 

 

Kết luận từ chuyến đi công tác tỉnh Thừa Thiên- Huế & Quảng Trị  

 

 Gánh nặng người khuyết tật ở hai tỉnh bị phun rải nặng nề này là rất đáng kể. Tổng số 

người khuyết tật chỉ ra mức độ nỗ lực cần phải có. Những con số này là tương đối nhỏ, 

nhưng biến thiên trong các con số này cho thấy rằng Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng 

viện năm tài chính 2013 đã sáng suốt khi kêu gọi đầu tiên cần phải có một khảo sát về 

người khuyết tật trong các tỉnh bị phun rải nặng. 
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 Theo báo cáo số nạn nhân Da Cam chiếm khoảng 40% số PWD ở Quảng Trị và 50% 

PWD ở Thừa Thiên-Huế. Một chương trình tập trung vào các vùng bị phun rải nặng nề 

có lẽ sẽ bao gồm được nhiều hơn số người theo tỉ lệ được công nhận là nạn nhân chất độc 

Da Cam trên toàn quốc.  

 Chúng ta hiện có một ‘gói’ dịch vụ ba hợp phần đã được biết tới và thử nghiệm cho trẻ 

em và thanh niên bị khuyết tật: phẫu thuật để nâng lên khả năng vận động và phục hồi 

chức năng tại các trung tâm ở cộng đồng; cấp học bổng cho việc giáo dục bao hàm, giáo 

dục đặc biệt, dạy nghề và tư vấn từ trường học đến việc làm; và hỗ trợ gia đình qua các 

vốn cho vay để kinh doanh và nâng cấp nhà ở.  

 Sự hỗ trợ của Mỹ trên lĩnh vực này có thể có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, không khác 

gì so với các chương trình hỗ trợ phát triển khác của USAID. Nó có thể được cấu trúc thế 

nào để có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật về Người Khuyết Tật của Việt Nam, 

 Trong số tám tỉnh bị phun rải nặng nề, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế sẽ là xuất phát 

điểm tốt khi có nguồn tài trợ cho các chương trình về y tế/người khuyết tật ngoài Đà 

Nẵng. Hai tỉnh này, như gợi ý của báo cáo này, có sự lãnh đạo của chính quyền địa 

phương mạnh và có các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ năng động. 

 

 

Các buổi họp của Charles Bailey ở Việt Nam từ 1-15/12/2012 

Tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam  

Quan chức chính phủ 

Phan Linh, Giám đốc, Sở Lao động, Thương Binh Xã Hội Quảng Trị, Đông Hà  

 

Tổ chức phi chính phủ địa phương 

Dương Quát, Chủ tịch, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Đông Hà  

Dương Thu, Chánh văn phòng 

 

Thăm các gia đình ở Đông Hà 

 

Tỉnh Thừa Thiên-Huế, miền Trung Việt Nam 

 

Quan chức chính phủ 

Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực, UBND tỉnh Thừa thiên- Huế 

Đỗ Thị Minh Châu, Phó Giám đốc, Sở Ngoại vụ 

Hồ Dần, Phó Giám đốc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Ông Minh, Phó Giám đốc, Sở Y tế 

Ông Hùng, Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Khoa Kinh tế, trường Đại học Huế  

Tiến sĩ Trần Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng  

Mai Văn Xuân, Trưởng khoa 

Trần Hữu Tuấn, Phó chủ nhiệm Bộ Môn 

Bùi Đức Tính, Giảng viên 

Trần Văn Giải Phóng, Giảng viên 

Trần Minh Trí, Giảng viên 
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Đại học Y Dược Huế,  

Văn phòng Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật 

Bác sĩ Nguyễn Viết Nhân, Giám đốc 

Huỳnh Thị Ca Tư, nhân viên 

Ngô Bá Phương, nhân viên 

Kirsten Gruener, GiZ 

 

Trường Đại học Nông Lâm Huế 

Tiến sĩ Lê Văn An, Phó Hiệu trưởng 

Tiến sĩ Hồ Trung Thông, Phó khoa  

Nguyễn Thị Lộc (Khoa chăn nuôi) 

Hồ Tấn Đức (Khoa chăn nuôi) 

Lê Như Cương (Khoa trồng trọt) 

Đào Thị Phương (Khoa Thú Y)  

Nguyễn Phi Nam (Khoa Thủy Sản) 

Lê Thái Hùng (Khoa Lâm nghiệp) 

Đào Thúy Hạnh (Khoa trồng trọt) 

Ngô Tùng Đức (Khoa Lâm nghiệp) 

 

Đà Nẵng 

 

Quan chức chính phủ 

Tiến sĩ Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Trần Văn Phi, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm lệ, thành viên trong Ban quản lý dự án 

Chăm sóc Hy vọng trẻ bị Khuyết tật 

 

Tổ chức Trẻ em Việt Nam  

Lưu Thị Hương, Giám đốc Chương trình 

Hoàng Ngọc Tuấn, nhân viên 

  

Những người khác 

Mark Rasmukhácsen, Giám đốc dự án, tổ chức Development Alternatives International (DAI) 

Bùi Văn Toàn, Giám đốc quốc gia, Tổ chức Hỗ trợ người Khuyết tật Việt Nam (VNAH) 

Dr. Enzo Falcone, President, Care the People 

 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Farra Siregar, Giám đốc quốc gia, DuPont Vietnam 
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Hà Nội 

 

Quan chức chính phủ 

Ngài Hà Kim Ngọc, Trợ lý Bộ trưởng và Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, cán bộ Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao 

Tiến sĩ Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường, và Chánh văn phòng Ban 33, 

Bộ Tài nguyên & Môi trường  

 

Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ về Chất độc Da Cam-Dioxin  

Đại sứ Hà Huy Thông, Đồng trưởng nhóm & Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại Quốc Hội  

Giáo sư Võ Quý, thành viên nhóm và là người đoạt giải thưởng Sinh học Midori 2012 

Tiến sĩ Đỗ Hoàng Long, thành viên nhóm và Vụ trưởng, Ban Đối ngoại Trung Ương Đảng 

& các nhân viên Ban thư ký của Nhóm Đối thoại  

 

Hội Y tế Công Cộng Việt Nam  

Tiến sĩ Lê Vũ Anh, Phó Chủ tịch 
Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, nhân viên 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, nhân viên 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn 

Nguyễn Đình Toán 

Việt Anh 

 

Đại sứ quán Mỹ & USAID 

Đại sứ David Shear 

Eric Frater, Cán bộ Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Y tế  

Joakim Parker, Giám đốc USAID tại Việt Nam 

 

Đại sứ quán Thụy Điển 

Đại sứ Camilla Mellander 
 

Đại sứ quán Đức 

Đại sứ Jutta Frasch 

Yiannis Neophytou, Tham tán phát triển 

 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 

Motonori Tsuno, Giám đốc Quốc gia 

Chu Yuan Hoa, Cán bộ chương trình cao cấp   

 

Những người khác 

Michael Michalak, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam 

Chuck Casey, U.S. Marine Corps 

Kim Ninh, Đại diến quốc gia, Quỹ Châu Á  

Greig Craft, Chủ tịch, Quỹ Phòng tránh Tai nạn Châu Á   

Am Cham- Gặp gỡ và ăn tối thường niên 


