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L ịch sử chất ñộc Da Cam và Dioxin ở Vietnam 
 
Về chất ñộc Da Cam: Chất ñộc màu da cam là một trong những loại chất diệt cỏ có màu mà 
không lực Hoa Kỳ ñã rải trên vùng ñất nông thôn Việt Nam từ năm 1961 ñến 1971 nhằm diệt các 
loài cây gỗ, cây bụi và mùa màng lương thực là nguồn cung cấp sự che trở và thực phẩm cho bên 
ñối ñịch. Chất ñộc màu da cam là một hợp chất gồm 2 loại thuốc diệt cỏ 2,4 - D và 2,4,5 – T 
ñược pha với tỷ lệ 50/50. Chất này duy trì chỉ trong một vài ngày hoặc vài tuần và sau ñó tự tiêu 
hủy.i nhưng nó có chứa ñộc chất, dioxin, không phân hủy dễ dàng và hiện vẫn ñang gây ra các 
vấn ñề về sức khỏe cho người dân ở Việt Nam.  
 
Về chất Dioxin: Tên hóa học của nó là dioxin 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-para hay còn gọi là 
TCDD. Nó là một chất hữu cơ bền vững có chứa Chất ñộc Da cam và một số các chất diệt cỏ có 
màu khác khi việc sản xuất ra một trong những thành phần của nó (2,4,5-T) ñược tăng cường 
trong thời kỳ chiến tranh.ii TCDD là ñộc tố ñộc nhất trong số khoảng 419 loại hợp chất ñộc 
tương tự, bao gồm PCBs (polychlorinated biphenyls). Các công ty hóa chất sản xuất ra các chất 
diệt cỏ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nói họ ñã không nhận thức ñược chất dioxin ñộc hại 
tới mức nào.  
 
Việc sử dụng Chất ñộc Da Cam/Dioxin tại Việt Nam: Khoảng 60% chất diệt cỏ ñược sử dụng ở 
Việt Nam là Chất ñộc Da Cam. Hơn 43 triệu lít (11.4 triệu gallon) ñã ñược sử dụng từ năm 1962-
1970. Hơn 30 triệu lít (khoảng 8 triệu gallon) chất màu Trắng, Xanh Da Trời, Tím, Hồng và 
Xanh Lá Cây cũng ñã ñược phun rải .iii   Nồng ñộ sử dụng cao gấp 20-25 lần so với mức sử dụng 
trong nông nghiệp bình thường ñể diệt cây cỏ. Ước tính lượng dioxin trong các chất diệt cỏ khác 
nhau vì mỗi nhà sản xuất và mỗi mẻ sản xuất 2,4,5-T có các mức ñộ chất dioxin khác nhau.iv 
 
Lần thử nghiệm ñầu tiên là vào ngày 10 tháng 8 năm 1961. Chương trình rải trên không của 
Không lực Hoa Kỳ, chiến dịch Hades (về sau ñược ñặt tên lại là Chiến dịch Ranch Hand), ñã 
ñược thực hiện từ tháng Giêng năm 1962 ñến tháng Hai năm 1971, chủ yếu từ các máy bay chở 
hang hóa C-123 và chiếm ñến 95% lượng thuốc diệt cỏ ñược rải. Các công ty hóa chất Hoa Kỳ 
và các ñối tác ñồng minh khác ñã rải 5% lượng thuốc diệt cỏ còn lại bằng máy bay trực thăng, xe 
tải và bằng tay, chủ yếu là ñể làm trống các bụi cây xung quanh các vành ñai các khu quân sự.v  
 
Các chất diệt cỏ ñược rải trên khoảng 24% diện tích miền Nam Việt Nam, phá hủy 5 triệu mẫu 
Anh rừng núi cao và rừng ngập mặn và 500.000 mẫu Anh hoa màu - tương ñương với diện tích 
của bang Massachusetts. Trong số này, 34% bị rải hơn 1 lần và một vài khu rừng núi cao bị rải 
hơn 4 lần.vi Một nghiên cứu phát hiện rằng 3.181 làng mạc cũng bị phun rải.vii.   Các vùng ñất 
của Lào và Căm-pu-chia gần biên giới Vi ệt Nam cũng bị rải.  
 
 
Chính phủ Hoa Kỳ ñã ngừng việc phun rải tất cả các chất diệt cỏ vào tháng 10 năm 1971, nhưng 
quân ñội Cộng Hòa miền Nam vẫn tiếp tục phun rải một số loại hóa chất ñến tận năm 1972.viii  
Việc sản xuất Chất ñộc Da Cam bị dừng lại từ những năm 1970s. Các kho chứa ñược thu thập và 
ñốt tiêu hủy, và không còn ñược sử dụng.  
 



Tuổi thọ của Dioxin: Chu kỳ nửa phân rã của dioxin phụ thuộc vào vị trí nó ở ñâu. Trong cơ thể 
con người là 11–15 years, mặc dù có thể là 20 năm. Trong môi trường, nó thay ñổi phụ thuộc vào 
loại ñất và ñộ thấm sâu. Mặt trời sẽ bẻ gãy dioxin vì thế ở lá và mặt ñất thì chỉ 1-3 năm, tùy 
thuộc vào ñiều kiện. Dioxin ñược chon hoặc lọc dưới bề mặt hoặc ở sâu dưới trầm tích của song 
hay các vùng nước khác thì có thể có chu kỳ nửa phân rã tới hơn 100 năm.ix  
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