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HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM 

 

BẢN TÓM TẮT 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 60 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở 
VIỆT NAM (10/8/1961 – 10/8/2021) 

I.THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM 

1. Chất độc da cam/dioxin. 

- Chất độc da cam (Agent Orange): Là một loại chất độc hóa học không 
màu, không tan trong nước, tan trong dầu diezel và các dung môi hữu cơ, có tỷ 
trọng ở 25º C là 1,28 kg/lít. Loại chất độc này được các nhà sản xuất để trong 
các thùng phuy sơn một vạch màu da cam ở giữa để đánh dấu độ độc của loại 
hóa chất này, nên được gọi là chất độc da cam (Chất trắng được để trong các 
thùng phuy sơn vạch trắng, chất xanh được để trong thùng sơn vạch màu 
xanh...). 

- Dioxin: Là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học 
có tên khoa học là 2-3-7-8 tetra chloro dibenzo-dioxin, gọi tắt là 2,3,7,8 – 
TCDD. Tùy theo số nguyên tử Clo và vị trí không gian của những nguyên tử 
này, dioxin có 75 đồng phân PCDD và 135 đồng phân PCDF với độc tính khác 
nhau. 

Dioxin là chất độc mạnh nhất mà loài người biết được cho đến nay. Các nhà 
khoa học tổng hợp được dioxin lần đầu tiên vào năm 1957. Người ta phát hiện 
dioxin có thể gây ung thư, các dị tật bẩm sinh trên các phôi với liều rất nhỏ. Với 
liều lượng cỡ 1 picogram ( ppt - phần ngàn tỉ gram) dioxin có thể gây bệnh ung 
thư, tai biến sinh sản ở người; vài chục nanogram (ng- phần tỉ gram) dioxin có 
thể lập tức gây chết người. 

- Chất độc da cam/dioxin: Là cụm từ được dùng để nhấn mạnh độc tính của 
chất độc da cam. 

2. Một thảm họa chất độc hóa học chưa từng có trong lịch sử loài người 

Từ xa xưa chất độc đã được sử dụng trong các cuộc chiến tranh. Cùng với 
sự phát triển của khoa học và công nghệ, chất độc hóa học đã được chế tạo và sử 
dụng như một loại vũ khí, được gọi là vũ khí giết người hàng loạt. 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ không chỉ dùng các loại 
bom đạn gây thương vong mà còn sử dụng cả chất độc hoá học nhằm triệt hạ 
nguồn sinh sống của nhân dân Việt Nam, ngăn chặn bước tiến của các lực lượng 
vũ trang cách mạng. 

Trước phong trào nổi dậy mãnh liệt của nhân dân miền Nam, năm 1961, 
Tổng thống Mỹ J. Kennedy chủ trương tiến hành đồng thời với cuộc chiến tranh 
nóng cổ điển một cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Quân đội Mỹ đã sử 
dụng nhiều phương tiện, chủ yếu là máy bay C-123, UH-1 để phun rải trên các 
cánh rừng, các tuyến đường, các vùng đất canh tác và dùng các phương tiện cơ 
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giới trên bộ, các loại lựu đạn, mìn, các máy bơm áp lực cao để phun rải xung 
quanh các căn cứ, các khu vực đóng quân của quân Mỹ và đồng minh, phun vào 
các hầm trú ẩn, địa đạo của Quân Giải phóng... 

Thực tế chứng minh, cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt 
Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả 
thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. 

Từ năm 1961([1]) đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, 
phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam ([2]), 
chứa 366 kg dioxin xuống các cánh rừng, các thôn ấp, các khu đất trồng trọt với 
tổng diện tích 3,06 triệu ha, gần bằng ¼ tổng diện tích miền Nam Việt Nam, 
vượt gấp 17 lần mật độ cho phép sử dụng trong nông nghiệp Mỹ; trong đó có 
86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần. Chỉ 
riêng khu vực A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, theo tài liệu được Bộ Quốc 
phòng Mỹ công bố, khối lượng chất da cam rải xuống đây khoảng 434.812 
gallon, với một lượng dioxin khoảng 11 kg trong khoảng thời gian từ năm 1965-
1970. 

Chất độc da cam đã tác động mạnh mẽ, lâu dài tới môi trường, các hệ 
sinh thái và sức khỏe con người. 

Với một lượng khổng lồ chất độc hóa học phun rải lặp đi lặp lại nhiều lần 
trong một thời gian dài, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các hệ sinh thái bị đảo 
lộn; chức năng giữ nước chống lụt của rừng bị suy giảm; đa dạng sinh học bị suy 
thoái và trở nên nghèo nàn; một số loài động vật thực vật quý hiếm bị tuyệt 
chủng; các loài gậm nhấm và cỏ dại phát triển. Hệ thống rừng ngập mặn ở miền 
Nam, nhất là ở Rừng Sác, phía Đông Bắc Sài Gòn và ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà 
Mau bị phá hủy nặng nề; vai trò của rừng ngập mặn trong giữ đất, lấn biển bị 
giảm sút. 

Tại các sân bay quân sự của Mỹ trước đây dùng để lưu giữ, pha trộn, tiêu 
hủy chất độc hóa học, nồng độ dioxin vẫn còn cao hoặc rất cao, đặc biệt l tại các 
sân bay: Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát. Năm 2011, nồng độ dioxin trong khu ô 
nhiễm tại sân bay Biên Hòa cao nhất là 963.000 tpp – TEQ; trong máu của một 
người dân kinh doanh và thu hoạch hải sản bị nhiễm dioxin tại đây là 2.020 tpp 
– TEQ (trong khi nồng độ cho phép trong máu ở một số nước công nghiệp phát 
triển là từ 0,4 đến 0,7 tpp – TEQ). 

Chất độc da cam (CĐDC) đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi 
nhiễm([3]), hơn 3 triệu người là nạn nhân([4]), gây nên biết bao thảm cảnh mà 
nhiều thế hệ người Việt Nam phải hứng chịu. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã 
chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Các kết quả 
nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới cho thấy, chất độc da cam/dioxin có khả 
năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ máy sinh lý của cơ 
thể, gây ung thư da, tổn thương da, gan, tuyến giáp, đái tháo đường; làm tổn 
thương hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh; có vai trò quan 
trọng gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, từ đó gây nên các dị tật bẩm sinh, các 
tai biến sinh sản. Các bệnh phổ biến ở con, cháu NNCĐDC là liệt hoàn toàn hay 
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một phần cơ thể, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư, dị dạng, dị 
tật bẩm sinh. 

Đặc biệt là CĐDC có thể di truyền qua nhiều thế hệ và ở Việt Nam, di 
chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, 
hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; 35.000 nạn nhân 
thuộc thế hệ thứ 3; qua khảo sát tại một số địa phương, hậu quả CĐDC đã di 
nhiễm sang thế hệ thứ 4. 

Ở nhiều tỉnh, trong số nạn nhân, có hơn một nửa là dân thường (Kon Tum, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, tỉ lệ dân thường so với tổng số nạn nhân là 70,7%, 
75,4%, 67,9%); 85% số hộ có 2 nạn nhân trở lên, 3% số hộ có 5 nạn nhân trở 
lên. 

Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân còn rất khó khăn, thiếu thốn, nhất 
là những gia đình có nhiều nạn nhân, nhiều thế hệ nạn nhân, nạn nhân bị bệnh 
nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh thường xuyên tái phát, sinh con dị dạng, dị tật, 
thiểu năng trí tuệ; nhiều nạn nhân là dân thường không còn khả năng lao động 
sản xuất, không có nguồn thu. Đa số hộ NNCĐDC thuộc hộ nghèo (tỉ lệ hộ gia 
đình nạn nhân nghèo chiếm khoảng 50- 60%, ở vùng sâu vùng xa khoảng 70%). 
Mức chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho nạn nhân rất lớn, vượt ra ngoài khả 
năng thanh toán của gia đình. Có thể nói: " NNCĐDC là những người nghèo 
nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người 
đau khổ". 

Không chỉ người Việt Nam mà nhiều lính Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New 
Zealand…từng tham chiến ở Việt Nam trước đây cũng mắc nhiều bệnh tật do 
phơi nhiễm CĐDC.  

II. CÔNG CUỘC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH HÓA 
HỌC 

1. Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. 

-Tháng 10/1980, Chính phủ thành lập Ủy ban đặc biệt điều tra hậu quả chất 
độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là 
Ủy ban 10 - 80) do Giáo sư, Bác sĩ Hoàng Đình Cầu làm Chủ tịch. Kết quả điều 
tra của Ủy ban 10-80 đã khẳng định tác hại của chất độc da cam/dioxin là vô 
cùng trầm trọng, để lại hậu quả nặng nề và lâu dài đối với con người và môi 
trường Việt Nam. 

 Từ năm 1980 đến nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ 
quốc Việt Nam đã ban hành 3 Chỉ thị, 2 Pháp lệnh, 3 Nghị định, 3 Chỉ thị, 8 
Quyết định, 4 Thông báo, nhiều công văn và kế hoạch trực tiếp và liên quan đến 
công cuộc khắc phục hậu quả chất đọc hóa học. 

Các văn bản do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam ban hành đều đã được các cấp, các nghành từ trung ương đến địa 
phương, cơ sở triển khai thực hiện. 

2. Khắc phục hậu quả đối với môi trường 
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CĐDC phun rải trong chiến tranh sau hơn 40 năm về cơ bản đã bị mưa, 
nắng rửa trôi, hoặc đã phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, ô nhiễm tại các khu 
căn cứ cũ của Mỹ và đồng minh, nơi tập trung, pha chế, đổ thải, chôn lấp, tiêu 
hủy CĐDC vẫn còn rất nặng nề, chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tác hại đến môi 
trường, sinh thái và con người. 

 Tại miền Nam Việt nam, sau chiến tranh còn khoảng 28 "điểm nóng" có 
nguy cơ tiềm ẩn gây tác hại đến môi trường, sinh thái và con người; trong đó có 
các điểm ô nhiễm nặng đã được xác định ưu tiên xử lý là sân bay Đà Nẵng, sân 
bay Biên Hòa (Đồng Nai), sân bay Phù Cát ( Bình Định) và sân bay A So (Thừa 
Thiên- Huế). 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo hoạt động khoa học và nỗ lực hợp 
tác nghiên cứu tẩy độc, khắc phục ô nhiễm CĐDC/dioxin tại các "điểm nóng". 
Kết quả như sau: 

- Tại sân bay Đà Nẵng: Tháng 8/2012 Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi động Dự án xử lý môi trường ô 
nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Với nguồn vốn 110 triệu USD từ nguồn 
ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ và 60 tỷ đồng vốn đối ứng của 
Chính phủ Việt Nam; thời gian thực hiện từ năm 2012 đến năm 2019. Kết quả, 
dự án đã xử lý triệt để khoảng 90.000 m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin; cô lập, 
quản lý an toàn khoảng 50.000 m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp. 

- Tại sân bay Phù Cát (Bình Định): Thông qua Chương trình Phát triển 
Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã hỗ trợ hơn 5 triệu USD cho Việt Nam 
sử dụng công nghệ chôn lấp cô lập hơn 7.500m3 đất ô nhiễm có nồng độ ô 
nhiễm trên 1.000ppt theo tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và Cục Bảo vệ môi 
trường Hoa Kỳ (USEPA). Công trình đã xây dựng Hệ thống quan trắc nước 
ngầm, nước mặt và không khí, cho thấy nồng độ các chất thải ô nhiễm trong các 
khu vực dưới ngưỡng cho phép, không còn nguy cơ tác hại đến môi trường, sinh 
thái và con người. 

- Tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai): Theo kết quả khảo sát và nghiên cứu 
khoa học, mức độ ô nhiễm chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa là nặng nề và 
phức tạp nhất. Tổng số đất, trầm tích ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép cần phải 
xử lý khoảng 500.000m3, trong đó có hai khu đã được Bộ Quốc phòng xử lý 
bằng công nghệ chôn lấp. Năm 2013 - 2014, thông qua UNDP, Tổ chức GEF đã 
hỗ trợ Việt Nam xây dựng công trình chống lan tỏa tạm thời dioxin trong khu 
vực liên quan đến khoảng 120.000 người dân đang sinh sống trong vùng có 
nguy cơ cao chịu tác hại của ô nhiễm. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 
tiền xử lý chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa với kinh phí bảo đảm là 270 tỷ 
đồng đã được thực hiện.  

Ngày 5/12/2019, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) khởi công thực hiện Dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay 
Biên Hòa. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 10 năm, kinh phí là 390 triệu 
USD. Phía Mỹ đã cam kết chi 183 triệu USD cho Giai đoạn 1 (2020-2024). 
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-Tại sân bay A So ( Thừa Thiên- Huế) 

Dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên Huế được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 1025/QĐ-
BQP ngày 30/3/2020, đồng thời giao Bộ Tư lệnh Hóa học làm chủ đầu tư, với 
tổng vốn đầu tư 76,4 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp môi 
trường) ; thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Tổng khối lượng đất ô 
nhiễm dioxin phải xử lý là 35.000 m3, trong đó khoảng 6.600 m3 đất nhiễm có 
nồng độ ô nhiễm trên 200ppt. Bộ Tư lệnh Hóa học giao Trung tâm Hành động 
quốc gia xử lý chất độc hóa học và môi trường (NACCET) là cơ quan trực tiếp 
chủ trì và thiết kế công nghệ cho dự án để đưa vào áp dụng xử lý đất nhiễm 
dioxin tại sân bay A So. Dự án được Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức khởi công 
ngày 2/10/2020. 

3. Khắc phục hậu quả đối với sức khỏe con người và chăm sóc, giúp đỡ 
nạn nhân CĐDC 

Hàng năm, Nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng để trợ 
cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho NNCĐDC, hỗ trợ 
những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của CĐDC. 

Hiện toàn quốc có hơn 320.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của 
họ bị nhiễm CĐHH được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng. Các hộ gia đình có người khuyết tật, trong đó có hộ gia đình NNCĐDC 
được hưởng bảo hiểm y tế hoặc khám chữa bệnh miễn phí. Hàng trăm ngàn lượt 
người khuyết tật nặng, trong đó có nạn nhân CĐDC được chỉnh hình, phục hồi 
chức năng; hàng chục ngàn trẻ em tàn tật, trong đó có trẻ em bị hậu quả gián tiếp 
của CĐDC được đi học trong các trường hòa nhập và chuyên biệt. 

Hằng năm, Hội NNCĐDC /dioxin các cấp đã vận động, huy động nguồn lực 
xã hội ở trong và ngoài nước trị giá hàng trăm tỷ đồng để giúp NNCĐDC làm 
nhà, sửa chữa nhà, xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, khám chữa bệnh, dạy 
nghề, nuôi dưỡng, hỗ trợ học bổng, cho vay vốn sản xuất, tặng xe lăn, xe lắc, xe 
đạp, tặng quà nhân dịp lễ tết, Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, Ngày Vì 
NNCĐDC (10/8) hằng năm..., cùng nhiều dự án xây dựng các trung tâm bảo trợ 
xã hội... 

Cả nước hiện có 12 Làng Hòa Bình, Làng Hữu Nghị và nhiều trung tâm 
nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, theo hình thức tập trung hoặc bán trú, nuôi dưỡng 
hàng nghìn nạn nhân, chủ yếu là trẻ em dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc da 
cam. Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong cả nước có 26 trung tâm bảo trợ xã hội 
thực hiện xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, dạy nghề, nuôi dưỡng thường 
xuyên, hoặc bán trú các NNCĐDC. 

Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản di truyền tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh 
đã và đang hoạt động tích cực nhằm giảm tỉ lệ sinh con dị tật. Một số địa 
phương đã tiến hành điều tra tổn thương tâm lý và trợ giúp tâm lý cho 
NNCĐDC. 
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Hiện nay, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ đang phối hợp với Trung tâm 
Hành động quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Bộ 
Tư lệnh Hóa học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ người 
khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng CĐHH. 

4. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc khắc phục hậu quả 
CĐHH ở Việt Nam 

Trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, chiến tranh hoá 
học nói riêng, nhân dân Việt Nam nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân 
dân thế giới, bạn bè quốc tế. Ngay trong thời kỳ Mỹ đang tiến hành cuộc chiến 
tranh hoá học ở Việt Nam, các tổ chức và nhân dân thế giới đã phối hợp, hợp tác 
và giúp đỡ nhân dân Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu về tác hại của các loại vũ 
khí hoá học mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh. 

Nhiều tổ chức và cá nhân ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Anh và nhiều nước khác 
đã có sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, ủng hộ 
cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân. 

Sự ủng hộ, sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của cộng đồng quốc tế trong công 
cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hoá học ở Việt Nam có giá trị to lớn. Trước 
hết là giúp cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh ở Việt Nam, từ đó tích cực hành động giúp đỡ nhân dân Việt 
Nam khắc phục hậu quả do chiến tranh hoá học gây ra, yêu cầu Chính phủ Mỹ 
phải tích cực tham gia khắc phục các hậu quả. Sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế 
về vật chất còn hạn chế, nhưng có tác dụng to lớn động viên, khích lệ tinh thần 
của các nạn nhân chiến tranh; nhắc nhở mọi người phải quan tâm, có trách 
nhiệm hơn đối với đồng bào của mình đang chịu hy sinh, mất mát, bệnh tật, đau 
khổ vì chiến tranh. 

5. Sự phối hợp, tham gia của Chính phủ Mỹ khắc phục hậu quả CĐHH 
ở Việt Nam 

Cùng với quan hệ song phương, sự phối hợp, hợp tác của Chính phủ Mỹ với 
Việt Nam khắc phục hậu quả CĐDC đã có những bước tiến đáng kể. 

- Kết quả thực hiện phối hợp giữa Mỹ và Việt Nam khắc phục hậu quả 
CĐHH: Tính đến tháng 5/2020, tổng kinh phí đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt 
để Chính phủ Mỹ (cụ thể là Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID) phối 
hợp với phía Việt Nam khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến 
tranh ở Việt Nam là 328 triệu USD. 

+Đã hoàn thành chương trình tẩy độc ở Sân bay Đà Nẵng ( xử lý 90.000 m³ 
đất nhiễm độc, chi phí 104 triệu USD); bắt đầu triển khai tẩy độc ở sân bay Biên 
Hòa (dự kiến xử lý 500.000 m³ đất nhiễm độc, chi phí 390 triệu USD, trong 10 
năm). 

+Về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người bị nhiễm CĐHH: Tính đến tháng 4/2020, 
Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 80 triệu USD để Chính phủ Mỹ thực hiện các dự 
án hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có NNCĐDC. Chính phủ Mỹ đang thực 
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hiện chương trình 2016-2020 với kinh phí 21 triệu USD và đã thỏa thuận thực 
hiện Chương trình 2021-2025 với kinh phí 65 triệu USD cho các hoạt động trên 
ở 8 tỉnh bị phun rải nặng CĐHH (Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, 
Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Kon Tum). 

Phía Hoa Kỳ cũng đã chấp nhận phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin Việt 
Nam để thực hiện các chương trình hỗ trợ người khuyết tật. 

III. HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM (VAVA) - TỔ CHỨC DUY 
NHẤT ĐẠI DIỆN CHO NNCĐDC VIỆT NAM 

1. Hoàn cảnh ra đời 

Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã gây ra những tác 
hại rất to lớn và lâu dài đối với đất nước ta. Đặc biệt, tác hại của CĐDC đối với 
sức khỏe con người có thể còn kéo dài qua nhiều thế hệ. 

Giải quyết hậu quả CĐDC, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa là lương 
tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, vừa là vấn đề xã hội nhân đạo đối với đồng bào ở những vùng 
bị ảnh hưởng CĐDC, vừa là vấn đề chính trị và ngoại giao tế nhị. 

Đáp ứng yêu cầu đó, năm 1980, Ủy ban 10-80 ra đời và hoạt động đến năm 
2000. Năm 1999, Ban Chỉ đạo 33 được thành lập. Trước đó, năm 1998, Quỹ 
Bảo trợ NNCĐDC thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đi vào hoạt động. Tuy 
nhiên, thực tế đòi hỏi phải có một tổ chức đủ sức đảm đương những nhiệm vụ 
đặt ra trong giai đoạn mới. 

Trong bối cảnh đó, ngày 10/01/2004, Hội NNCĐDC/dioxin Việt 
Nam([5])chính thức ra mắt hoạt động (Hội được thành lập theo Quyết định số 
84/2003/QĐ-BNV ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).  

2. Những vấn đề cơ bản về Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam 

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù (Hội 
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ), là Hội của những NNCĐDC và các cá 
nhân tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, tiền, vật chất để giúp đỡ những nạn 
nhân chất độc da cam, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh ở Việt Nam. 

Hội được thành lập nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài giúp đỡ NNCĐDC hòa nhập cộng đồng xã hội; 
tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; giáo dục, 
động viên nạn nhân vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống 
và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân. 

Hội đại diện cho các NNCĐDC trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước, trong đấu tranh đòi Mỹ phải chịu trách nhiệm tham 
gia khắc phục hậu quả CĐHH do họ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Hội được tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách; tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội các cơ chế, chính sách đối với NNCĐDC. 
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Hội hoạt động trong phạm vi cả nước; có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng. Hội có mối quan hệ, hợp tác với hơn 60 tổ chức nhà nước, tổ 
chức phi chính phủ của các nước trên thế giới. 

3. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội 

Trải qua 17 năm hoạt động và phát triển (10/1/2004-10/1/2021), được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, 
các tổ chức xã hội; sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân 
các địa phương; với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Hội 
NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt 
nhiều kết quả quan trọng. 

3.1. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp Hội coi trọng và đẩy mạnh, góp 
phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thảm họa da cam và công 
cuộc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; 
động viên các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài chung tay xoa dịu 
nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam; 
qua đó nâng cao vị thế, uy tín, ảnh hưởng của Hội, cả ở trong nước và quốc tế. 

Hoạt động tuyên truyền của các cấp Hội đã phát huy hiệu quả tích cực, đạt 
nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân ở 
trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC trong cuộc sống và trong đấu 
tranh đòi công lý; cổ vũ, động viên các nạn nhân vươn lên hòa nhập cộng đồng. 
Điển hình, năm 2004 và đầu năm 2005, phong trào ký tên ủng hộ VAVA và các 
nạn nhân kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã thu thập được hơn 12,5 triệu chữ 
ký và hơn 700.000 người đăng ký ký tên trên mạng internet. 

3.2. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội 

Tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin đã được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố, 
612 huyện, quận, 6.722 xã, phường, thị trấn với hơn 400.000 hội viên. Quỹ Nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin đã được thành lập ở Trung ương, tại 40/63 tỉnh, 
thành phố; ở 108 quận, huyện và 539 xã, phường. Thời gian qua, thực hiện chủ 
trương tinh giản tổ chức, có 7 tỉnh Hội đã sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin vào 
các hội quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

3.3. Công tác tham mưu đề xuất, tư vấn, phản biện 

Hội đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương tham 
mưu phục vụ Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương về giải quyết hậu quả 
CĐHH, các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
CĐHH; kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối 
với NNCĐDC, tích cực đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung, 
sửa đổi chế độ, chính sách phù hợp với thực tế và điều kiện cho phép. Hội đã 
tham gia nhiều ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản 
về chế độ, chính sách đối với những người làm công tác hội. 
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3.4. Công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. 

3.4.1 Công tác vận động nguồn lực 

Vận động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân là nhiệm vụ trọng tâm thường 
xuyên của Hội NNCĐDC/dioxin. Các cấp hội đã chủ động, tích cực triển khai 
nhiều hình thức vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở 
trong và ngoài nước để ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân. 

Từ khi thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (tháng 1-2004) đến tháng 
12/2020, số tiền vận động Quỹ NNCĐDC đạt hơn 2.663 tỷ đồng, trong đó, các 
tổ chức, cá nhân trong nước là gần 1.745 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân ngoài 
nước gần 134 tỷ 597 triệu đồng; ủng hộ trực tiếp bằng tiền và hiện vật quy ra 
tiền gần 784 tỷ 182 triệu đồng. 

3.4.2 Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân 

Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân là trách nhiệm, nghĩa tình 
của tổ chức hội các cấp. Hình thức chăm sóc, giúp đỡ ngày càng đa dạng, mang 
tính bền vững. Các hình thức được áp dụng rộng rãi gồm: Thăm hỏi, tặng quà; 
trợ cấp thường xuyên, đột xuất; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng các 
phương tiện sinh hoạt; hỗ trợ làm kinh tế, cho vay vốn sản xuất và hỗ trợ học 
bổng, học nghề; giúp tìm việc làm; giúp làm nhà, sửa nhà; xây dựng cơ sở bán 
trú, phục hồi chức năng; các cơ sở xông hơi giải độc, phục hồi sức khỏe; nuôi 
dưỡng thường xuyên… 

Từ khi thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (tháng 1-2004) đến tháng 
12/2020, các cấp hội đã chi giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân tổng số tiền 
hơn 2.536 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ sở bán trú tại 26 địa phương (hơn 
168 tỷ đồng), chi xây dựng gần 6.750 căn nhà tình nghĩa (tổng trị giá hơn 280 tỷ 
159 triệu đồng), trợ cấp gần 11.900 suất học bổng; trợ cấp khó khăn, lễ tết, khám 
chữa bệnh, vốn sản xuất…hơn 3.860.250 suất ( tổng trị giá hơn 548 tỷ đồng); hỗ 
trợ trực tiếp bằng tiền và hiện vật quy ra tiền 539.095 suất (tổng trị giá hơn 537 
tỷ đồng). 

Ngoài trợ giúp bằng tiền, các cấp Hội đã tư vấn, hỗ trợ các gia đình nạn 
nhân phát triền kinh tế gia đình; thông qua các nhóm hộ cùng chia sẻ kinh 
nghiệm để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

3.5. Hoạt động đối ngoại và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. 

3.5.1 Hoạt động đối ngoại 

Ngay từ khi thành lập, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã xác định hoạt 
động đối ngoại là một nhiệm vụ của Hội, là một bộ phận của hoạt động đối 
ngoại chung của Đảng và Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hội đã tích cực tổ 
chức và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với hai nội dung: Một là, vận động 
các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; Hai là, đấu tranh đòi công lý 
cho NNCĐDC. 

Hoạt động đối ngoại đã góp phần vận động được khoảng 10% số tiền ủng 
hộ nạn nhân CĐDC của toàn Hội, góp phần vận động các nghị sĩ Mỹ trình Quốc 
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hội Mỹ 5 dự luật ủng hộ NNCĐDC Việt Nam, thúc đẩy các vụ kiện các công ty 
hóa chất Mỹ ở Mỹ và ở Pháp. Hoạt động đối ngoại của Hội góp phần nâng cao 
uy tín của Hội cả ở trong và ngoài nước; góp phần quan trọng đưa vấn đề da 
cam thành một chủ đề được quan tâm trong dư luận quốc tế; tranh thủ được sự 
ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ để khắc phục hậu quả CĐDC. 

3.5.2 Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC 

Hội NNCĐDC dioxin Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh 
đòi công lý cho NNCĐDC. 

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam được tiến hành nhằm 
hai mục tiêu: 

- Một lả, yêu cầu Chính phủ Mỹ phải tham gia vào công cuộc khắc phục hậu 
quả CĐHH do Mỹ sử dụng ở Việt Nam. 

- Hai là, đòi các công ty hóa chất đã cung cấp CĐHH cho quân đội Mỹ sử 
dụng trong chiến tranh phải bồi thường thiệt hại do CĐDC gây ra cho các nạn 
nhân. 

IV. XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM - LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH 
NHIỆM XÃ HỘI 

Hơn nửa thể kỷ qua, nhân dân Việt Nam phải gánh chịu hậu quả thảm khốc 
của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra. Khắc phục hậu quả CĐHH là một 
vấn đề có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học. Đó 
không chỉ là vấn đề đối nội, mà còn là vấn đề đối ngoại tế nhị. Không chỉ xử lý 
một “món nợ” trong lịch sử quan hệ Việt-Mỹ, mà còn tạo ra một nhân tố tích 
cực cho sự phát triển quan hệ hai nước. Không chỉ giải quyết hậu quả chiến 
tranh hóa học, mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh hóa học, 
bảo vệ hòa bình thế giới. 

Nỗi đau da cam không là nỗi đau của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, 
của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ 
thiện, nhân đạo, mà trước hết là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những 
người có công với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao 
truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, là lương tâm và 
trách nhiệm của mỗi người Việt Nam; không chỉ góp phần vào phát triển kinh 
tế, văn hóa- xã hội, mà còn đóng góp vào sự ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã 
hội, tăng cường “thế trận lòng dân”, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. 

V. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI 
VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG GIAI 
ĐOẠN MỚI 

Nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Hội NNCĐDC/dioxin Việt 
Nam rất vẻ vang, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Những năm gần 
đây, Nhà nước đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, điều chỉnh, tổ chức lại hội 
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quần chúng; các cấp hội còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất 
cho hoạt động. Đời sống, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của hầu hết NNCĐDC 
còn rất nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế-xã hội của đất nước cơ bản ổn định và 
có bước phát triển, nhưng trong năm 2020 bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. 

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC là một hành trình lâu dài, nhiều 
gian khó, cần tiếp tục kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp phù 
hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Thực tế trên đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ hội các cấp, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Hội là chăm sóc, 
giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. 

Phát huy truyền thống, thành tích đạt được, thời gian tới, các cấp Hội cần 
tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác 
tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ 
sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổng 
kết Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua giai 
đoạn 2020-2025. 

2. Phối hợp tham mưu, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách đối với 
nạn nhân CĐDC/dioxin; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân CĐDC; 
tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại, khoa học… 

3. Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, theo tinh 
thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

4. Tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù 
hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo sức lan tỏa ở 
trong và ngoài nước, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu 
tranh đòi công lý cho cho NNCĐDC Việt Nam. 

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nguồn lực trong nước và quốc tế khắc 
phục hậu quả chiến tranh hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tiếp tục duy trì 
và nâng cao hiệu quả Phong trào “Hành động vì NNCĐDC”, Phong trào thi đua 
“Vì NNCĐDC”; tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó 
vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; các 
tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC và cán bộ hội tiêu biểu 
trong phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”. 

VI. TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT 
NAM TRANG TRỌNG, THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ 
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Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội chủ động tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa 
phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối 
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do 
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về kết quả thực hiện chế độ chính 
sách của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị 
nhiễm CĐHH, gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 
14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với việc giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở 
Việt Nam. 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế, trong đó 
có Chính phủ và nhân dân Mỹ thấy rõ hậu quả nặng nề của CĐHH do Quân đội 
Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam; 

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội 
cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà nạn nhân; chú trọng quan tâm chăm lo tới 
nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân không có nơi nương 
tựa….  

Tổ chức Hội thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; tạo thuận lợi để Hội Nạn nhân 
CĐDC/dioxin các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình 
hình mới. 

VII. KHẨU HIỆU 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc 
da cam Việt Nam” 

2. Tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam ở 
Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) 

3. Nỗi đau da cam - Nỗi đau dân tộc, nỗi đau nhân loại! 

4. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam! 

5. Ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam 
Việt Nam! 

6. Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam! 

 


