
   

 

 
Có thể làm gì ñể giúp người dân ở Việt Nam? 
 
Trước hết, cẩn phải tìm ra, ñánh giá, khống chế và loại trừ các nguồn phơi nhiễm. Sau ñó nguồn 
cung cấp thực phẩm phải ñược bảo vệ qua việc theo rõi và giải quyết vấn ñề ô nhiễm. Hệ thống y 
tế có thể cung cấp và trợ cấp cho việc chăm sóc toàn diện ñối với các cá nhân bị ảnh hưởng, bao 
gồm việc giáo dục, tư vấn gen về tác ñộng có thể gây ra ñối với con sinh ra, tập huấn, thuốc chữa 
trị, mổ và phục hồi chức năng, theo yêu cầu cần thiết. 
 
Các chương trình mới chỉ ñến ñược với một số nhỏ người có nhu cầu. 
 
• Chính phủ Việt Nam cấp trợ cấp hàng tháng khoảng 17 USD cho  hơn 200.000 người Vi ệt 

Nam nghi bị ảnh hưởng bởi chất diệt cỏ ñộc hại. i Tổng số tiền này khoảng 40 triệu USD mỗi 
năm. 
 

• Hội Nạn nhân Chất ñộc Da Cam từ năm 2004 ñã gây quỹ ủng hộ cho những người bị ảnh 
hưởng của chất ñộc Da cam và ñang tiến hành một khảo sát ñể xác ñịnh những người bị ảnh 
hưởng khác trên toàn quốc. 

 
• Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ñã gây quỹ ñược hơn 22 triệu USD ñể hỗ trợ người ốm và khuyết 

tật.  
 

• Với nguồn tài trợ của Quỹ Ford và các nguồn tài trợ khác, một số cơ sở phục hồi chức năng, 
giáo dục và các dịch vụ khác ñã ñược cung cấp bởi các tổ chức Dự án Di sản Chiến tranh, Trẻ 
em Việt Nam, Quỹ Cựu chiến binh Mỹ, Quỹ Đông Tây hội ngộ, tổ chức Hỗ trợ người Khuyết 
tật Việt Nam, Quỹ Đà Nẵng- Quảng Nam, tổ chức Catholic Relief Services và CHEERS Việt 
Nam. 
 

• Quỹ Ford, các quỹ khác, các chính phủ châu Âu, tổ  chức UNICEF, chương trình Phát triển 
Liên Hợp quốc, các nhóm dân sự, các doanh nghiệp và các cá nhân ñã ñóng góp tổng cộng là 
39,1 triệu USD ñể tẩy ñộc, chăm sóc y tế và các dịch vụ khác cho người Vi ệt nam bị ảnh 
hưởng của chất ñộc Da Cam/dioxin và ñang vận ñộng ñể tìm thêm nguồn hỗ trợ nữa. 
 

• Quốc hội Mỹ trong năm năm qua ñã cấp 40,1 triệu USD cho việc tẩy ñộc các “ñiểm nóng” và 
các chương trình y tế. Trong số tiền này, 6,4 triệu USD ñã ñược dành cho việc hỗ trợ và chăm 
sóc cho người khuyết tật tại Đà Nẵng.  
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