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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm,
làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
___________________
Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và
Xã hội, Tài chính, Y tế, Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và
chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701).
Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Việt Nam và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
kết luận như sau:
I. Đánh giá chung:
Trong 17 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã phát huy tinh
thần đoàn kết, sáng tạo vì nạn nhân chất độc da cam; tích cực, chủ động triển
khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận
và biểu dương:
- Hội đã phát huy tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn
nhân chất độc da cam”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
Tổ chức Hội có bước phát triển nhanh, hình thành hệ thống tổ chức hội thành
viên ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở; hoạt động hiệu quả, uy tín.
- Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu và đề
xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, chế độ đối với người hoạt
động kháng chiến và con, cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
- Tổ chức Hội các cấp đã tích cực vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân giảm bớt khó
khăn, vơi đi nỗi đau, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
- Các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam được
tiến hành với nhiều hình thức phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của
Đảng, Nhà nước, tạo sự quan tâm, chú ý của dư luận trong nước và quốc tế.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:
1. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; chủ động tổ chức thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội, xác định trọng tâm,
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trọng điểm và giải pháp thực hiện cụ thể, theo tinh thần “Chủ trương một, biện
pháp mười, quyết tâm hai mươi”.
2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và truyền thông đẩy mạnh
công tác tuyên truyền để nhân dân trong nước và thế giới hiểu rõ hơn về thảm
họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào,
các cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn
nhân chất độc da cam Việt Nam.
3. Xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh; đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở, gắn bó với nạn nhân. Chú
trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công tác cho cán bộ Hội, xây dựng
đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình. Thực hiện tốt vai trò tư vấn,
phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chế độ đối với nạn nhân chất
độc da cam.
4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam”; huy động các nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất
độc da cam. Kịp thời động viên, cổ vũ, khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng
vàng vì nạn nhân chất độc da cam.
5. Kiên trì cuộc vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da
cam bằng những bước đi, hình thức, biện pháp phù hợp với đường lối, chủ
trương của Đảng, Nhà nước.
6. Đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa
phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường hơn nữa công tác phối
hợp, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin các cấp thực hiện có hiệu quả những nội dung trên, hoàn thành tốt
nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
III. Về một số kiến nghị của Hội:
1. Về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam/dioxin:
- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng hoàn
thiện quy trình xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học và con đẻ của họ trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thực
hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); giải quyết dứt
điểm và trả lời công khai về các trường hợp bị dừng, cắt giảm trợ cấp hàng tháng
đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề xuất cơ chế
tổ chức và hoạt động các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Trung ương Hội và
địa phương.
- Giao Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục
bệnh tật, dị dạng, dị tật và tiêu chí đánh giá nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất
độc hóa học để làm cơ sở tiến hành tổng điều tra số lượng nạn nhân chất độc da
cam/dioxin trong cả nước.
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2. Về hoạt động hỗ trợ nạn nhân đấu tranh đòi công lý:
Giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì, phối
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và
Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học về tác hại
của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với
con người và môi trường để làm cơ sở hỗ trợ cho nạn nhân trong cuộc đấu tranh
đòi công lý và khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.
3. Về tổ chức và hoạt động của Hội:
Giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Trung ương Hội hướng dẫn Ủy ban
nhân dân các cấp thực hiện thống nhất theo chủ trương, nhiệm vụ được Đảng,
Nhà nước giao, bảo đảm cho các cấp hội hoạt động hiệu quả.
4. Về hỗ trợ kinh phí cho Trung ương Hội và các Trung tâm bảo trợ xã hội:
Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Trung ương Hội về việc hỗ trợ kinh phí cho
hoạt động của Trung ương Hội; chi trả thù lao cho cán bộ nghỉ hưu làm công tác
hội và cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại cơ quan Trung ương Hội; hỗ trợ
kinh phí nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân tại ba Trung tâm Bảo trợ
xã hội tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
5. Về hỗ trợ kinh phí cấp Tạp chí Da cam Việt Nam đến vùng sâu, miền
núi, biên giới, hải đảo:
Giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung ương Hội và các bộ, cơ quan
liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung Tạp chí
Da cam Việt Nam, thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vào
danh mục các báo và tạp chí được quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày
09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm
báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ
chính trị tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn
2019 - 2021”; tổng hợp, đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.
6. Về hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam:
- Giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 701 phối hợp
chặt chẽ với Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tổ chức kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam hiệu quả,
thiết thực và tiết kiệm.
- Giao Bộ Nội vụ hướng dẫn Trung ương Hội thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng kịp thời, theo quy định.
7. Về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường hoa màu cho nhân dân xung
quanh khu vực Trung tâm bảo trợ xã hội của Trung ương Hội tại xã Yên Bình,
huyện Thạch Thất:
Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ Trung ương
Hội triển khai thực hiện theo quy định.
8. Về Đề án Khu chứng tích chiến tranh về chất độc hóa học ở Việt Nam
tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế:
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Giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 701 phối hợp với
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung ương Hội báo cáo Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin Việt Nam, Ban chỉ đạo 701 và các bộ, cơ quan liên quan biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VP TW Đảng;
- Các Bộ: QP, TTTT, TP, NV, TC, NG,
LĐTBXH, KHCN, TNMT, YT;
- UB Dân tộc;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP BCĐ701, BQP;
- Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam;
- Hội CCB Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg; các Vụ:
NC, KTTH, TCCV, KHTC, Cục QT;
- Lưu: VT, KGVX (3). CĐ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp
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