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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng 
Chính phủ Về kế hoạch hành động giai đoạn 2004 – 2010 khắc phục hậu quả chất độc 
hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,   
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 với các nội dung sau đây:

1. Mục đích:
a) Khoanh vùng, quan trắc, phân tích, xử lý và phục hồi môi trường tại các khu 

vực bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin;
b) Phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia nghiên cứu, khắc 

phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin ở Việt Nam. Tuyên truyền, vận động cộng đồng 
quốc tế ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân;

c) Xây dựng các chính sách hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng về sức khỏe do chất 
độc hóa học/đioxin gây ra về mặt xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2. Đối tượng áp dung:
Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng được áp dụng đối với:
a) Các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin trên địa bàn thành phố;
b) Các vùng bị ô nhiễm chất độc hóa học/đioxin và vùng lân cận.
3. Phân công trách nhiệm:
a) Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:
- Xây dựng chương trình hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và nước 

ngoài nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong vấn đề tẩy độc, kiểm 



soát, giải pháp trong việc phòng, chống, điều trị cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc 
hóa học/đioxin;

- Triển khai chương trình tìm kiếm, giới thiệu và chuyển giao công nghệ trong 
nước và nước ngoài phục vụ cho việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin ở 
thành phố Đà Nẵng.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:
-  Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình, thực trạng về nạn nhân nhiễm chất độc hóa 

học/đioxin trên địa bàn thành phố; điều tra xã hội học, trạng thái tâm lý xã hội của các 
nạn nhân;

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ 
đối với các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học/đioxin theo quy định của Trung ương phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Xây dựng chương trình phục hồi chức năng cho các nạn nhân tại cộng đồng.
c) Sở Y tế chịu trách nhiệm:
- Xây dựng, phát triển các cơ sở chẩn đoán, can thiệp sớm trong việc chữa trị, phục 

hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin; 
tư vấn sức khỏe sinh sản, di truyền cho các nạn nhân;

- Duy trì và phát triển các mô hình chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân 
dựa vào cộng đồng;

- Xây dựng Trung tâm hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học/đioxin khu vực 
miền Trung tại thành phố Đà Nẵng.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
- Tổ chức điều tra, đánh giá toàn diện tác hại và hậu quả lâu dài của chất độc hóa 

học/đioxin tại vùng ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng và các vùng lân cận;
- Tổ chức và tham gia phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 thuộc Bộ Quốc 

phòng tẩy độc tại các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin;
- Xây dựng các chương trình quan trắc, phân tích, kiểm soát ô nhiễm, xử lý và 

phục hồi môi trường ở vùng bị ô nhiễm chất độc hóa học/đioxin thông qua các chỉ tiêu 
môi trường rừng, đất, nước, trầm tích, đa dạng sinh học;

- Xây dựng các chương trình phục hồi môi trường và các vùng bị suy thoái do ảnh 
hưởng của chất độc hóa học/đioxin.

e) Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, kế hoạch giúp đỡ 

nạn nhân nhiễm chất độc hóa học/đioxin, tuyên truyền về tác hại và hậu quả lâu dài của 
chất độc hóa học/đioxin đối với con người và môi trường do Mỹ sử dụng trong chiến 
tranh ở Việt Nam;

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
vấn đề chất độc hóa học/đioxin ở Việt Nam. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức 
trách nhiệm xã hội đối với nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học/đioxin, vận 



động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc 
hóa học/đioxin cả về vật chất, tinh thần và tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

f) Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm:
- Vận động cộng đồng các nước, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các tổ 

chức quốc tế yêu cầu Mỹ có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin ở 
Việt Nam;

- Kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để khắc phục hậu quả chất độc hóa 
học/đioxin ở Việt Nam. Dự kiến xây dựng khoảng 5 – 10 dự án khắc phục hậu quả chất 
độc hóa học/đioxin tại thành phố Đà Nẵng.

g) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm:
Làm đầu mối trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh 

công tác trợ giúp pháp lý cho người bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin.
h) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: 
Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định; hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí có hiệu quả và quyết toán 
theo quy định của Nhà nước.

i) Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội Chữ thập đỏ chịu trách nhiệm:
Phối hợp với chính quyền các cấp để vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài hỗ trợ và giúp đỡ người bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin nhằm góp phần 
tốt Kế hoạch của thành phố.

j) Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm:
- Tổ chức điều tra, rà soát, lập danh sách người bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin 

theo địa chỉ, dạng tật để quản lý và theo dõi.
- Xây dựng kế hoạch trợ giúp người bị nhiễm chất độc hóa học/đioxin của địa 

phương, tăng cường các biện pháp huy động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch và hỗ 
trợ hoạt động của chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Triển khai thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, 
học nghề, tạo việc làm, hoạt động văn hóa đối với người bị nhiễm chất độc hóa 
học/đioxin.

- Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ nạn nhân 
nhiễm chất độc hóa học/đioxin.

k) Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền 
hình Việt Nam tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung liên quan đến vấn đề chất độc hóa 
học/đioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; thực hiện các tin, bài về 
gương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ 
những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và nêu gương người tàn tật vượt khó vươn 
lên trong cuộc sống.

4. Tiến độ và kinh phí thực hiện:
a) Tiến độ thực hiện



- Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ tiến độ các nguồn kinh phí đã được các bộ, 
ngành liên quan quy định phân bổ;

- Các sản phẩm của đề tài phải có ý nghĩa khoa học, được áp dụng thực tiễn tại địa 
phương; các dự án, mô hình thí điểm phải có địa chỉ sử dụng và bàn giao theo đúng quy 
định của nhà nước.

b) Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện, triển khai việc khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học/đioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua việc xây dựng các đề tài nghiên 
cứu, các dự án ưu tiên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành và huy động sự đóng góp từ cộng đồng, các tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối quản lý, phối hợp với các 
Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và 
Truyền thông, Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện; Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Truyền hình 
Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các đề tài, 
dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2010;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


