TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL MINE ACTION CENTRE

HƯỚNG TỚI VIỆT NAM

KHÔNG CÒN BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
TOWARDS A VIETNAM UNEXPOSED TO POST - WAR LANDMINES AND UXO

HÀ NỘI
VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

1

2

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL MINE ACTION CENTRE

HƯỚNG TỚI VIỆT NAM

KHÔNG CÒN BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH

TOWARDS A VIETNAM UNEXPOSED TO POST - WAR LANDMINES AND UXO

NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

3

Chỉ đạo nội dung
Thiếu tướng PHÙNG NGỌC SƠN
Tổng Giám đốc VNMAC

Content Director
Major General PHUNG NGOC SON
General Director of VNMAC

Chịu trách nhiệm nội dung
Ban Tổng giám đốc VNMAC
Đại tá, TS NGUYỄN HẠNH PHÚC
Đại tá ĐẶNG VĂN ĐỒNG
Đại tá NGUYỄN VĂN NGHIỆP

Content Manager
Board of General Director of VNMAC
Colonel, Doctor NGUYEN HANH PHUC
Colonel ĐANG VAN ĐONG
Colonel NGUYEN VAN NGHIEP

Chịu trách nhiệm bản thảo tiếng Việt
NGUYỄN VĂN HÀ

Vietnamese language editor
NGUYEN VAN HA

Chịu trách nhiệm bản thảo tiếng Anh
ĐẶNG NGỌC HƯƠNG

English language editor
DANG NGOC HUONG

Biên tập
TRẦN BÌNH TÁM
NGUYỄN TRỌNG HÙNG
TRẦN HỮU THÀNH
Thiết kế
HẢI ANH
NGỌC LOAN

Editor
TRAN BINH TAM
NGUYEN TRONG HUNG
TRAN HUU THANH
Design and layout
HAI ANH
NGOC LOAN

Cuốn sách có sử dụng một số tư liệu, hình ảnh của đồng nghiệp
The book uses some of the material, pictures of colleagues

4

LỜI GIỚI THIỆU
Trong mục tiêu sớm đưa đất nước phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại, Việt
Nam còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có những khó khăn do hậu quả của
chiến tranh để lại, nổi cộm nhất là vấn đề bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Ngay sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam đã thực hiện nhiều chiến dịch rà phá bom
mìn, vật nổ với quy mô lớn nhằm giải phóng đất đai phục vụ tái định cư, phát triển kinh tế,
xã hội. Nhưng do nhiều yếu tố khác nhau, các chiến dịch này mới chỉ rà phá bom mìn, vật
nổ còn sót lại ở những nơi có nhu cầu cấp thiết nhất, những vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có
đủ nguồn lực để khắc phục.
Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn tới
nhiều năm sau và tiếp tục đe doạ sự tăng trưởng kinh tế cũng như đe doạ mạng sống của
người dân. Hậu quả của ô nhiễm bom mìn, vật nổ không chỉ được xác định thông qua
những số liệu về thương vong cho người, chi phí cứu chữa và tái phục hồi chức năng cho
các nạn nhân mà còn phát sinh các tác động nghiêm trọng khác về xã hội, kinh tế và môi
trường. Các mối quan tâm lo lắng ngày càng tăng khi những tuyến giao thông, các dự án
nông nghiệp, công nghiệp mới được mở tới vùng nông thôn, đặc biệt là vùng còn bị ô nhiễm
bom mìn, vật nổ nặng.
Chính vì vậy, Việt Nam xác định, nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót
lại sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách. Để huy động nhiều hơn nguồn lực trong và ngoài
nước, đẩy nhanh tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến
tranh, ngày 21/4/2010, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Chương trình Hành động Quốc
gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025. Tiếp đó, Chính phủ
cũng đã cho phép thành lập Quỹ, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu qủa bom mìn Việt Nam và đặc
biệt, ngày 4/3/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trung tâm Hành động
bom mìn Quốc gia Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 24/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký
quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá
học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban chỉ đạo 701). Những việc làm này đã khẳng
định thông điệp rõ ràng của Việt Nam đối với vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ
còn sót lại sau chiến tranh.
Để nhìn lại hình trình hơn 40 năm khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh
tại Việt Nam, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam xin trân trọng giới thiệu
đến quý khán giả cuốn sách “Hướng tới Việt Nam không còn bom mìn, vật nổ sau chiến
tranh”. Nội dung cuốn sách đề cập khái quát những hoạt động liên quan đến công tác khắc
phục hậu quả bom mìn, vật nổ, những cố gắng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong
hành trình hướng tới một đất nước không còn bị ảnh hưởng bom mìn, vật nổ còn sót lại
sau chiến tranh.
Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả.
Hà Nội, tháng 10/2018
TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM
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INTRODUCTION
To soon develop the country towards industrialization and modernization, Vietnam
must overcome many difficulties, including those left from the war, predominantly post war landmines and UXO.
Right after the national reunification, Vietnam has carried out many large-scale
landmines clearance programs to arrange lands for the residential resettlement and socio
- economic development. However, for different reasons, these programs have disposed of
landmines and UXO in the most urgently needed areas, rather than remote and isolated
ones, due to the insufficient resources.
Post - war landmines and UXO have potentially posed hazards for years and threats to
the socio - economic development as well as human life. The consequences of landmines
and UXO contamination have been calculated through not only data on human casualties,
and treatment and rehabilitation costs for victims, but also other severe impacts socially,
economically and environmentally. Concerns have been on the rise, as transport routes,
and agricultural and industrial projects have covered rural areas, particularly those heavily
exposed to landmines and UXO.
Therefore, Vietnam has determined that the task of overcoming the consequences of
war–left landmines and UXOs is an urgent task. In order to further mobilize resources at
home and abroad while speeding up the process of overcoming the consequences of post
- war landmines and UXO, on April 21st 2010, the Prime Minister approved the National
Action Program on overcoming post-war bomb and mine consequences during 2010 - 2025.
Then, the Government approved the establishment of the Vietnam Bombs and Mines Action
Assistance Fund and Vietnam Bombs and Mines Action Support Association. In particular,
on March 4th 2014, the Prime Minister signed the decision to establish the Vietnam
National Mine Action Centre. Most recently, on May 24th 2017, the Prime Minister signed a
decision to establish the National Steering Committee for Overcoming the Consequences of
Chemical and Explosive Remnants of War (Steering Committee 701 for short). Those moves
have conveyed Vietnam’s clear message for the resettlement of the war - left landmines and
UXO.
Looking back on the past over 40 - year-journey of overcoming the consequences
of landmines and UXO in Vietnam, the National Mine Action Center would like to take
this opportunity to present the book entitled “Towards Vietnam unexposed to post - war
landmines and UXO”. The book will provide readers an overview of mine action operations
as well as efforts of the Government and people of Vietnam, for a country that would no
longer be affected by war - left landmines and UXO.
Best regards!
Hanoi, October 2018
VIETNAM NATIONAL MINE ACTION CENTRE
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LỜI CẢM ƠN
Sau gần nửa thế kỷ giành được độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình, đời sống
kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, tuy nhiên Việt Nam vẫn phải chịu những
hậu quả nặng nề do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra.
Ước tính còn khoảng 800.000 tấn bom mìn, vật nổ sót lại trên các vùng miền của cả
nước, với gần 6,1 triệu héc-ta diện tích bị ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm, chiếm 18,71% tổng
diện tích cả nước. Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đã và đang gây ra những tổn
thất nặng nề cho người dân, cho đất nước.
Nhiều năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của Chính phủ, Quân đội, sự phối hợp của
các bộ, ngành, địa phương, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã từng
bước thu hẹp được diện tích bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, thực hiện nhiều chính sách hỗ
trợ nạn nhân, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đem lại an toàn cho người dân,
phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.
Thay mặt Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, xin được cám ơn sự quan
tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội, sự phối hợp
chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương, địa phương đã tạo điều kiện để Trung tâm Hành
động bom mìn Quốc gia Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trong thời gian qua; xin gửi lời
cám ơn đến chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong và ngoài nước đã
đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến
tranh và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ trong thời gian tới; xin bày
tỏ sự cảm thông sâu sắc đến những gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật
nổ; xin được gửi lời tri ân đến gia đình các chiến sỹ của lực lượng Công binh đã hi sinh, bị
thương trong khi làm nhiệm vụ rà phá và xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, khó khăn nhưng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo
quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự giúp đỡ quý báu
của cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đưa Việt
Nam trở thành quốc gia không còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến
tranh, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn
Tổng Giám đốc
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
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DEDICATION
After nearly half a century of the national independence, in which people have been
living in peace and the country’s socio - economy has been growing, yet, Vietnam has still
suffered from the consequences of war - left landmines and unexploded ordnance (UXO).
An estimated number of 800,000 tons of post - war UXO have still left all over the
country, with nearly 6.1 million ha of contaminated land and suspected contaminated areas,
accounting for 18.71% of the whole country’s total land area. War - left landmines and UXO
have been causing heavy damages to the human life as well as the country.
For years now, with the unceasing efforts of the Government and the Army, the
coordination among ministries, branches and localities, along with the supports of the
international community, Vietnam has gradually narrowed the landmines and UXO
contaminated areas while adopting various policies in aid of landmines and UXO victims
and organizing dissemination and education activities, thus bringing safety to people,
serving production, infrastructure construction and socio-economic development.
On behalf of the Vietnam National Mine Action Centre, I would like to show gratitude
for the care and direction of leaders of the Party, State, Government and Military, as well
as the close cooperation of ministries and agencies at central and grassroots levels who
have facilitated the National Mine Action Centre to accomplish its objectives over the past
time. I also want to thank the governments of foreign countries, international organizations
and donors at home and abroad for accompanying Vietnam in its efforts to overcome the
consequences of wartime landmines and UXO. I look forward to receiving the continuing
cooperation and supports in the coming time. I would like to express condolence for families
whose relatives have been exposed to landmines and UXO. Let me express my gratitude to
families of the engineer soldiers who have sacrificed and been injured during handling post
- war landmines and UXO.
The immediate task has remained hard. However, hopefully, under the resolute
direction of the entire political system, people’s consensus and the precious supports of the
international community as well as donors, along with the concerted efforts of all officials
and staff at the National Mine Action Centre, Vietnam would soon achieve the set goal of
turning the country into one that would be no longer exposed to post - war landmines and
UXO, thus efficiently serving the country’s socio - economic development.
Major General Phung Ngoc Son
General Director of the National Mine Action Centre
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BẢN ĐỒ Ô NHIỄM BOM MÌN, VẬT NỔ TRÊN ĐẤT LIỀN TẠI VIỆT NAM
THEO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TỪ NĂM 2010 - 2013
MAP OF CONTAMINATED CONTAMINATION MATERIALS, ORGANIC
MATERIALS IN VIETNAM SURVEY RESULT FROM 2010 - 2013
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
PHÁT BIỂU TẠI LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA
HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM.
Hà Nội, ngày 3/4/2018
Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý !
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa mấy chục
năm, nhưng hiện nay những hậu quả nặng
nề của chất độc bom mìn và hóa học vẫn
hiện hữu, vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe con
người, an toàn môi trường sống trên nhiều
vùng của đất nước ta. Nhiều người dân đã
mất đi cuộc sống của mình hoặc phải gánh
nỗi đau mất đi một phần thân thể, mất đi
người thân. Chúng ta thực sự đau lòng khi
đến thăm, chứng kiến cuộc sống của những
người thương binh, bệnh binh, các cháu bé
mang trên mình những thương tật do bom
mìn, chất độc hóa học do chiến tranh để lại.
Đồng thời, những hậu quả của sự tồn lưu
bom mìn, chất độc hóa học còn làm hạn chế
sự phát triển kinh tế - xã hội và là một thách
thức đối với việc thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững của Việt Nam.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà
nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và
đã có nhiều chủ trương, chính sách quan
trọng trong việc khắc phục hậu quả, đặc
biệt giúp đỡ nạn nhân bom mìn, chất độc
hóa học sau chiến tranh. Ban Bí thư đã ban
hành Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do
Mỹ sử dụng sau chiến tranh ở Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương
trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu
quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn
2010 - 2025, Kế hoạch Hành động Quốc
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gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Đồng thời, Chính phủ đã thành lập Ban
Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom
mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở
Việt Nam. Bộ Quốc phòng được giao làm
Cơ quan thường trực để phối hợp với các
bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vấn
đề quan trọng, liên ngành vì mục tiêu bảo vệ
sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường, bảo
đảm an toàn phục vụ cho phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước.
Các Bộ, ngành, địa phương trong cả
nước đã tích cực phối hợp với nhiều nước
và tổ chức quốc tế triển khai thực hiện

nhiều dự án nhằm khắc phục hậu quả bom
mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở
Việt Nam. Thực hiện điều tra, đánh giá, xử
lý bom mìn, chất độc dioxin tại một số địa
bàn, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, như dự
án hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ xử lý dioxin
khu vực sân bay Đà Nẵng; khởi động dự án
hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục
hậu quả bom mìn ở các tỉnh Quảng Bình,
Bình Định. Cùng với thực hiện tốt các chính
sách của Đảng, Nhà nước, nhiều cơ quan,
tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có
những hoạt động đa dạng, thiết thực, mang
tính xã hội, nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ,
chăm sóc, giúp những nạn nhân chịu hậu
quả bom mìn, chất độc hóa học vượt qua
nỗi đau thể xác, tinh thần.
Những kết quả này có ý nghĩa to lớn,
góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm
nhiều hơn của toàn xã hội đến vấn đề khắc
phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học
sau chiến tranh.
Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu
dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành,
địa phương; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ,
giúp đỡ quý báu của đồng bào, chiến sỹ, các
tổ chức, cá nhân trên cả nước và nhà tài trợ
nước ngoài, các tổ chức quốc tế đã cùng chia
sẻ với nỗi đau, mất mát, cùng chung tay, góp
sức, giúp đỡ để khắc phục hậu quả bom
mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tại
Việt Nam.
Tôi cũng đánh giá cao Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu
quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến
tranh đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt
Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức
Chương trình giao lưu Chung tay khắc phục
hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt

Nam và nhiều hoạt động thiết thực nhằm
hướng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom
mìn (4/4 hàng năm) do Liên hợp quốc khởi
xướng từ năm 2005. Đặc biệt, Trung tâm
Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
đã công bố Bản đồ ô nhiễm bom mìn giai
đoạn 1 ở Việt Nam, cho thấy rõ hơn về hiện
trạng, thách thức và sự cần thiết, cấp bách
đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả tồn
lưu bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.
Với mong muốn Việt Nam trở thành
quốc gia không còn tác động của bom mìn,
vật nổ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội,
tạo lập môi trường an toàn cho người dân,
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần
tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, nâng cao
nhận thức, quyết liệt hành động để khắc
phục hậu quả, giảm nhanh diện tích đất bị
ô nhiễm bom mìn, chất độc hóa học, làm
tốt công tác phòng tránh tai nạn, tích cực
hỗ trợ nạn nhân. Trên tinh thần đó, tôi đề
nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan
Thường trực cùng lãnh đạo các Bộ, ngành,
địa phương phối hợp chặt chẽ; chủ động
tham mưu, đề xuất giải pháp và tổ chức thực
hiện theo đúng chức năng, nhiêm vụ được
giao; cụ thể như sau:
Một là, Cần xác định công tác khắc
phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học
là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân
đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện
tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an
toàn cho nhân dân, làm sạch môi trường,
tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh
hưởng bom mìn và chất độc hóa học phát
triển kinh tế - xã hội bền vững.
Hai là, Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện
chế độ, chính sách khắc phục hậu quả bom
mìn, chất độc hóa học, nhất là về hỗ trợ y
tế, việc làm cho nạn nhân và người có liên
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quan; không ngừng chăm lo cuộc sống của
người dân bị ảnh hưởng bom mìn, chất độc
hóa học ngày càng tốt hơn.
Ba là, Tăng cường hợp tác, phối hợp
chặt chẽ hơn nữa với các nước, các tổ chức
trong nước và quốc tế để huy động tối đa các
nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả
bom mìn, chất độc hóa học, cùng chung tay
góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ
cho nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học
hòa nhập cộng đồng.
Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng
cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng,
chống tai nạn bom mìn, phòng chống tác
hại chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh

cho nhân dân.
Nhân buổi ra mắt Ban Chỉ đạo và
Chương trình giao lưu hôm nay, thay mặt
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn và đề nghị
các quốc gia, các tổ chức, các cá nhân trong
nước và quốc tế tiếp tục chung tay, giúp sức,
với tinh thần nhân văn sâu sắc, không để
ai ở lại phía sau, cùng Chính phủ và nhân
dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả
bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh,
nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn cho mọi
người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội và thực hiện tốt các mục tiêu thiên niên
kỷ mà Liên hợp quốc đã đề ra.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại chương trình giao lưu.
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and delegates at the exchange program.
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PRIME MINISTER NGUYEN XUAN PHUC ADDRESSING AT THE CEREMONY
TO ANNOUNCE THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL STEERING
COMMITTEE ON THE SETTLEMENT OF POST-WAR UNEXPLODED ORDNANCE
AND TOXIC CHEMICAL CONSEQUENCES
Hanoi, 3/4/2018
Your Excellencies, Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen!
Although the war has ended for tens
of years, currently, severe consequences
of bombs and mines and UXO have still
dragged on, affecting the human health and
the living environment in many areas of our
country. Many people have either lost their
lives or suffered the loss of their bodies’
parts, or even have lost their beloved ones.
It is really heartbreaking to see the lives of
war invalids, wounded soldiers, and little
children exposed to injuries in the aftermath
of wartime landmines and UXO. At the same
time, consequences of landmines and UXO
contamination have possibly hindered the
socio-economic development and posed
challenges to the realization of Vietnam’s
sustainable development goals.
Over the past years, the Party and State
have always paid due care and attention to
while carrying out a number of important
policies and guidelines in overcoming
landmines and UXO consequences, especially
helping post- war landmines and UXO victims.
The Secretariat issued Directive No. 43 on
May 14th 2015 on the enhancement of the
Party’s leadership in terms of the settlement
of the consequences of toxic chemicals used
by the U.S. during the war in Vietnam. The
Prime Minister had approved the National
Action Program on overcoming post - war
bomb and mine consequences during 2010 2025, the National Action Plan for basically
overcoming consequences of toxic chemicals

used by the U.S. during the war in Vietnam
to 2015 and oriented to 2020. Furthermore,
the Government has established the National
Steering Committee for Overcoming the
Consequences of Chemical and Explosive
Remnants of War.
The Ministry of National Defense is
tasked with the Standing Office responsible
for coordinating with ministries, agencies
and localities to advise the Prime Minister
regarding the handling of important and interbranch issues with an aim to protect the human
health, preserve environment and maintain
safety for the socio-economic development of
the country.
Ministries, branches and localities across
the country have actively cooperated with many
countries and international organizations to
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implement various projects to overcome the
consequences of war - left landmines and UXO
in Vietnam while performing investigation and
evaluation, and dealing with landmines and
toxic chemicals in some severely affected areas,
such as cooperation project between Vietnam
and the U.S. on dioxin remediation at Da Nang
airport, the launch of the cooperation project
between Vietnam and RoK on overcoming
landmines and UXO consequences in Quang
Binh and Binh Dinh provinces. Besides well
implementing the policies of the Party and
State, many local and international agencies,
organizations and individuals have performed
diversified and practical activities deeply
imbued with humanitarian values to support
and take care of victims of landmines/UXO
and toxic chemicals to overcome the pains
both physically and mentally.
These results are of great significance,
contributing to raising public awareness of and
care and attention for the work of overcoming
the consequences of wartime landmines and
UXO.
On behalf of the Government, I would
like to warmly commend the joint efforts of
agencies at all levels and localities. I would
also like to express my sincere thanks to the
supports and assistances of people, soldiers,
organizations and individuals all over
the country as well as foreign donors and
international organizations who have shared
the pains and losses and joined hands to help
overcome the consequences of post – war
landmines and toxic chemicals in Vietnam.
I also highly appreciate the Standing
Office of the National Steering Committee
for Overcoming the Consequences of
Chemical and Explosive Remnants of War for
collaborating with the Vietnam Television, the
Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs,
and Hanoi Municipal People’s Committee in
organizing an exchange program on joining
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hands to overcome the consequences of
landmines and UXO in Vietnam, along with
a number of practical activities in response
to the International Day for Mine Awareness
and Assistance in Mine Action (April 4)
launched by the United Nations since 2005.
In particular, the Vietnam National Mine
Action Center has released the wartime
bombs and mines contamination map in the
first phase in Vietnam, showing more clearly
the real situation, challenges and necessity for
accelerating the handling of war - era bombs
and mines in Vietnam.
In the hope that Vietnam would become
a country that is no longer exposed to the
aftermaths of landmines and UXO in terms
of socio-economic development while
creating a safe environment for people, the
Government asks agencies at all levels to make
greater efforts, develop awareness and take
resolute action to overcome the consequences
and quickly reduce areas contaminated
with bombs and mines and toxic chemicals
while well performing the work of accident
prevention and actively supporting victims. In
that spirit, I urge all members of the Steering
Committee, the standing office as well as
leaders of ministries, agencies and localities
to maintain close coordination, actively advise
and propose solutions for the implementation
in accordance with their assigned functions
and tasks, as follows:
Firstly, it is necessary to consider the work
of overcoming the consequences of landmines
and UXO an urgent task, showing the deep
humanity while contributing to properly
protecting lives, health and safety for people,
at the same time, cleaning up the environment
and offering favorable conditions for localities
affected by landmines and toxic chemicals to
develop socio - economy sustainably.
Secondly, it is necessary to continue
reviewing and completing the policies on

overcoming the consequences of landmines
and UXO, especially assistances in medicine
and employment for victims and related ones
while taking better care of the lives of people
affected by landmines and UXO.
Thirdly, it is critical to intensify
cooperation with other countries and
organizations at home and abroad so as to
fully mobilize all resources for the settlement
of the consequences of landmines and UXO
in an effort to jointly help improve the living
conditions and render supports for victims
of landmines and UXO to integrate into the
community.
At the same time, it is crucial to further
boost the mass dissemination with an aim to
raise public awareness of and responsibility
for preventing and controlling landmines and

UXO accidents as well as mitigate bad effects
of post - war toxic chemicals.
On the occasion of the launch of the
Steering Committee and the exchange
program today, on behalf of the Vietnam’s
Government, I would like to thank and
recommend all nations, organizations and
individuals inside and outside the country to
continue offering assistances in the spirit of
humanity, to let no one behind, joining hands
with the Government and people of Vietnam
to overcome the consequences of war - left
landmines and UXO, for the sake of a safe life
for all people, contributing to developing socio
- economy and well realizing the millennium
goals set by the United Nations.
Thank you very much./.

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc speaking at the event.
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HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC

ACTIVITIES ACROSS THE COUNTRY
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Ngày 20/10/2016, Ban Chỉ đạo nhà
nước về Chương trình Hành động Quốc
gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến
tranh tổ chức khánh thành Trụ sở Trung
tâm Hành động bom, mìn Quốc gia Việt
Nam (VNMAC).
Tới dự, có Đại tướng Ngô Xuân Lịch,
Bộ trưởng Quốc phòng, các đồng chí Đào
Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐTB&XH; Thượng
tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc
phòng cùng đại diện Đại sứ quán các nước,
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ
tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, Bộ
trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn
mạnh: “Trải qua nhiều cuộc chiến tranh,
Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng
nền bởi số lượng lớn bom mìn. Ngay sau
khi chiến tranh kết thúc, Đảng, Nhà nước,
Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đầu tư
kinh phí, để khắc phục hậu quả bom mìn do
chiến tranh để lại. Với việc khánh thành trụ
sở làm việc quy mô Quốc gia, VNMAC sẽ có
điều kiện thuận lợi hơn, giúp Ban Chỉ đạo
701 điều phối các nguồn lực và hợp tác quốc
tế trong khắc phục hậu quả bom mìn, không
ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành,

là đầu mối Quốc gia trong hợp tác quốc tế,
hướng tới xây dựng và phát triển VNMAC
thành Trung tâm hành động bom mìn khu
vực và thế giới”.
Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch
cũng gửi lời cảm ơn và kêu gọi cá nhân tổ
chức trong nước và quốc tế, Đại sứ các nước
tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam chung tay
khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, hỗ trợ
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia
Việt Nam hoạt động thực sự hiệu quả.
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On October 20th 2016, the State Steering Committee on the National Action Program
on Settling Consequences of Unexploded Ordnance held the inauguration ceremony of the
Vietnam National Mine Action Centre (VNMAC).
Addressing the ceremony, General, Minister of the National Defense Ngo Xuan Lich
stressed that “Experiencing the wars, Vietnam has severely been exposed to a large number
of bombs and mines. Right after the war ended, the Party, State and Government of Vietnam
have invested in the settlement of post- war consequences. With the inauguration of its
national headquarters, the VNMAC will enjoy more favorable conditions in support of the
Steering Committee 701 to manage resources and international cooperation in overcoming
the war – left bomb and mine consequences while unceasingly improving the management
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự lễ khánh thành
and administration capacity, serving as the national focal point in international cooperation,
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, ngày 20/10/2016.
then, building the VNMAC into a regional and international mine action center”.
At the ceremony,
General
Ngo
Xuan
also thanked
and called
domestic and
Defense
Minister Ngo
Xuan
Lich
andLich
the delegates
attended
the on
inauguration
international
organizations
as
well
as
ambassadors
of
all
countries
to
continue
ceremony Vietnam National Mine Action Center (VNMAC), 20/10/2016.joining
hands with Vietnam in bomb and mine and UXO consequence relief while supporting the
VNMAC’s effective operation.

Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.
VNMAC’s Headquarters.
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Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi cùng đại sứ Mỹ Ted Osius và thăm khu
trưng bày khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VNMAC.
Minister of the National Defense Ngo Xuan Lich talking with the U.S. Ambassador Ted Osius
and visiting the exhibition area on post-war landmines and UXO recovery at VNMAC.
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Phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ giữa Ban chỉ đạo 701
và Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Mass dissemination and education on landmines and UXO accident prevention jointly
held by Steering Committee 701 and Ho Chi Minh Communist Youth Union’s Central
Committee.
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clearance equipment

Triển lãm Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh “Vì cuộc sống bình yên”
được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam (Từ ngày 4-4 đến ngày 8-4-2017)
Exhibition on joint hand in Mine Action Program “for a peaceful life” in Quang Nam province,
April 4-8, 2017.
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Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo 701, Thiếu tướng Lê
Xuân Cát, Chính uỷ và Thiếu tướng Phùng
Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công Binh,
Tổng giám đốc VNMAC tham dự triển lãm
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh, vì cuộc sống bình yên.

Senior Lieutenant General Nguyen Chi
Vinh, Deputy Minister of the National
Defense, Head of Office 701, Major General
Le Xuan Cat, Commissar, and Major General
Phung Ngoc Son, Commander of Engineer
Corps and General Director of VNMAC
attending the exhibition themed “Joining
hands to overcome post – war bomb and
mine consequences, for a peaceful life”.
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HƯỚNG TỚI MỘT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực
Ban chỉ đạo 701 phát tài liệu tuyên truyền cho người dân địa phương.
Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh, Deputy Minister of the National Defense,
Head of Office 701, giving leaflets to local citizens.

Nữ chiến sĩ Công binh đang hướng dẫn các em học sinh nhận biết và phòng tránh các loại

Bộ đội
Công
binh
giáo
dụctranh
cho cán
đoàn
viên, học sinh, sinh viên
bom
mìn,
vậttuyên
nổ sóttruyền
lại sau
chiến
tạibộ,
triển
lãm.
về bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Nam (ngày 4-4-2017)
Female engineer
soldiers
showing
students
how to and
identify
and
prevent war – left landmines
Engineering
troops conduct
training
for cadres,
students,
young
people
and
UXO
at
the
exhibition.
on unexploded ordnances, Quang Nam province, April 4, 2017
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Hoạt động tuyên truyền hướng đến các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của bom
mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh trong đó tập trung chính là các em học sinh cấp 1, cấp 2
tại những địa phương bị ô nhiễm nặng trên toàn quốc.
Mass dissemination activities aimed at those most likely to be affected by war – left bombs
and mines and UXO, mainly primary and secondary school students in UXO heavily
contaminated localities across the country.
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Thông tin về hoạt động Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ thường xuyên được Cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo 701, VNMAC cung cấp cho báo chí, phục vụ hiệu quả cho công
tác tuyên truyền.
Information on mine action activities regularly provided for the Press by the Standing Office
of the Steering Committee 701 and VNMAC, effectively serving the mass dissemination.

29

Thông tin về hoạt động Khắc phục hậu quả bom mìn thường xuyên được Cơ
quan thường trực Ban chỉ đạo 701, VNMAC cung cấp cho báo chí, phục vụ
hiệu quả cho công tác tuyên truyền.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trưởng Cơ quan thường trực BCĐ 701 trả lời
phỏngtướng
vấn các
cơ quan
báoThứ
chí trưởng
về công
Khắc
phục
hậuCơ
quả
bom
mìn.trực
Thượng
Nguyễn
Chí Vịnh,
Bộ tác
Quốc
phòng,
Trưởng
quan
thường
BCĐ 701 trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về công tác Khắc phục hậu quả bom mìn.
Lieutenant General Nguyen Chi Vinh, Head of the Standing Unit of Standing Committee
Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh, Deputy Minister of the National Defense,
of the Communist Party of Vietnam (701), gave a press briefing on press matters on mine
Head of Office 701 giving an interview with press agencies about mine action operations.
action.
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“THỰC HIỆN THẮNG LỢI
CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 504”
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 701

Cả nước hiện vẫn còn 6,1 triệu héc-ta đất
bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau
chiến tranh, chiếm 18,71% diện tích. 63/63
tỉnh, thành phố được xác định có ô nhiễm,
tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung.
Từ năm 1975 đến nay, bom mìn, vật nổ
còn sót lại đã làm hơn 40.000 người chết,
hơn 60.000 người bị thương, trong đó phần
lớn nạn nhân là lao động chính trong gia
đình, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong thời gian qua, cả nước có hơn
2.000 cán bộ, chiến sĩ, Công binh hy sinh
và bị thương khi làm nhiệm vụ rà phá bom
mìn, vật nổ. Sự nỗ lực và hy sinh thầm lặng
của lực lượng Công binh là vô cùng to lớn.
Tuy vậy, vẫn chưa thể giúp chấm dứt hoàn
toàn các vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ sót
lại gây ra.
Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng
và Nhà nước ta đã xác định việc khắc phục
hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau
chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách nhưng
cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt Chương trình Hành động
Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (Chương
trình 504) với mục tiêu huy động nguồn lực
trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu,
tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của
bom mìn, vật nổ, phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân dân,
giúp đỡ nạn nhân hòa nhập đời sống xã hội.

Theo đó, giai đoạn 2010 - 2015, Chương
trình 504 đã tiến hành điều tra, khảo sát, lập
bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm
vi toàn quốc, thiết lập Trung tâm quản lý
dữ liệu để tổng hợp quản lý dữ liệu về nạn
nhân, tình trạng ô nhiễm và hướng khắc
phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Giai đoạn 2016 - 2025, Chính phủ đặt ra
mục tiêu rà phá, làm sạch khoảng 800.000
héc-ta đất bị ô nhiễm, huy động các nguồn
lực trong nước và quốc tế, thực hiện tái định
cư cho người dân vùng bị ô nhiễm nặng, đưa
các dự án khắc phục hậu quả bom mìn vào
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
Đặc biệt, trong năm 2018 Thủ tướng
Chính phủ đã cho phép Trung tâm Hành
động bom mìn Quốc gia Việt Nam công bố
bản đồ và số liệu về hiện trạng tồn lưu bom
mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước. Đây là kết
quả sau nhiều năm triển khai dự án điều tra
khảo sát hiện trạng tồn lưu bom mìn, vật
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nổ trên cả nước. Việc công bố bản đồ và số
liệu ô nhiễm sẽ giúp chính phủ hoạch định
các chính sách ưu tiên trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trước yêu cầu nhiệm vụ vừa cấp bách,
vừa thường xuyên, lâu dài, Thủ tướng
Chính phủ đã ra Quyết định số 701/QĐTTg ngày 24/5/2017 về việc thành lập Ban
Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom
mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở
Việt Nam (Ban chỉ đạo 701). Ban Chỉ đạo
có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp
để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên
ngành, các giải pháp vận động tài trợ nhằm
thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để
nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt
Nam.
Bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ Việt
Nam, những năm qua, cộng đồng các nhà
tài trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
đã có những hỗ trợ quý báu về trang thiết bị,
kinh phí cho hoạt động khắc phục hậu quả
bom mìn ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam
luôn đánh giá cao và mong tiếp tục nhận
được sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã luôn
nỗ lực để làm sạch các khu vực đất đai bị ô
nhiễm bởi bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến
tranh. Bằng nguồn lực trong nước cùng sự
hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, mỗi năm Việt
Nam rà phá được từ 40.000 - 50.000 héc-ta ở
các khu vực ô nhiễm bom mìn. Như vậy, dự
kiến phải mất hơn 100 năm nữa Việt Nam
mới làm sạch bom mìn, vật nổ trên toàn
quốc. Ước tính cần kinh phí trên 10 tỷ USD,
chưa kể kinh phí cho việc tái định cư, đảm
bảo an sinh xã hội ở vùng bị ô nhiễm.
Song song với hoạt động rà phá là các
hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng
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tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho người
dân, đặc biệt là trẻ em ở những vùng trọng
điểm, đã có hàng chục nghìn người được
tiếp cận các chương trình giáo dục nguy cơ
bom mìn, vật nổ, những chương trình giáo
dục nguy cơ bom mìn, vật nổ đã mang lại
hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận
thức, ý thức của người dân trong việc tránh
được các tai nạn đáng tiếc, giúp người dân
sống, lao động, học tập an toàn trên những
vùng đất bị ô nhiễm.
Thời gian qua, công tác hỗ trợ nạn nhân
cũng luôn được các cấp, các ngành và cả
hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm. Việc
hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
đã được Bộ LĐ TB&XH, Trung tâm Hành
động bom mìn Quốc gia Việt Nam, Quỹ,
Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn,
các địa phương và một số tổ chức phi chính
phủ thực hiện một cách hiệu quả. Việc tái
định cư được Chính phủ quan tâm bằng
những chương trình, dự án cụ thể tại các địa
phương.
Hiện cả nước đã xây dựng được hơn 40
trung tâm công tác xã hội và hơn 400 cơ sở
bảo trợ xã hội, phục hồi chức năng trong và
ngoài công lập để hỗ trợ người khuyết tật,
trong đó có người bị ảnh hưởng do bom
mìn, vật nổ. Đến nay, 100% nạn nhân đã
được giải quyết chế độ chính sách, tặng thẻ
bảo hiểm y tế, hỗ trợ phục hồi chức năng,
học nghề, tạo việc làm để ổn định đời sống.
Đặc biệt, kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bom
mìn, vật nổ hòa nhập cộng đồng lồng ghép
trong chương trình hỗ trợ người khuyết tật
giai đoạn 2017 - 2020 đã được xây dựng, tập
trung vào các hoạt động cứu chữa kịp thời
cho nạn nhân, hỗ trợ cho họ mô hình sinh
kế và xây dựng cơ chế phát triển dịch vụ xã
hội.

Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm
nhưng tôi tin chắc rằng, đến năm 2025, Việt
Nam sẽ thu được những kết quả tốt đẹp

trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn,
vật nổ sau chiến tranh, thực hiện hiệu quả
các mục tiêu Chương trình 504 đã đề ra./.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên họp Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2018,
định hướng đến năm 2020.
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“VICTORIOUSLY IMPLEMENTING
PROGRAM 504’S SET GOALS”
Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh
Deputy Minister of National Defense, Head of Office 701

The country is currently home to 6.1
mn ha of land contaminated with post - war
landmines and UXO, accounting for 18.82%
of the whole country’s total land area. 63
out of 63 provinces and cities have been
reported UXO contaminated, mostly in the
central region.
From 1975 until now, wartime
landmines and UXO have claimed over
40,000 lives, injured more than 60,000
victims, a majority of whom are laborers,
children and ethnic minorities.
Over the past time, there have been
more than 2,000 officers, soldiers as well as
engineer soldiers injured during disposing
of bombs and mines and UXO. Given
that the efforts and silent sacrifices of the
engineer troops are enormous, it has yet to
put an end to accidents caused by landmines
and UXO.
Right after the war ended, the Party and
State have determined that overcoming the
consequences of war - left landmines and
UXO must be an urgent but long - term task.
On April 21st 2010, the Prime Minister
approved the National Action Program
on overcoming post - war bomb and mine
consequences during 2010 - 2025 (Program
504) with an aim to mobilize domestic and
international resources to allevate and then,
totally offset the impacts of landmines and
UXO in service of the socio - economic
development while ensuring people’s safety
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and helping victims integrate into the
community life.
In details, in the period of 2010 - 2015, the
Program 504 has carried out investigation,
survey and mapping of landmines and UXO
contamination areas nationwide, at the
same time, established a center to manage
data on wartime landmines and UXO
victims and contamination situation for
countermeasures. In the 2016 - 2025 period,
the Government has targeted the clearance of
about 800,000 ha of contaminated land area
while pooling domestic and international
resources for the implementation of the
program and arranging the resettlement
for people in heavily contaminated areas,
at the same time, incorporating mine
action projects into local socio-economic
development plans.
In particular, in 2018, the Prime
Minister has allowed the Vietnam National

Mine Action Centre to publish maps and
data on the current situation of landmines
and UXO throughout the country, which
has resulted from the implementation of
the survey project on landmines and UXO
pollution across the country for years. The
release of the map and data on landmines
and UXO pollution is expected to help the
government formulate priority policies in
the national socio - economic development
strategy.
To meet the urgent but long - term task,
the Prime Minister issued Decision No. 701
on May 24th 2017 on the establishment
of the National Steering Committee for
Overcoming the Consequences of Chemical
and Explosive Remnants of War (Steering
Committee 701 in short). The Steering
Committee is tasked with studying and
proposing solutions to solve important
and inter-branch issues while mobilizing
resources at home and abroad to quickly
overcome the consequences of war - left
landmines and UXO in Vietnam.
Besides the efforts of the Vietnamese
Government, over the past year,
the international donors and non governmental organizations have also
provided valuable supports in terms of
equipment and finance for the settlement of
post- war UXO consequences in Vietnam.
The Vietnamese government always highly
appreciates and looks forward to further
receiving the cooperation and assistances
of the international community. Over the
past years, Vietnam has been making efforts
to clear up war - left UXO contaminated
areas. Thanks to domestic resources and
international aids, every year, Vietnam
has cleared up 40,000 - 50,000 ha of UXO
polluted land area. As expected, it will take

more than 100 years for Vietnam to totally
dispose of landmines and UXO nationwide,
which may cost an estimated amount of more
than $10 bn, excluding costs for resettlement
and social security maintenance in UXO
contaminated areas.
In parallel with the UXO clearance
operations, there have been a series of mass
dissemination and education activities on
landmines and UXO accident prevention
among citizens, especially children in key
areas.
Tens of thousands of people have
accessed landmines and UXO risk education
programs which have made positive
contributions to raising public awareness
about UXO accidents, allowing them to live
and work safely in the contaminated areas.
In recent time, the work of helping UXO
victims re - integrate into the community
has always been paid special attention to
by agencies at all levels as well as the entire
political system. The assistances for UXO
victims in community re - integration
has been effectively performed by the
Ministry of Labor, Invalids and Social
Welfare, the Vietnam Bombs and Mines
Action Support Association, localities and
several non-governmental organizations.
The resettlement has received due care
and attention by the government through
specific programs and projects in localities.
Currently, more than 40 social work
centers and more than 400 public and
non-state social welfare and rehabilitation
centers have been established nationwide to
support people with disabilities, including
those exposed to landmines and UXO. So
far, 100% of UXO victims have enjoyed
preferential policies, health insurance cards,
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physical rehabilitation, vocational training
and job opportunities to stabilize their lives.

of livelihood while building a social service
development mechanism.

In particular, the plan to support
UXO victims in re - integrating into the
community in association with the Support
Program for Persons with Disabilities in the
period of 2017-2020 has been developed
with a focus on activities to timely treat
UXO victims and provide them with means

There has been much work for us to do.
But I firmly believe that by 2025, Vietnam
will have earned fruitful results in the field of
post-war landmines and UXO remediation,
thus effectively realizing the targets set by
Program 504./.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì buổi lễ Công bố Quyết định thành lập 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 ở Việt Nam (Văn phòng 701). Tham dự có đại diện các các nước, các tổ chức
chính phủ, phi chính phủ và các nhà tài trợ.
Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh, Deputy Minister of the National Defense,
Head of Office 701 presiding over the ceremony to announce the establishment of the
Office of the Standing Committee of the National Steering Committee for Overcoming
the Consequences of Chemical and Explosive Remnants of War (Office 701 in short). In
attendance were representatives from other countries, governmental organizations, non –
governmental organizations and donors.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trong và ngoài nước dự chương trình giao
lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” nhân ngày Thế giới phòng
chống bom mìn 4/4/2018.
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and domestic and foreign delegates attending the
exchange program entitled “Joining hands to overcome post - war landmines and UXO
consequences” in response to the International Day for Mine Awareness and Assistance in
Mine Action on April 4th 2018.
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Trong chương trình giao lưu, Thiếu
tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh
chủng Công Binh, Tổng Giám đốc
VNMAC đọc báo cáo công bố bản đồ
và số liệu về hiện trạng tồn lưu bom
mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt
Nam.
During the program, Major General
Phung Ngoc Son, Commander of
Engineer Corps and General Director
of VNMAC reading the report on maps
and data on the current situation of
post – war bombs and mines and UXO
in Vietnam.

Bà Caitlin Wiesen, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại
Việt Nam và ông Kim Jinoh, Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam tham gia toạ
đàm trong chương trình giao lưu.
Ms. Caitlin Wiesen, UNDP Country Director for Viet Nam and Mr. Kim Jinoh, the KOICA
Vietnam Office Country Director, joining a seminar in the program.
38

VNMAC phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động Mít tinh và diễu hành hưởng
ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4/2018.
The VNMAC in collaboration with relevant agencies organizing parade in response to the
International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action on April 4th 2018.
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Sáng 7/8/2018, tại Trụ sở Chính phủ,
Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả
bom mìn và chất độc hóa học sau chiến
tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã họp
phiên đầu tiên kể từ khi chính thức ra mắt
vào tháng 4/2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên
họp.
Tham dự phiên họp có Bộ trưởng, Chủ
nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến
Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ LĐ
TB&XH Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng, Trưởng Cơ quan trường trực
Ban chỉ đạo 701, Thượng tướng Nguyễn Chí
Vịnh và các cơ quan giúp việc cho Ban chỉ
đạo 701.
Ban Chỉ đạo 701 được thành lập trên
cơ sở hợp nhất hai ban chỉ đạo Quốc gia về
khắc phục hậu quả bom mìn và khắc phục
hậu quả chất độc hóa học. Tại phiên họp, các
thành viên đã đánh giá các kết quả đạt được
thời gian qua về công tác khắc phục, xử lý
bom mìn, chất độc hóa học và các chính
sách hỗ trợ.
Đánh giá cao sự hợp tác giữa các bộ,
ngành, không để công việc bị gián đoạn, Thủ
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tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, công
tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn và
chất độc hóa học sau chiến tranh năm 2017
và 6 tháng đầu năm 2018 là tích cực, hiệu
quả.
Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các
thành viên Ban Chỉ đạo 701, của các cấp, các
ngành, qua đó, góp phần bảo vệ môi trường,
bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiến
hành giai đoạn nữa để đất nước ta không
còn bom mìn, hạn chế đến mức tối đa việc
phơi nhiễm dioxin”./.

On August 7th 2018, at the Vietnamese
Government
Office,
the
National
Steering Committee for Overcoming the
Consequences of Chemical and Explosive
Remnants of War (Office 701 in short)
convened the first session since its debute
on April 2018. The Prime Minister Nguyen
Xuan Phuc, Head of the Steering Committee
701 presided over the session.
In presence at the meeting were also
Minister, Head of the Government Office
Mai Tien Dung, Minister of the Natural
Resources and Environment Tran Hong Ha,
Minister of Labor, Invalids and Social Affairs
Dao Ngoc Dung, and Deputy Minister of
the National Defense, Head of Office 701
Senior Lieutenant General Nguyen Chi
Vinh, together with assisting agencies for
the Steering Committee 701.
The Steering Committee 701 was
a merger of the two national steering
committees on bomb and mine and toxic
chemical consequence relief. At the meeting,
participants reviewed the results over
the past time of the settlement of bombs
and mines and toxic chemicals as well as
supportive policies.

Speaking highly of the cooperation
among ministries and agencies for the
work not to be interrupted, Prime Minister
Nguyen Xuan Phuc said that the instruction
of post – war landmine and toxic chemical
consequence recovery in 2017 and six first
months of 2018 has produced positive and
effective results. He praised the efforts of
members of the Steering Committee 701,
and agencies and sectors at all levels, thereby
contributing to protecting the environment
and people’s health while ensuring safety
for socio- economic development, stressing
that “We should move on to the next phase
so that our country is free from bombs and
mines, at the same time, minimizing the
exposure of dioxin.”
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“QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH”
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn
Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia
chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc chiến
tranh để lại. Một trong số đó chính là hàng
nghìn tấn bom mìn, vật nổ hiện còn sót lại
trên khắp cả nước.
Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến
tranh luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng, tác
động tiêu cực đến đời sống, sản xuất và sinh
hoạt của người dân, cản trở việc sử dụng các
nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát
triển đất nước.
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Ngay sau khi thống nhất, Việt Nam đã
huy động mọi nguồn lực tự có để khắc phục
hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.
Mỗi năm, Chính phủ đã chi hàng nghìn
tỷ đồng rà phá, làm sạch các vùng đất bị ô
nhiễm, triển khai nhiều hoạt động tuyên
truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom
mìn, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, giúp
đỡ nạn nhân phát triển kinh tế, hoà nhập
cộng đồng. Tuy nhiên, do mức độ ô nhiễm
bom mìn quá lớn, trong khi nguồn lực của
đất nước còn hạn chế, chính vì vậy mà công
tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến
tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Chương trình 504 ra đời đã tạo ra bước
chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện sự quyết
tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, thúc
đẩy việc huy động nhiều hơn nữa nguồn
lực trong nước và quốc tế, đẩy nhanh, tiến
tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của
bom mìn, vật nổ đến đời sống, kinh tế, xã
hội của đất nước. Để cụ thể hoá việc triển
khai các nội dung của Chương trình 504,
ngày 04/3/2014, Thủ tướng chính phủ đã ký
quyết định số 319/QĐ-TTg cho phép thành
lập Trung tâm Hành động bom mìn Quốc
gia Việt Nam (VNMAC). Trung tâm Hành
động bom mìn Quốc gia Việt Nam ra đời là
cơ sở để tổ chức, quản lý, điều hành và triển
khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương
trình 504 một cách hiệu quả, hệ thống.

Xác định nhiệm vụ khắc phục hậu quả
bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ cần
được ưu tiên, những năm qua, Chính phủ
đã thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể trong
đó nổi bật là phê duyệt Chương trình Hành
động Quốc gia khắc phục hậu quả bom
mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025
(Chương trình 504).

Là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, do Bộ Quốc phòng trực
tiếp quản lý, VNMAC có nhiệm vụ chủ trì,
phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên
cứu đề xuất các chính sách, xây dựng hành
lang pháp lý, xác định mục tiêu, kế hoạch
trong từng giai đoạn; Thúc đẩy các hoạt
động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp

quốc gia.
Trong năm 2017 vừa qua, VNMAC đã
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các
đơn vị liên quan trình Chính phủ cho phép
thành lập và tổ chức thành công cuộc họp
lần thứ nhất Nhóm Đối tác khắc phục hậu
quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam
(MAPG). MAPG là diễn đàn mở với sự
tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các
đối tác phát triển quốc tế, Đại sứ quán các
nước tại Việt Nam và các tổ chức phi chính
phủ. Thông qua diễn đàn này, các bên sẽ đối
thoại về chính sách, cơ chế quản lý, chia sẻ
thông tin, kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ
nhau trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom
mìn, vật nổ sau chiến tranh.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong Chương trình 504 có tác động đến
hiệu quả của công tác khắc phục hậu quả
bom mìn sau chiến tranh trong thời gian tới
chính là việc điều tra, thu thập, xử lý số liệu,
lập bản đồ xác định mức độ ô nhiễm bom
mìn, vật nổ trên phạm vị toàn quốc. Được sự
cho phép của Thủ tướng chính phủ, Ban chỉ
đạo 701, tháng 4/2018 vừa qua, VNMAC đã
chính thức công bố số liệu, đưa ra bức tranh
tổng thể, chính xác và khách quan về hiện
trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn
sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Điều
này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác
quy hoạch, thiết lập các cơ chế, chính sách
ưu tiên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Song song với những nhiệm vụ mang
tầm chiến lược, Trung tâm Hành động bom
mìn Quốc gia Việt Nam cũng đã phối hợp
với các chuyên gia nước ngoài tổ chức huấn
luyện, đào tạo cho lực lượng Công bình làm
công tác rà phá bom mìn trên toàn quốc
theo tiêu chuẩn IMAS - tiêu chuẩn hành

động mìn quốc tế, trong đó bao gồm cả công
tác cấp cứu y tế ban đầu trong hành động
mìn nhân đạo.
Bên cạnh đó VNMAC còn phối hợp với
Bộ LĐ TB&XH, Quỹ, Hội hỗ trợ nạn nhân
và các đơn vị tại địa phương triển khai các
hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh
kế cho nạn nhân, tổ chức tuyên truyền,
giáo dục nguy cơ bom mìn cho người dân ở
những địa bàn trọng điểm về ô nhiễm bom
mìn, vật nổ, điều phối và triển khai thực
hiện các hợp phần trong dự án Việt Nam –
Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom
mìn sau chiến tranh giai đoạn 2018 - 2020
tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Đây
là những kết quả rất tích cực được nhân dân
và các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
Nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn,
vật nổ sau chiến tranh sẽ còn tiếp tục nhiều
năm nữa, chính vì vậy, tập thể lãnh đạo
cũng như đội ngũ cán bộ, công nhân viên
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia
Việt Nam luôn xác định đây là nhiệm vụ
hết sức nặng nề nhưng cũng là niềm tự hào
rất lớn bởi mỗi cá nhân đã góp một phần
công sức của mình trong hành trình cùng
đất nước khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh.
Sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở phía
trước, nhưng tất cả cán bộ, công nhân viên
VNMAC cùng đồng lòng, quyết tâm hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tất cả vì
mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc
gia không còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn,
vật nổ sót lại sau chiến tranh, phục vụ đắc
lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước./.
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“VNMAC DETERMINED TO EXCELLENTLY PERFORM
POST - WAR LANDMINES AND UXO CONSEQUENCES RELIEF”
Major General Phung Ngoc Son
General Director of the Vietnam National Mine Action Centre

Vietnam is one of the countries most
affected by the wars, in which thousands of
tons of landmines and UXO have still left
over the country.
War – left landmines and UXO have
posed potential dangers and exerted
negative impacts on the lives, production
and activities of people while limiting the
use of natural resources for socio-economic
development.
Immediately after the national
reunification, Vietnam has fully mobilized
its own resources to overcome the aftermaths
of post – war landmines and UXO. Each
year, the government has spent millions of
USD in cleaning contaminated land area, at
the same time, carried out a series of mass
dissemination and education activities on
mine risk prevention and protection and
issued a number of supportive policies
in order to help UXO victims develop
economy and integrate into the community.
However, since the landmines and UXO
contamination is severe, while the national
resources have been limited, the settlement of
war-left landmines and UXO consequences
has still been facing difficulties.
Learning that overcoming post-war
landmines and UXO consequences is a
prioritized task, over the past years, the
Government has implemented a number of
specific measures, including the National
Action Program on overcoming post-war
44

bomb and mine consequences during 20102025.
The Program 504 has made a
drastic breakthrough, demonstrating the
determination of the entire political system
while accelerating the mobilization of
more domestic and international resources
to hasten the process of removing the
impacts of landmines and UXO on the
country’s socio - economy. On March 4th
2014, the Prime Minister signed Decision
No. 319 stipulating the establishment of
the Vietnam National Mine Action Centre
(VNMAC), laying the foundation for the
organization, management, administration
and implemention of the tasks within the
Program 504 in an efficient and systematic
manner.
Reported to the Prime Minister and
directly managed by the Ministry of the
National Defense, VNMAC is in charge of
coordinating with relevant agencies to study
and propose policies, build legal frame and
set out objectives and plans for each period
while promoting international cooperation

and calling for donation at national level.
In 2017, the Vietnam National Mine
Action Center coordinated with the
Ministry of Planning and Investment
and relevant agencies in asking for the
Government’s permission as well as
successfully organizing the first meeting of
the Mine Action Partnership Group which
is an open forum with the involvement
of ministries, agencies and localities,
together with international development
partners, embassies in Vietnam and non governmental organizations. Through this
forum, the parties will discuss policies and
management mechanisms while exchanging
information and experiences and boosting
cooperation and mutual supports in the
field of post- war landmines and UXO
remediation.
One of crucial tasks of the Program 504
affecting the effectiveness of the post – war
landmines and UXO consequences relief
in the coming time are investigation, data
collection and processing, and mapping of
the landmines and UXO pollution situation
nationwide. Under the permission of the
Prime Minister and Steering Committee
701, on April 2018, the Vietnam National
Mine Action Centre has officially released
data, which has offered an overall, accurate
and objective overview of the current
situation of war - left over landmines and
UXO in Vietnam, effectively contributing
to the planning and building of mechanisms
and prioritized policies in the cause of socio
- economic development of the country.
Along with the strategic missions, the
Vietnam National Mine Action Centre has
also coordinated with foreign experts to
provide training for engineer force in charge

of bombs and mines clearance nationwide
under the International Mine Action
Standards, including the initial medical
emergency response for humanitarian
mine action. In addition, VNMAC has also
collaborated with the Ministry of Labor,
Invalids and Social Affairs, the Vietnam
Bombs and Mines Action Assistance Fund,
Vietnam Bombs and Mines Action Support
Association, and local units in organizing
activities to enquire after, present gifts
and offer means of livelihoods support
for the victims while carrying out mass
dissemination and education sessions among
local citizens in hot spots of landmines and
UXO contamination, at the same time,
coordinating and implementing parts of
the project “Vietnam-RoK cooperation
in overcoming unexploded ordnance
consequences in Vietnam” in the period of
2018 - 2020 in the two provinces of Quang
Binh and Binh Dinh. Those positive results
have been highly appreciated by people and
international organizations.
After all, the mission of overcoming
landmines and UXO consequences shall be
carried on in the following years. Therefore,
leader and staff of the Vietnam National
Mine Action Centre have identified that this
task is hard but bears great pride, as each
individual has contributed their small parts
to the country’s efforts to overcome the postwar landmines and UXO consequences.
There have remained a lot of works waiting
ahead. However, all VNMAC leader and
staff are determinedly united to accomplish
all assigned tasks to make Vietnam a nation
that is no longer affected by war – left
landmines and UXO, thus effectively serving
the national socio-economic development./.
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Ngày 28/11/2017, lực lượng rà phá bom mìn, Bộ tư lệnh Công binh và các lực lượng liên
quan đã trục vớt thành công quả bom nằm dưới trụ P13 của cầu Long Biên, Hà Nội. Đây là
loại bom phá M-118 do Mỹ sản xuất có đường kính từ 0.5 - 0.6m, dài hơn 2m, nặng 1,6 tấn
và chứa khoảng 810 kg thuốc nổ tritonal.
On November 28th 2017, the bomb and mine clearance force and relevant forces successfully
salvaged a bomb near Long Biên Bridge’s abutment P13 in Hanoi. This is Mark 118 bomb
with a diameter of 0.5 - 0.6m, te length of more than 2m, weighth of 1.6 tons, containing
about 810 kg of tritonal explosive.
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Lực lượng bộ đội Công binh đang ngày đêm thầm lặng làm sạch bom mìn, vật nổ sót lại sau
chiến tranh trên từng tấc đất quê hương.
Engineer soldiers day and night cleaning up post – war bombs and mines and explosives in
every inch of land.
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Những quả bom khổng lồ xuất hiện
ở khắp nơi, trên cạn, dưới nước, trong
rừng sâu, thậm chí ngay trên mảnh
ruộng người dân đang lao động sản xuất.
Giant bombs could be found each and
everywhere, on land, under the water,
in the jungles, even on the fields the
farmers are cultivating.
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Các động tác thu gom, xử lý bom mìn,
vật nổ đòi hỏi độ chính xác và an toàn
rất cao.
The collection and treatment of landmines
and UXO require high accuracy and
safety.
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Bom mìn, vật nổ được đưa về khu vực tập kết và huỷ nổ an toàn.
Landmines and UXO are brought to the gathering site and safely defused.
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Người dân xã Cam Chính, Cam Lộ, Quảng trị yên tâm canh tác trên những cánh đồng đã
được làm sạch bom mìn.
The locals in Cam Chinh commune, Cam Lo district, Quang Tri province safely cultivating
in the fields cleared off landmines.

Nhận thức được nguy hiểm, người dân ở huyện Hướng Hoá, Quảng Trị đã tìm được nghề
làm ăn mới thay vì đi dò tìm phế liệu chiến tranh như trước đây.
Learning the danger, locals in Huong Hoa district, Quang Tri province have found themselves
new means of livelihoods, instead of exploring war leftovers like before.
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Tại nhiều vùng đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ nặng ở tỉnh Quảng Trị, màu xanh của cây
trái đang dần thay thế những cánh đồng hoang vu trước đây.
In many areas severely contaminated with landmines and UXO in Quang Tri province, the
trees’ green has gradually covered the uncultivated fields.
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HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM KỊP THỜI
VICTIM ASSISTANCE ACTIVITIES HAVE ALWAYS RECEIVED TIMELY CARE AND ATTENTION
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Các hoạt động hỗ trợ được triển khai đa dạng, thiết thực, đã phần nào giúp nạn nhân vơi bớt nỗi
đau, hoà nhập cộng đồng.
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Supportive activities have been diverse and practical,
partly helping victims release the pains and integrate into the community.
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“VIỆT NAM KHÔNG ĐƠN ĐỘC TRONG HÀNH TRÌNH
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH”
Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc
Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất, Việt Nam vẫn
còn trên 6,1 triệu héc-ta diện tích bị ô nhiễm
bom mìn, vật nổ, chiếm 18,71% diện tích đất
cả nước.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã
luôn nỗ lực để làm sạch các khu vực bị ô
nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi cả
nước. Năm 2018, kết quả công tác khắc phục
hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh đã
có những bước tiến vượt bậc. Ngoài những
hoạt động thường xuyên như công tác rà
phá, xử lý, làm sạch bom mìn, vật nổ, công
tác tuyên truyền, giáo dục, công tác hỗ trợ
nạn nhân... Việt Nam đã hoàn thành điều
tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn,
vật nổ trên phạm vi toàn quốc và công bố số
liệu vào tháng 4/2018; bên cạnh đó đã vận
động thành lập, đưa vào hoạt động nhóm
Đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh (MAPG); hoàn chỉnh Nghị định
về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả
bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Đây là những kết quả rất tích cực, góp
phần củng cố thêm niềm tin đối với chính
phủ các nước, các tổ chức quốc tế trong việc
đồng hành lâu dài với Việt Nam trong vấn
đề khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau
chiến tranh.
Kế hoạch rà phá bom mìn, vật nổ được
thực hiện trên phạm vi toàn quốc, cả trên
cạn và dưới nước. Theo Chương trình 504,
sẽ tập trung nguồn lực rà phá tại những địa
phương bị ô nhiễm nặng như các tỉnh miền
Trung và các khu vực ưu tiên cho phát triển
kinh tế, tái định cư.

Tuy vậy, thời gian trước đây công tác
rà phá còn gặp một số khó khăn: Thứ nhất,
nguồn lực bảo đảm cho thực hiện công tác
khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến
tranh còn hạn chế, chủ yếu vẫn là nguồn vốn
của Chính phủ cấp; Thứ hai, trang thiết bị kỹ
thuật, trình độ của nhân viên chuyên môn
kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ dưới nước
còn yếu và rất thiếu; Thứ ba, công tác nghiên
cứu về công nghệ, chế tạo trang thiết bị phục
vụ nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực
tế chưa theo kịp yêu cầu của Chương trình.
Chính vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của chính
phủ, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ từ các nước,
các tổ chức quốc tế.
Những năm qua, với sự nỗ lực của các
cơ quan chức năng trong công tác vận động
tài trợ, Việt Nam đã huy động được nhiều
nguồn viện trợ cả về kinh phí, trang thiết
bị kỹ thuật và con người từ chính phủ các
nước, các nhà tài trợ quốc tế, với tổng kinh
phí lên tới hàng trăm triệu USD. Việt Nam
luôn đánh giá cao và mong tiếp tục nhận
được sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc
tế giúp Việt Nam không đơn độc trong hành
trình làm sạch bom mìn, vật nổ còn sót lại
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sau chiến tranh.
Về kết quả hợp tác quốc tế, chính phủ
Mỹ đã chuyển giao cho Công binh Việt Nam
các trang thiết bị rà phá bom mìn, vật nổ với
tổng giá trị khoảng 10 triệu USD; chính phủ
Nhật Bản đã tài trợ một số thiết bị máy cắt
cây, phá mìn phục vụ dự án xây dựng đường
Hồ Chí Minh, trị giá gần 11 triệu USD. Từ
năm 2004 đến 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ
trợ kinh phí để Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại
Việt Nam (VVAF) phối hợp cùng Trung
tâm công nghệ xử lý bom mìn/Bộ Tư lệnh
Công binh thực hiện đề án “Điều tra khảo
sát đánh giá tác động của bom mìn, vật nổ
còn sót lại sau chiến tranh” tại 6 tỉnh miền
Trung là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi.
Năm 2010, chính phủ Na Uy và Mỹ
thông qua Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy
(NPA) đã tài trợ xây dựng cơ sở ban đầu cho
Trung tâm dữ liệu bom mìn Việt Nam, trị
giá gần nửa triệu USD. Ngoài ra, chính phủ
các nước Anh, Bỉ, Ấn Độ đã tiếp nhận một
số cán bộ của Việt Nam tham gia các khóa
huấn luyện nâng cao năng lực về quản lý,
điều hành hoạt động rà phá bom mìn, vật
nổ.
Năm 2013, chính phủ Mỹ đã ký với Ban
Chỉ đạo 701 bản ghi nhớ về hỗ trợ công tác
khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau
chiến tranh tại Việt Nam. Chính phủ các
nước Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Đức đang xem
xét các đề xuất hỗ trợ thực hiện Chương
trình 504.
Từ năm 2004, UNICEF đã dành cho
Việt Nam khoản tài trợ 5 triệu USD trong
vòng 5 năm để giáo dục nhận thức bom mìn
cho thiếu niên và nhi đồng tại Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa ThiênHuế, Đà Nẵng.
Năm 2018, chính phủ Hàn Quốc, thông
qua tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 58

KOICA đã viện trợ không hoàn lại cho Việt
Nam 20 triệu USD thực hiện dự án khắc
phục hậu quả bom mìn tại hai tỉnh Quảng
Bình và Bình Định.
Từ năm 1990 đến nay, có gần 40 tổ chức
phi chính phủ nước ngoài quan tâm hỗ trợ
nhân đạo cho các hoạt động khắc phục bom
mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam,
như: khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm, rà phá
bom mìn, vật nổ, hỗ trợ nạn nhân tái hòa
nhập cộng đồng, tái định cư, tuyên truyền
giáo dục, với kinh phí hỗ trợ lên tới hàng
trăm triệu USD.
Trên cơ sở Chương trình 504 được
Chính phủ phê duyệt ngày 21/4/2010, công
tác kiện toàn tổ chức, điều hành của Ban chỉ
đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và
Chất độc hoá học sau chiến tranh (Ban chỉ
đạo 701), đến nay, diện tích ô nhiễm ngày
càng được thu hẹp, số nạn nhân tử vong và
thương tật do bom mìn, vật nổ gây ra ngày
một giảm dần, đặc biệt có địa phương bị ô
nhiễm nặng như Quảng Trị, trong năm 2017
vừa qua đã không còn nạn nhân bị tử vong
do bom mìn, vật nổ. Đây là thành quả cho
sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị với
quyết tâm cao nhất, đồng thời cũng ghi nhận
sự hỗ trợ hiệu quả từ chính phủ các nước,
các tổ chức quốc tế trong việc giúp Việt Nam
đẩy nhanh, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh
hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau
chiến tranh.
Trong giai đoạn tới, với sự quan tâm chỉ
đạo sát sao của Chính phủ, Quân đội, sự hỗ
trợ của các bộ, ngành, địa phương cùng sự
đồng lòng của nhân dân và sự hỗ trợ đắc lực
từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế,
chúng ta tin tưởng rằng, thời gian để đất đai
và người dân Việt Nam không còn bị ảnh
hưởng bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau
chiến tranh sẽ không còn xa./.

“VIETNAM IS NOT ALONE
IN POST – WAR LANDMINES AND UXO RECOVERY”
Colonel Nguyen Hanh Phuc
Deputy General Director of the Vietnam National Mine Action Centre

According to the latest report,
Vietnam is still home to over 6.1 mn ha of
landmines and UXO contaminated land
area, accounting for 18.71% of the whole
country’s land area.
Over the past years, Vietnam has made
efforts to clean up UXO contaminated areas
across the country. In 2018, this work has
earned outstanding results. Besides regular
activities, such as disposal of landmines,
mass dissemination and education, and
UXO victim assistances, Vietnam has
completed the survey and mapping of
landmines and UXO pollution situation
nationwide that was released in April
2018 while urging the establishment and
operation of the Mine Action Partnership
Group and finalizing the decree on the
management of landmines and UXO
consequences relief to submit to the Prime
Minister for approval. Those are the positive
results contributing to consolidating the
confidence among foreign governments and
international organizations in cooperation
with the Vietnamese government in the long
run to overcome the consequences of war left landmines and UXO.
Landmines and UXO clearance has
been performed nationwide, both on land
and under water. According to the Program
504, all resources will be mainly poured
into severely contaminated localities, such
as the central provinces and localities on
top priority for economic development and
resettlement.

However, in the past, UXO clearance
had encountered a number of difficulties.
Firstly, resources for the work have still
been limited, mainly from the Government.
Secondly, the technical equipment and
qualifications of the staff in charge of
demining have still been inadequate.
Thirdly, the research on technology and
manufacturing of equipment for demining
activities and the development of human
resources have yet to meet the actual
demands and the Program’s requirements.
Therefore, alongside the Government’s
efforts, Vietnam is in desperate need
of supports from other countries and
international organizations.
Over the years, thanks to the efforts
of responsible agencies in donation
mobilization, Vietnam has received valuable
assistances in terms of finance, technical
equipment and human resources from other
countries’ governments and international
donors totally worth hundreds of millions
of USD. Vietnam always highly values and
expects to further receive the cooperation
and supports of the international
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community so that the country would never
be alone in the process of cleaning up war left landmines and UXO.
Regarding international cooperation
results, the U.S. government has transferred
demining equipment to the Vietnam’s
engineer force worth about $10 mn, while
the Japanese government has sponsored
a number of tree cutting and demining
equipment for the construction of the Ho
Chi Minh road worth nearly $11 mn. From
2004 to 2009, the U.S. State Department had
funded the Vietnam Veterans of America
Foundation (VVAF) in collaboration with
the Technology Center for Bomb and Mine
Disposal under Engineer Corps Command
to carry out the project on surveying
and evaluating the impacts of war - left
landmines and UXO in six central provinces
of Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang
Tri, Thua Thien-Hue, and Quang Ngai.
In 2010, the governments of Norway
and U.S., via the Norwegian People’s Aid,
funded the initial construction of the
Vietnam National Mine Action Data Center
worth nearly half a million USD. In addition,
the governments of the UK, Belgium and
India have received a number of Vietnamese
officials for training courses on capacity
building in mine action management and
administration.
In 2013, the U.S. government and the
Steering Committee 701 signed a MOU on
support for leftover landmines and UXO
recovery in Vietnam. The governments of
the UK, Norway, Switzerland and Germany
have been mulling over assistances for the
Program 504.
Since 2004, UNICEF has offered
Vietnam $5 mn aid within five years to
60

raise bomb and mine awareness among
youngsters in the localities of Nghe An, Ha
Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue and Da Nang.
In 2018, the RoK’s government, via
the Korea International Cooperation
Agency (KOICA), has rendered $20 mn
non-refundable aid to Vietnam for the
implementation of the mine action project
in Quang Binh and Binh Dinh provinces.
Since 1990 until now, there have been
nearly 40 foreign non - governmental
organizations providing humanitarian
assistances for post - war landmines and
UXO recovery in Vietnam, including
surveying, mapping of UXO contamination
situation, disposing of landmines and UXO,
helping UXO victims re - integrate into
the community reintegration and resettle
their lives, and performing mine risk
dissemination and education totally worth
up to hundreds of millions of USD.
Based on the Program 504 approved
by the Government on April 21st 2010, and
under the administration of the National
Steering Committee for Overcoming the
Consequences of Chemical and Explosive
Remnants of War (Steering Committee 701
in short), so far, the UXO contaminated
land area has been narrowed down, while
the number of deaths and injuries caused
by landmines and UXO have gradually
been decreased. Especially, in an UXO
heavily contaminated locality like Quang
Tri province, in 2017, there was no victim
reported dead of landmines and UXO,
which is the result of the efforts of the
entire political system, with the highest
determination, also the demonstration
of the effective assistances from foreign

countries’ governments and international
organizations in helping Vietnam accelerate
and then, totally overcome the aftermaths of
post - war landmines and UXO.
In the coming time, under the
close attention and instruction of the
government and the army, the involvement

of ministries, agencies and localities,
along with the people’s support and cost effective assistances from other countries’
governments and international orgnizations,
we believe that the future when the land and
people of Vietnam are no longer exposed to
war leftover landmines and UXO would not
be so far away.

Các tổ chức quốc tế có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990 để giúp Việt Nam khắc phục
hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
International organizations have made presence in Vietnam since the 1990s to help the
country overcome post – war bomb and mine and UXO consequences.
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HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
INTERNATIONAL COOPERATION ACTIVITIES
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Việt Nam luôi coi trọng các nguồn hỗ trợ từ nước ngoài trong lĩnh vực khắc phục hậu quả
bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giúp Việt Nam hoàn
thành các mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đã đề ra.
Vietnam has always highly valued foreign aids in the field of mine action, which is an
important factor contributing to Vietnam’s realization of the United nations millennium
development goals.
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Sau nhiều nỗ lực vận động, Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại
Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động.
As a result of much efforts, the Mine Action Partnership Group was established and has been
put into operation.
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PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ MỸ TED OSIUS TẠI LỄ KHÁNH THÀNH
TRỤ SỞ TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM
Hôm nay, tôi hân hạnh có mặt ở đây
cùng quý vị tham dự Lễ Khánh thành Trụ sở
Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia
Việt Nam và khởi động Nhóm Đối tác Khắc
phục hậu quả bom mìn.
Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều đối tác khác,
mà tôi thấy nhiều vị đại diện của họ có mặt
tại đây hôm nay, tập trung vào tương lai và
cùng nhau thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng,
và phẩm giá con người. Nói một cách đơn
giản, thế giới mà chúng ta xây dựng cho
con em mình có thể và phải tốt đẹp hơn thế
giới hiện nay hoặc trước kia. Khi thảo luận
về tương lai mà chúng ta chia sẻ, người Việt
Nam thường nói: “Khép lại quá khứ, hướng
tới tương lai”.
Chúng ta có mặt ở đây hôm nay bởi vì
chúng ta biết rằng khép lại quá khứ không
có nghĩa là quên quá khứ. Chúng ta biết rằng
nếu chúng ta trung thực và lưu tâm đến lịch
sử của chúng ta, thì chúng ta có thể cùng
nhau tạo ra một tương lai còn tốt đẹp hơn
bằng việc xử lý vấn đề đó một cách có trách
nhiệm. Cả Tổng thống Obama và tôi đều
quan tâm sâu sắc đến nỗ lực này. Mới chỉ 5
tháng trước, Tổng thống đã tái khẳng định
cam kết của chúng tôi trong chuyến thăm
Việt Nam. Ông đã nói về những sự kình
địch và sợ hãi thời kỳ Chiến tranh lạnh đã
kéo chúng ta vào xung đột như thế nào. Ông
mô tả phương thức mà chiến tranh, bất kể
ý định của chúng ta là gì, mang đến những
hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như bom mìn
chưa nổ. Tổng thống đã nói về người Việt
và người Mỹ ghi nhận nỗi đau và những hy
sinh ở cả hai bên.

Theo cách đó, chính cuộc chiến tranh
trước kia chia rẽ chúng ta thì nay trở thành
một nguồn hàn gắn. Và do vậy, trong 21
năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa
Kỳ đã biến đổi. Trong suốt quá trình biến
đổi này, Hoa Kỳ đã và đang giúp loại bỏ
bom mìn chưa nổ, bởi vì như Tổng thống
đã tuyên bố, “không để trẻ em nào phải mất
chân chỉ vì chơi ở bên ngoài.” Bằng những
lời đó, Tổng thống Obama đã tái khẳng định
cam kết của chúng tôi giúp Việt Nam vượt
qua các hậu quả chiến tranh. Ông đánh giá
cao những mối quan hệ đối tác mà chúng
ta chào mừng hôm nay. Tôi may mắn được
trực tiếp chứng kiến quá trình biến đổi mà
Tổng thống Obama đề cập.
Hoạt động hợp tác của chúng tôi với
Việt Nam về rà phá bom mìn đã bắt đầu
cách đây 20 năm tại tỉnh Quảng Trị. Nhân
đây, tôi xin chúc mừng nhân dân và chính
quyền tỉnh Quảng Trị về 20 năm hợp tác
quốc tế trong hoạt động rà phá bom mìn,
một mốc quan trọng mà chúng ta vừa chào
mừng tháng trước. Thật là một thành tựu
tuyệt vời!
Tuy không có mặt trong lễ chào mừng
nói trên, nhưng tôi vẫn nhớ thời gian tôi ở
đó cách đây hơn 20 năm khi hoạt động hợp
tác này bắt đầu. Tôi đã thấy những hậu quả
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chiến tranh, những bom mìn chưa nổ nằm
bên đường và trên các cánh đồng. Tôi đã
thấy những hố bom và một quang cảnh khiến tôi nghĩ đến mặt trăng. Và tôi đã nghe
được những câu chuyện kể về bom mìn
chưa nổ đã ảnh hưởng đến các cộng đồng,
các gia đình và trẻ em như thế nào. Nhưng
ngay cả cách đây20 năm, người dân đã tập
trung vào việc hàn gắn và vào tương lai.
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những bài học chúng ta thu được ở Quảng
Trị

Năm ngoái, tôi trở lại Quảng Trị, tới
thăm Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu
quả chiến tranh mới được thành lập và một
giai đoạn mới trong hoạt động hợp tác của
chúng ta nhằm giúp loại bỏ nhiều bom mìn
hơn nữa. Tôi đã trực tiếp thấy được những
tiến bộ to lớn trong việc làm cho địa bàn
tỉnh an toàn hơn. Nhưng ngay cả sau 20
năm nỗ lực như vậy, tôi cũng thấy công việc
còn lâu nữa mới hoàn thành.

Chúng tôi tự hào về các mối quan hệ
đối tác của chúng tôi với các tỉnh, với Ban
Chỉ đạo 504, và với Trung tâm Hành động
bom mìn Quốc gia Việt Nam nhằm giúp
Việt Nam giải quyết vấn đề ô nhiễm bom
mìn quy mô rộng mà hiện vẫn là một mối
đe dọa đối với người dân Việt Nam. Trong
những năm qua, theo nhiều cách, không
phải chính phủ hai nước mà chính những
người dân bình thường và các tổ chức nằm
ngoài chính phủ đã giúp quá trình hợp tác
này trở thành hiện thực. Vì vậy chúng tôi
cũng tự hào về các mối quan hệ đối tác của
mình với tất cả các tổ chức phi chính phủ
quốc tế và các thành viên khác trong công
chúng, những người làm việc tại Việt Nam
trong 20 năm qua.

Tôi có mặt ở đây hôm nay bởi vì Hoa
Kỳ sát cánh cùng Việt Nam trong việc tiếp
tục sứ mệnh quan trọng này. Sự tài trợ hàng
năm của chúng tôi, năm nay là 12 triệu USD,
phản ánh cam kết vững chắc đó. Trên cả
nước, chúng tôi đang hỗ trợ mọi mặt về trợ
giúp nạn nhân bom mìn, giáo dục nâng cao
nhận thức về nguy cơ bom mìn, xây dựng
năng lực, khảo sát và dọn sạch bom mìn
chưa nổ.

Các tổ chức phi chính phủ và những
người dân thường đó đã xây các cầu nối
giữa người Mỹ và người Việt và cải thiện
cuộc sống của nhiều người tại Việt Nam.
Điều này thể hiện một số trong những giá
trị tốt đẹp nhất được chúng ta chia sẻ mà
tôi đã đề cập ở phần trước – sự lạc quan và
mong muốn của chúng ta trong việc cùng
nhau xây dựng một tương lai hòa bình và
thịnh vượng.

Quan hệ đối tác của chúng tôi với VNMAC đang tăng lên khi Việt Nam bước vào
một giai đoạn mới trong Chương trình Hành
động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh. Hải quân hai nước chúng
ta đang cùng nhau làm việc về rà phá bom
mìn dưới nước; Lục quân hai nước chúng
ta đang hợp tác để lồng ghép kinh nghiệm
sâu rộng của Việt Nam với các tiêu chuẩn
quốc tế. Chúng tôi đang giúp xây dựng năng
lực quản lý thông tin cấp quốc gia dựa trên

Chúng ta biết rằng chúng ta đang tạo
ra sự khác biệt. Việt Nam đang dọn sạch
được nhiều bom mìn hơn. Số người bị
thương hoặc thiệt mạng đang giảm đi. Và
cùng nhau, chúng ta đang cứu được nhiều
mạng sống. Sự hợp tác của chúng ta không
chỉ giúp cứu được nhiều mạng sống ở Việt
Nam, mà còn sẽ cứu được nhiều mạng sống
trên toàn thế giới khi Việt Nam bắt đầu đóng
góp năng lực chuyên môn của mình cho các
hoạt động gìn giữ hòa bình.

Chúng tôi mong đợi được tiếp tục phát
triển các mối quan hệ đối tác của chúng ta
trong tương lai, và đồng chủ trì Nhóm Đối
tác Khắc phục hậu quả bom mìn.
Chúc mừng VNMAC chuyển vào trụ sở
mới. Qua mối quan hệ đối tác này, chúng ta
sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ

em Việt Nam, một thế giới mà các em có thể
chơi đùa và đi lại trên mặt đất trong an toàn
và không sợ hãi.
Đó là cam kết của chúng tôi với quý vị
trên tinh thần “truyền thống hòa hiếu.”
Xin cảm ơn!

Trẻ em ở nhiều vùng quê Việt Nam chơi đùa cạnh những quả bom khổng lồ còn sót lại sau
chiến tranh.
Children in many rural areas of Vietnam playing alongside war – left giant bombs.
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SPEECH BY AMBASSADOR TED OSIUS AT
THE VIETNAM NATIONAL MINE ACTION CENTER INAUGURATION
I’m honored to be here today, to
celebrate the opening of VNMAC’s new
headquarters and the launch of the Mine
Action Partnership Group.
I come to you today when the United
States, Vietnam, and many other partners,
are focused on the future and advancing
peace, prosperity, and human dignity
together. President Obama spoke about
this when he addressed the Vietnamese
people in May and I spoke about it just last
month at the Ho Chi Minh Academy. To
summarize very simply, the world we build
for our children, can and should be better
than the world of today or of the past.
When discussing our joint future,
Vietnamese often say, “Khép lại quá khứ,
hướng tới tương lai.” Close the past, and
look towards the future. We’re here today
because we know that closing the past does
not mean forgetting the past. We know
that if we are honest and mindful about our
history, we can create an even better future
together by dealing with it responsibly. Both
President Obama and I care deeply about
this effort. The President reaffirmed this
commitment only three months ago during
his visit to Vietnam.
To the people of Vietnam, President
Obama talked about how Cold War rivalries
and fears of communism pulled us into
conflict. He described how we learned once
more that war, no matter what our intentions
may be, brings serious consequences,
such as unexploded bombs. The President
told the story about Vietnamese and
Americans acknowledging the pain and
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the sacrifices on both sides. In this way, the
very war that divided us became a source
of healing. And so, over the last twenty
years, the relationship between Vietnam
and the United States transformed. This
transformation allowed the United States
to help remove landmines and unexploded
bombs, because, as the President declared,
“no child should ever lose a leg, just playing
outside.” With those words a short time ago,
President Obama renewed our pledge to
help Vietnam overcome the consequences
of war. He celebrated the same partnerships
that we celebrate today.
I have been fortunate to witness the
transformation President Obama described
first hand. Our UXO cooperation with
Vietnam began twenty years ago, in a
province called Quang Tri. And here
I should congratulate Quang Tri for
twenty years of international mine action
cooperation, a milestone the province
celebrated last month. What a tremendous
achievement! I wasn’t there to celebrate but
I was there over twenty years ago when the
partnership began.
I saw the consequences of war, the
unexploded bombs lying on the side of
the road and in the fields. I saw the bomb
craters and a landscape that reminded

me of the moon. And I heard the stories
about how unexploded bombs had affected
communities, families, and children. But
even twenty years ago, the people were
focused on healing and on the future.
One year ago, I went back to Quang Tri,
to see the new Legacy of War Coordination
Center and a new phase in our cooperation
that will help remove even more bombs. I
went to see for myself the great progress in
making the province safe. But even after
twenty years of effort, I also saw the work
was far from finished.
I am here today, because the United
States stands beside Vietnam in the work that
remains. Our annual funding, 12 million
dollars this year, reflects this firm promise.
Across the country, we’re supporting
everything from victims’ assistance, risk
education, capacity building, and survey
and clearance of UXO.
We have a growing partnership with
VNMAC as Vietnam enters a new phase
in its national mine action program. Our
navies are working together on underwater
demining, while our armies cooperate to
integrate Vietnam’s vast experience with
international standards. We are helping
develop a national information management
capacity based on the lessons we have
learned in Quang Tri.
We are proud of our partnerships with
the provinces, with the 504 committee,
and with the Vietnam National Mine
Action Center to help Vietnam address the
extensive contamination that is still a threat
to the people of Vietnam.

organizations outside of government that
made this possible. So we are also proud of
our partnerships with all of the international
NGOs and other members of the public
who have worked in Vietnam over the last
twenty years. These NGOs and ordinary
citizens worked to build bridges between
Americans and Vietnamese and improved
lives in Vietnam. This represents some
of the very best of our shared values that I
mentioned earlier – our optimism and our
desire to build a peaceful and prosperous
future together.
We know that we are making a
difference. Vietnam is clearing more bombs.
Fewer citizens are being hurt or killed.
And together, we are saving lives. Our
cooperation will not only help save lives in
Vietnam but will also save lives around the
world when Vietnam begins contributing
its expertise to Peace Keeping Operations.
We look forward to continuing our strong
partnerships into the future, and co-chairing
the Mine Action Partnership Group.
Congratulations to VNMAC as you
move into your new headquarters. Through
our partnership, we will build a better world
for the children of Vietnam, a world where
they can play and walk the earth in safety
and free from fear.
That is our commitment to you in the
context of “truyền thống hòa hiếu” and
because “Dĩ hòa vi quý.”
Xin cảm ơn!

Over the years, in many ways, it wasn’t
the governments but ordinary people and
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HỢP TÁC QUỐC TẾ GIÚP VIỆT NAM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ BOM, MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH.
INTERNATIONAL COOPERATION HELPS VIETNAM ACCELERATE THE
PROCESS OF OVERCOMING BOMB AND MINE AND UXO CONSEQUENCES.
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Hoa Kỳ là một trong những nước có sự hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong công tác khắc phục
hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.
The U.S. is among countries rendering active supports to Vietnam in post- war bomb and mine
and UXO consequence recovery.

71

Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA viện trợ
không hoàn lại cho Việt Nam 20 triệu USD để khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sót lại sau
chiến tranh tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định trong 3 năm từ 2018 đến cuối năm 2020.
Đây là một dự án quan trọng mà VNMAC triển khai trong năm 2018. Dự án sẽ giúp hai
tỉnh Quảng Bình và Bình Định loại trừ triệt để bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh,
bảo đảm an toàn cho người dân, hỗ trợ nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa
nhập cộng đồng, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.
Bên cạnh đó thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo của các chuyên gia nước ngoài
tham gia dự án, sẽ giúp cho Việt Nam từng bước nâng cao được năng lực quản lý, điều hành
trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.
The RoK’s Government, via the Korea International Cooperation Agency, granted $20
mn non-refundable aid to Vietnam to overcome the consequences of bombs and mines and
UXO left over from the war in the two provinces of Quang Binh and Binh Dinh in three
years from 2018 to the end of 2020.
This is an important project that VNMAC has implemented in 2018. The project is
expected to help the two provinces of Quang Binh and Binh Dinh thoroughly eliminate
bombs and mines left over from the war while ensuring safety for people, helping victims
improve their life quality and re - integrate into the community, and raising awareness of
bomb and mine UXO incident prevention.
In addition, training courses held by foreign experts participating in the project would
enble Vietnam to gradually improve its management and operation capacity in war - left
bomb and mine and UXO consequence relief.
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VNMAC, KOICA, UNDP phối hợp triển khai dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc
khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Quảng Bình và Bình Định.
VNMAC, KOICA, and UNDP jointly implementing the cooperation project between
Vietnam and RoK on war - left bomb and mine and UXO consequence recovery in Quang
Binh and Binh Dinh provinces.
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Hợp tác quốc tế từng bước giúp Việt Nam nâng cao năng lực trong các hoạt động khắc phục hậu
quả bom mìn, vật nổ nói chung.
International cooperation gradually helps Vietnam improve capacity in mine action activities.
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Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
Experience exchange in mine action activities.
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Lực lượng rà phá kiểm tra lại quy trình trước khi vào thực địa.
The clearance team checking the whole process before working in the field.
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Các đoàn quốc tế đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khắc phục hậu quả bom
mìn, vật nổ sau chiến tranh với VNMAC.
International delegations to exchanging and sharing experiencess in mine action with
VNMAC.
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Bà Portia Statton, Giám đốc quốc gia Nhóm Cố vấn bom mìn tại Việt Nam đi thực tế công tác rà
phá bom mìn tại miền Trung, Việt Nam.
Ms. Portia Statton, Country Director of Mines Advisory Group in Vietnam joining a fact finding
visit in central Vietnam.
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Đại sứ Stephan Husy
Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế
“Hoạt động rà phá bom mìn ở một số nước chủ yếu do
Liên Hợp quốc hay các tổ chức quốc tế thực hiện, thì ở
Việt Nam, chính phủ đã rất chủ động thực hiện với nguồn
lực trong nước. Điều này chứng tỏ Việt Nam rất nghiêm
túc trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến
tranh, đây là yếu tố rất quan trọng để các nước, các tổ chức
quốc tế tham gia cùng Việt Nam trong hoạt động này, góp
phần mang lại cuộc sống an toàn cho người dân”
Ambassador Stephan Husy
Director of Geneva International Centre for Humanitarian Demining
“Demining activities in some countries have mainly been carried out by the United Nations
or international organizations, while in Vietnam, the government has played an active role
in this work with the mobilization of internal resources, proving that Vietnam has adopted
a serious approach to the settlement of post – war bomb and mine and UXO consequences.
This is a very important factor for other countries and international organizations to join
hands with Vietnam in this field, contributing to bringing a safe life to people.
Ông Ted Paterson
Chuyên gia Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế
“Chúng tôi đánh giá rất cao việc Chính phủ Việt Nam cho
phép thành lập Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh ở Việt Nam, đây sẽ là diễn đàn để các bên
có thể đối thoại, tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề khắc
phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, mục
đích cuối cùng là làm sao để có thể giúp Việt Nam giải
quyết được tình trạnh ô nhiễm bom mìn càng sớm càng
tốt”.
Ted Paterson
International humanitarian demining expert
“We highly appreciate the Vietnamese Government for its permission to establish the Mine
Action Partnership Group in Vietnam, which will serve as a forum for parties to discuss
and find the common voice in mine action in Vietnam, in which the ultimate goal is to help
Vietnam handle the bomb and mine and UXO contamination as soon as possible”.
82

CUỘC CHIẾN VỚI BOM MÌN, VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Ở VIỆT NAM VẪN CHƯA KẾT THÚC
THE FIGHT AGAINST POST - WAR BOMBS AND MINES AND UXO IN
VIETNAM HAS YET TO END

83

Những vụ tai nạn thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.
Tragic accidents continue occuring in many localities across the country.
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HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHẤM DỨT
NHỮNG NỖI ĐAU DO BOM MÌN, VẬT NỔ GÂY RA
TAKE ACTION TO END THE PAINS CAUSED BY BOMBS AND MINES
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CÙNG
CHUNG TAY
KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ BOM
MÌN
JOIN HANDS TO
OVERCOME
BOMB AND MINE
CONSEQUENCES
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