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Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ Hội nạn nhân da cam tỉnh Đồng
Nai đã chủ động khắc phục để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra cho năm 2009 và đạt được nhiều
kết quả đáng khen ngợi, đặc biệt là trong vấn đề vận động ủng hộ nạn nhân da cam với hơn 7 trăm
triệu đồng. Qua đó, ghi nhận tấm lòng của nhiều cơ quan, đoàn thể và cá nhân trên bước đường đồng
hành và xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân da cam.

Phó chủ tịch Hội nạn nhân da cam tỉnh Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh đại diện nhận tiền ủng hộ nạn nhân của Hội người Việt
Nam tại Bỉ

Tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng trong vòng hai năm trở lại đây đã gây ảnh hưởng không nhỏ
đến nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Chính tình hình đó đã ảnh hưởng
không nhỏ đến cuộc vận động ủng hộ nạn nhân da cam cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà hoạt động của Hội chịu đứng nguyên tại chỗ, ngược lại các cấp Hội
đã tích cực tuyên truyền vận động, chủ động tìm đến mọi cơ quan đoàn thể, các mạnh thường quân
để tìm nguồn ủng hộ cho nạn nhân da cam. Kết quả thu được tương đối khả quan, Hội đã tiếp nhận
các nguồn ủng hộ được 708.290.470 đồng. Trong đó Tỉnh Hội vận động được 450.560.470 đồng còn
lại là do các huyện và thị Hội cùng một số đơn vị, các nhân trực tiếp ủng hộ cho nạn nhân.
Từ nguồn vốn vận động đuợc Hội đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với công tác chăm sóc
đời sống gia đình các nạn nhân. Đối với hoạt động xây và bàn giao nhà tình thương, 6 tháng đầu nam
2009, Hội đã tiến hành xây dựng được 3 căn nhà tình thương với hơn 60 triệu đồng. Trong quá trình
xây nhà, Hội còn vận động các bà con trong xóm, ấp ủng hộ thêm nên hầu hết các căn nhà xây dựng
đều có giá trị từ trên 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Đại diện công ty AnCo và Hội nạn nhân giao heo cho gia
điình anh Lê Thanh Tân (ấp Suối 2, Túc Trưng, Định Quán)
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Ngoài việc xây nhà, Hội còn tổ chức thăm và tặng quà cho các nạn nhân. Theo đó có 1.336 nạn nhân
được nhận tiền và quà với tổng số tiền là 337 triệu đồng. Đặc biệt trong các chương trình chăm sóc
đời sống cho các nạn nhân da cam thì chương trình “ Vượt khó cùng AnCo” được đánh giá là có tác
động rất tích cực đến đời sống vật chất lần tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các nạn nhân yêu hơn
cuộc đời và nhận thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều ý nghĩa để từ đó họ vựơt qua khó khăn, mặc cảm
và sống có ích cho đời. Trên chặng đường đồng hành cùng các nạn nhân da cam, công ty AnCo đã
hỗ trợ vốn và giống heo cho 27 gia đình nạn nhân với tổng số tiền là 324 triệu đồng. Đó vừa là tấm
lòng của Công ty AnCo giành cho các nạn nhân nhưng cũng là sự nỗ lực vận động của tỉnh Hội trong
suốt cả quá trình.
Ngoài những hoạt động tiêu biểu, Hội còn vận động được nhiều cơ quan đơn vị khác cùng đến thăm
và tặng quà cho các nạn nhân trong số đó có Đoàn Trường Sơn - Hội người Việt Nam tại Bỉ đồng
hành cùng nỗi đau da cam bằng việc trao học bổng cho một số học sinh là nạn nhân da cam tại thành
phố Biên Hoà.

Trường Cao đẳng Nghề số 8 đón nạn nhân da cam về
trường học

Một số trường dạy nghề trong toàn tỉnh cùng hướng về nỗi đau da cam với nhiều hoạt động có ý
nghĩa. Trường Trung cấp nghề Long Thành-Nhơn Trạch, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Đồng Nai
và Bưu chính Viễn thông Đồng Nai nhận trợ cấp thường xuyên, mỗi tháng 20 kg gạo cho 40 nạn nhân
da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhằm động viên những nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt nhưng còn khả năng đi học được
hoặc con em nạn nhân có điều kiện đến trường, Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế
và hội nạn nhân da cam tỉnh đã ký kết bản giao ước “Tiếp sức đến trường”, bắt đầu từ 2009-2010 trở
đi, với mức trợ cấp khác nhau giành cho các cấp học từ tiểu học đến trung học, giá trị mỗi suất từ 1,8
triệu đến 4,5 triệu, tính đến nay số hồ sơ được xét học bổng là 241 học sinh với tổng giá trị
717.300.000 đồng.
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Khám bệnh cho nạn nhân da cam tại huyện Định Quán

Ngoài những chương trình ủng hộ cụ thể về mặt vật chất, còn rất nhiều các đơn vị y tế trong toàn tỉnh
đã tổ chức các buổi khám, chữa bệnh miễn phí cho các nạn nhân, động viên họ vượt qua nỗi đau, sự
mặc cảm để sống lạc quan giữa cuộc đời.
Hà Giang
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