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LỜI GIỚI THIỆU 
 
 
Chúng tôi vui mừng giới thiệu Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động bom mìn nhân đạo của Dự 
án RENEW tại tỉnh QuảngTrị - 10 năm nỗ lực đem lại sự an toàn cho tính mạng người dân, 
giảm thiểu tai nạn và thương vong gây ra bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, 
chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.  

Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ năm 2001, Dự án RENEW - “Phục hồi Môi trường 
và Khắc phục hậu quả chiến tranh” - Chương trình hợp tác giữa  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Trị với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thí điểm triển khai với  
phương thức, cách tiếp cận mới, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn những thách thức nhân đạo của 
vấn đề bom mìn sau chiến tranh  tại tỉnh Quảng Trị.  

Mô hình lồng ghép toàn diện của Dự án RENEW đã nhận được sự đóng góp từ nhiều nguồn lực 
khác nhau đến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và  quốc tế. Cho đến nay, các đối 
tác nước ngoài của dự án bao gồm Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF), 
Quỹ Viện trợ Nhân dân Nauy (NPA), Viện Humpty Dumpty (HDI), Tổ chức nhân đạo Golden 
West (GWHF), Trung tâm nguồn lực nạn nhân bom mìn Tromsoe (TMC), Quỹ Nhi đồng Liên 
hợp quốc.  Dự án đã nhận được sự tài trợ từ Bộ Ngoại giao Na Uy, Bộ Ngoại giao  Hoa Kỳ và 
Bộ Ngoại giao  Đài Loan. Ngoài ra, dự án còn nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của nhiều tổ 
chức, công ty và cá nhân đến từ nhiều nước trên thế giới. 

Từ một mô hình thí điểm ban đầu, trong 10 năm qua, Dự án RENEW đã có những bước phát 
triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn 
sau chiến tranh, đáp ứng hiệu quả nhu cầu xóa đói giảm nghèo, phát triển KTXH của tỉnh 
Quảng Trị và trở thành một hình mẫu dự án hành động bom mìn nhân đạo được các cơ quan 
trung ương, địa phương và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.  

Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ, các bộ ngành TW đã dành nhiều 
quan tâm và hỗ trợ đối với dự án. Cảm ơn sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, sự phối hợp 
của các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh, sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, đặc 
biệt cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà tài trợ đã dành cho dự án trong suốt 10 năm qua. 
Cảm ơn các tổ chức NPA, HDI và TMC về sự cam kết tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với dự án trong 
giai đoạn tiếp theo. 

Cảm ơn các chuyên gia, cán bộ, nhân viên dự án RENEW về những nỗ lực không mệt mỏi để 
dự án có được như ngày hôm nay.  

Kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được, Dự án RENEW, với tầm nhìn 10 năm tới 
sẽ phấn đấu tiến gần hơn đến mục tiêu một cộng đồng an toàn và tiếp tục góp phần mở ra 
nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho người dân và vùng đất Quảng Trị. 

Chúc mừng Dự án RENEW, 10 năm trưởng thành và phát triển. 

Trân trọng, 

 

 

 

        

Hoàng Nam,        Chuck Searcy 
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ                                  Cố vấn Quốc tế  
Điều phối viên Dự án RENEW                                                Dự án RENEW                      
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thống kê số nạn nhân, tìm hiểu hoàn cảnh chấn thương của họ và đặc điểm tàn tật của nạn 
nhân và nhu cầu bức thiết của họ, từ đó thiết kế các hoạt động can thiệp phù hợp. 
 
Dự án đã phát triển từ một nhóm chủ chốt gồm 4 cán bộ vào năm 2001 đến nay là 80 nhân 
viên. Hiện tại, dự án RENEW có một đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, các nhân viên kỹ 
thuật được được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế (IMAS) với trang thiết bị hiện đại để 
xử lý bom mìn một cách an toàn, chuyên nghiệp. Tất cả cán bộ, nhân viên Dự án RENEW đều 
là người Quảng Trị, cùng với các nguồn lực khác tại địa phương, là nền tảng cho các mối quan 
hệ cộng tác chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương trong quá trình triển khai sứ 
mệnh của dự án. Việc coi trọng sử dụng nguồn lực tại chỗ của địa phương và tại cộng đồng 
cũng đã giúp cho Dự án RENEW triển khai các hoạt động trên phạm vi rộng với kết quả cao và 
chi phí thấp. Dự án hiện có hàng ngàn tình nguyện viên đến từ các tổ chức như Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân đã giúp đưa các hoạt động  đến với các làng, bản vùng sâu, 
vùng xa. Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị với chính sách hỗ trợ giảm mức giá sản xuất và 
thời gian phát song cũng đã góp phần chuyển tải nhanh chóng thông điệp giáo dục phòng 
tránh bom mìn đến mọi nơi trên toàn tỉnh. 
 
Hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế và tổ 
chức phi chính phủ là yếu tố quan trọng 
trong thành công của Dự án RENEW. Dự 
án RENEW đã nhận được sự hỗ trợ kỹ 
thuật và tài chính từ VVMF (quản lý, 
điều phối, các hoạt động bổ trợ); Tổ 
chức Nhân đạo Golden West (rà phá, 
nghiên cứu và phát triển); Quỹ Viện trợ Nhân dân Nauy (rà phá và xử lý bom mìn lưu động, 
quản lý thông tin); Trung tâm nguồn lực nạn nhân bom mìn Tromsoe (chăm sóc, cấp cứu chấn 
thương, hỗ trợ nạn nhân); UNICEF (giáo dục phòng tránh bom mìn, khảo sát); và Viện 
Humpty Dumpty (cải thiện sinh kế cho người dân và hình thành nguồn lực cho các hoạt động 
bom mìn trongg tương lai). Các đối tác này đã giúp đỡ Dự án RENEW phát triển năng lực quản 
lý và chuyên môn  kỹ thuật để  điều hành các hoạt động dự án với sự hướng dẫn và hỗ trợ của 
chuyên gia quốc tế trong những lĩnh vực  cần thiết và khi được yêu cầu. 
 

Sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo dự án luôn 
đảm bảo cho dự án đi đúng định hướng, 
các chương trình được điều phối nhịp 
nhàng, kết hợp hiệu quả các nguồn nội 
lực và ngoại lực, đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của địa phương. 
 

 
  

===========================  
Hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế và tổ 
chức phi chính phủ là yếu tố quan trọng 
trong thành công của Dự án RENEW. . . 
=========================== 

===========================  
Sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đảm bảo dự 
án đi đúng định hướng, kết hợp hiệu quả 
nguồn nội lực và ngoại lực, đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu… 
=========================== 
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ính của dự 
t động tại 
, diễu hành
toàn và nh
Hải Lăng và

O NGƯỜI

h Quảng Trị
nhỏ tuổi và
tại Hà Nội,
 bao lâu đi

há bom bi,
hướng đến

uối cùng có
 thậm chí

n phát hiện
ở các nước
ngày hôm
, thậm chí

mìn, vật nổ

hòng tránh
hòng tránh
có hành vi

a toàn thể
xác và kịp

gay lập tức
t hợp phần
ếu tố thiết

viên thanh
ệp an toàn
ở. Họ nhận
ng là thành
Họ khuyến
gia đầy đủ
à phá bom
năm 2011,
 và chuyển
m mìn lưu
ng kỳ năm

riệu Phong
t động do
 án tổ chức
cộng đồng
h, cắm trại
ận thức về
à Cam Lộ. 
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Tờ rơi, tru
cũng đượ
thông điệ
RENEW đã
trẻ em ch
tỉnh. Các 
bom mìn, 
bom mìn v
 
Số liệu kh
hiểu biết v
còn 3,6%
người nói 
thông điệp
2% ngườ
“hành vi 
mìn hoặc 
vật nổ.  

 

======
Hiện nay
toàn” để
======

Cộng tác v
học sinh t
bom mìn v

Sơ đồ ch
(Hải Lăng
đoạn 200

uyện tranh 
ợc sử dụng
ệp giáo d
ã tài trợ cá
o 20.000 h
em thể hi

 và chia sẻ 
và các phòn

hảo sát REN
về nguy cơ 

% giữa năm
 không nhì
p an toàn c
i dân tỉnh
an toàn” đ
không biết 

======
y có ít hơ
ể phòng t
======

viên Đoàn h
tầm quan trọ
và cách phò

ho thấy tai n
g, Triệu Pho
02-2010. 

 trẻ em và 
g rộng rãi
ục phòng 
c cuộc thi v
học sinh tiể
ện sự hiểu
 thông điệp
ng tránh ta

NEW cho t
 bom mìn g

m 2002 và 
ìn thấy bả
cũng giảm. 
h Quảng T
để phòng t
 phải làm g

======
ơn 2% ngư
tránh tai n
======

hướng dẫn c
ọng của biến
òng tránh tai

nạn bom mìn
ong, Cam Lộ

 các ấn phẩ
 để tuyên
 tránh bo
vẽ về bom 
ểu học trên
u biết của 
p về mối ng
i nạn thươn

hấy mức đ
giảm từ 22%
 năm 2010
ảng cảnh b
 Hiện nay c

Trị không b
tránh tai n
gì khi gặp b

======
ười dân t
nạn bom 
======

các em 
n báo 
i nạn.  

n giảm ở vùn
ộ) và toàn tỉn
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Trong kh
Truyền h
chương tr
mìn đến 
PTTH cũn
tránh bom
đồng bào 
 
Tầm ảnh 
phương t
hoạt động
đợt khảo 
Trị biết rõ
để đảm b
một thời g
mìn do dự
được VTV1

ẩm khác 
n truyền 
om mìn. 
 mìn cho 
 địa bàn 
mình về 

guy hiểm 
ng tích. 

độ không 
% xuống 
0, và số 
báo hoặc 
có ít hơn 
biết đến 
nạn bom 
bom mìn, 

======
tỉnh Quản
 mìn . . . 
======

ng dự án 
nh giai 

n
e

uôn khổ h
hình tỉnh, 
rình phát s
hầu hết n

ng phát són
m mìn bằn
 thiểu số. 

hướng của
iện truyền 
g của Dự á
sát cho thấ

õ bom mìn 
ảo an toàn
gian dài, c
ự án RENEW
1 sử dụng v

 
Kết quả là 
thương tíc
năm ở các
và trên phạ
 
 
 

 

 

=======
ng Trị khô

=======

Truyện tran
nguy cơ bom
em học sinh

hợp tác vớ
Dự án RE
óng thông 

người dân 
ng chương 
ng tiếng Pa

 đài truyền
 thông khá
n RENEW  
ấy 81% dâ
 là nguy hi
n cho gia đ
các thông đ
W và QTV p
và phát són

 đã giảm th
ch và tử v
c vùng dự á
ạm vi toàn 

======
ông biết đ

======

h trẻ em vớ
m mìn thu h
h. 

ới Đài Phát
ENEW sản 
điệp an toà
trong toàn
trình giáo 
aco và Vân

n hình, báo 
ác đã vượt 
 lan ra toàn
n số toàn t
ểm và họ 
đình của m
điệp an toà
phối hợp sả
ng trên toàn

hiểu đáng k
vong trong
án RENEW 
 tỉnh. 

 

======
đến “hành

======

ới chủ đề giá
hút sự chú ý

t thành và
 xuất các
àn về bom

n tỉnh. Đài
dục phòng
n kiều cho

 chí và các
 qua vùng
n tỉnh. Các
tỉnh Quảng
biết làm gì

mình. Trong
àn về bom
ản xuất đã
n quốc. 

kể tai nạn,
g vòng 10
 hoạt động

===== 
h vi an 

===== 

áo dục 
ý của các 

 
c 
 
 
 
 

c 
 

c 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

KHÔI PH
 
 
Khi Dự án
hoặc bị th
 
Huyện Triệ
nạn nhân 
nghèo. 
 
Nỗ lực ba
người khu
 

Tạo thu n
 

xưởng đào
khi được d
mục khác 
việc khang
tương đối 
 

Sứ mệnh 
 

Chị Nguyễ
huyện Hải
con, thông
trình tín d

Đỗ Thiên Đ
huyện Triệ
với sự hỗ 

HỤC HY V

 RENEW đư
ương và bị 

ệu Phong c
cần sự hỗ 

n đầu của 
yết tật, nh

nhập 

o tạo nghề 
dự án hỗ tr
 được mở 
g trang với
 ổn định.  

 của Nấm 

ễn Thị Mễ, n
i Lăng, phát
g qua vốn v
ụng RENEW

Đăng, nạn n
ệu Phong, th
trợ của REN

VỌNG THÔ

ược triển kh
 tàn phế su

có số nạn n
trợ y tế và 

 Dự án REN
iều người t

 nhỏ mà họ
ợ nhà xưởn
rộng, các t
 một chươn

 

nạn nhân bo
t triển đàn b

vay ban đầu 
W.  

nhân bom m
ham gia trồn
NEW. 

ÔNG QUA 

hai vào năm
uốt đời do b

nhân cao n
 phục hồi c

NEW ở huy
rong số họ 

ọ đã thiết lậ
ng và thiết 
thành viên 
ng trình hỗ

om mìn ở 
bò lên 7 

từ chương 

mìn ở 
ng nấm 
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 PHỤC HỒ

m 2001, đã
bom mìn, v

hất, 1.270 
chức năng h

yện Triệu P
 là phụ nữ 

Cùng vớ
RENEW t
tế thông
các hộ g
chăn nuô
suất cao 
đình thụ 
   
Nỗ lực n
là địa p
thương k
nạn nhâ
đình tham
hiện nay
những nă
gia đình
chương t
 
UBND hu

ập cho 25 n
 bị, nâng su
 của Hội N
ỗ trợ nghề h

Một trong
án RENEW
Humpty D
“Sứ mệnh
án tạo th
trồng nấm
RENEW n
mở rộng 
đình nạn 
và kinh tế
 
Với sự gi
quyền tỉn
bắt đầu x
nấm hàng

ỒI VÀ TẠO

ã có gần 7.
ật nổ.  

 người bị c
hay hỗ trợ 

Phong được
lao động ch

ới Hội Nôn
triển khai c
 qua hỗ tr

gia đình nạ
ôi và giới th
 cho thức ă
 hưởng chư

ày sau đó 
phương có 
kể từ chiến
n cần sự h
m gia chươ
y số hộ tha
ăm gần đâ
 nạn nhân
trình. 

uyện Hải L
người mù, c
uất sản xuấ
gười Mù hu
hợp lý cùng

 những chư
W, thông qu
Dumpty (H
h của Nấm”
hu nhập ch
m nâng c
hìn thấy tiề
đem lại lợ
nhân mà c
ế bền vững 

úp đỡ của 
nh Quảng T
xây dựng tr
g hóa, chọn

O CƠ HỘI

000 người 

hết và bị t
tạo thu nhậ

c ưu tiên d
hính của gi

g dân và 
các chương
rợ vốn tín 
ạn nhân mu
hiệu chươn
ăn gia súc. 
ương trình n

mở rộng s
 1.082 ng
 tranh kết 
hỗ trợ. Ở 
ơng trình. Ở
am gia lên
y ở huyện 
n bom mìn

Lăng yêu c
cũng là nạn
ất tăm tre, 
uyện Hải L
g các trang

ương trình s
ua mối qua
HDI) ở New
”. Xuất phát
ho các hộ 
cao thu nh
ềm năng c
ợi ích khôn
còn cho ph
 ở Quảng T

 HDI và s
Trị, dự án 
rung tâm s
n lựa các h

I PHÁT TR

lớn và trẻ 

hương và c
ập vì bị tàn

ành cho cá
a đình. 

Hội Phụ n
 trình phát
dụng xoay
ua trâu, bò
g trình trồn
Ban đầu có

này. 

sang huyện
ười bị chế
thúc và 56
Hải Lăng 1
Ở huyện Tr
n đến 100 
Cam Lộ, v

n cũng đã 

cầu giúp đỡ
n nhân bom
 chổi đót và

Lăng đã có 
 thiết bị vớ

sáng tạo nh
n hệ hợp tá

w York, là 
t từ một hợ
 nạn nhân
hập, HDI 
của một ch
ng những c
hát triển nô
Trị. 

ự hợp tác 
RENEW hi

sản xuất và
hộ gia đình

RIỂN 

em bị chết

có gần 800
n tật và rất

ác gia đình

nữ, Dự án
t triển kinh
y vòng cho
ò giống để
ng cỏ năng
ó 80 hộ gia

n Hải Lăng,
ết hoặc bị
66 gia đình
125 hộ gia
riệu Phong,
 hộ. Trong
ới gần 500
 tham gia

ỡ mở rộng
m mìn. Sau
à các hạng
 cơ sở làm
ới thu nhập

hất của Dự
ác với Viện
sáng kiến
ợp phần dự
 bom mìn
và dự án
ương trình
cho hộ gia
ông nghiệp

 của chính
ện nay đã
à chế biến
h tham gia

t 

 
t 
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NAMUS là 
lai NAMUS

Nâng cao

chấn thươ
mất nhiều
tổ chức ở 
 
Trong khu
các trạm y
được cung
 
Các thiết 
Hải Lăng s
 

Cung cấp
 
Khoa Phục
Dự án REN
máy nén k
tác vào nă
người khu
 
Trong năm
cấp dịch v
loại hình d

Nhân viên
cứu chấn 

Phòng thí n
tại Cam Lộ

 nhãn hiệu
S sẽ có mặt

o năng lực 

ơng. Các ch
u máu, bị d
5 trong số 

uôn khổ chư
y tế ở 7 tro
g cấp cho 5

bị phẫu thu
sẽ nâng cao

p chân tay 

c hồi chức 
NEW đã cu
khí, máy hú
ăm 2004, x
yết tật. 

m 2008, Dự
vụ cho ngườ
dịch vụ này

n y tế thực h
thương nân

nghiệm của 
. 

 bao hàm 
t trên kệ hà

 y tế  

hấn thương 
ập nát mô 
 10 huyện, 

ương trình,
ong tổng s
38 nhân vi

uật mới dà
o chất lượn

 giả cho n

năng Bệnh
ng cấp thiế
út chân khô
xưởng đã c

ự án RENEW
ời khuyết tậ
y. Đội ngũ b

hành kỹ năn
ng cao trên 

Trung tâm X

các yếu tố 
àng trong c

 do nổ bom
 và hầu hế
 thị xã của 

, Dự án đã
ố 10 huyện
ên y tế ở 4

nh cho bện
g chăm sóc

gười khuy

h viện Đa k
ết bị cho X
ông, cưa đứ
cung cấp ch

W triển kha
ật ở vùng s
bác sỹ và n

g cấp 
động vật.

Xử lý nấm 
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chương 
cao.Các
hỗ trợ b
sản phẩ
khẩu tr
thiết. Sả
giá bảo
chứng n
1000 hộ
trình nà
 
Chương
các bước
thị trườn
hiệu hà

 nấm, Việt 
ác siêu thị.

 
Sau một v
đầu tiên là
sống các b
tác của R
Trung tâm
đóng góp 
nâng cao n
các trường
gồm cả đà
cứu chấn t
 
Kết quả củ
viên 21 ng
Nauy đào t
bác sỹ, y 
bản được đ

m mìn yêu 
ết đe dọa đế
 Quảng Trị.

 cấp phát 
n, thị xã củ
 huyện và 

nh viện Vĩn
c bệnh nhâ

yết tật 

khoa tỉnh Q
Xưởng Chỉnh
ứng và kho
hân, tay gi

ai chương t
sâu, vùng n
hân viên kỹ

 trình trồ
c gia đình t
ban đầu và
ẩm, thị trườ
rong tương
ản phẩm n

o đảm bởi 
nhận chất 
ộ gia đình 

ày. 

 trình Sứ 
c ban đầu 
ng, đăng ký
àng hóa ở
 Nam và M
. 

vụ tai nạn d
à quan trọn
bộ phận bị
RENEW, Tổ

m Y tế Trom
về tài chín

năng lực củ
g hợp cấp c
ào tạo theo
thương. 

ủa chương 
gười được 
tạo để trở 
tá, kỹ thuậ
đào tạo về 
cầu kỹ năn
ến tính mạ
  

133 túi y t
ủa tỉnh. Cá
các bệnh v

h Linh, Hư
n bị thương

Quảng Trị là
h hình của 
an để sản x
ả và các th

rình phục h
núi của tỉnh
ỹ thuật đi đ

ồng nấm 
tham gia c
à hỗ trợ kỹ
ờng tiêu thụ
g lai) để t
ấm của họ 
vì chúng 
lượng. Dự

 hưởng lợi 

mệnh của 
của một c

ý chất lượn
ở Việt Nam
ỹ và vào m

do bom mìn
ng nhất để 
 thương củ
ổ chức Tra
soe (TMC) 

nh và nguồ
ủa tỉnh Quả
ứu khẩn cấ
o tiêu chuẩ

 trình này 
chính các 
thành giản
ật viên và 
các kỹ năn

ng đặc biệt 
ng. Quá trì

tế di động c
c dụng cụ 

viện huyện v

ớng Hóa, Đ
g tích. 

à một đối t
 bệnh biện
xuất chân t
hiết bị chỉn

hồi chức nă
, hầu hết h
đến các vùn

hữu cơ c
chương trìn
ỹ thuật, th
ụ trong nướ
ạo ra thu 
 sẽ được th
sẽ đáp ứn
ự kiến sẽ 
 trực tiếp 

 Nấm đã t
hiến lược n
g GAP, đăn

m và trên 
một ngày tr

n, vật nổ, g
 cứu mạng 
ủa nạn nhâ
auma Care
 ở Nauy, đã
ồn lực quan
ảng Trị nhằ
ấp. Đóng gó
ẩn quốc tế 

là một đội 
 giáo sư, b
ng viên tại 
 nhân viên
g cứu sinh 
 do nạn nh
ình đào tạo

chứa 45 dụ
sơ cứu ban
và tỉnh.  

Đakrông, Tr

tác khác củ
 gồm máy 
tay giả. Kể 
nh hình khá

ăng lưu độn
họ chưa đượ
ng xa xôi b

chất lượng
nh sẽ được
hương hiệu
ớc (và xuất
 nhập cần
hu mua với
ng chỉ tiêu
có khoảng
từ chương

thống nhất
nghiên cứu
ng ký nhãn
 thế giới:
rong tương

iờ đồng hồ
 sống, cứu
ân. Hai đối
 (TCF) và
ã có những
n trọng để
m đáp ứng
óp này bao
ế trong cấp

 ngũ giảng
bác sỹ của
chỗ, 2.300
 y tế thôn
 và điều trị
hân thường
o này được

ụng cụ cho
n đầu cũng

riệu Hải và

ủa RENEW.
 mài phay,
 từ khi hợp
ác cho 463

ng để cung
ợc tiếp cận
ằng xe ôtô
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Can thiệp 
các bệnh 
viên tại bệ
phẫu thuậ
 
Bệnh viện
RENEW cu
viện đã tiế
nhân. Bện
thuật đã đ
 

Hỗ trợ trư
 
Dự án RE
thiết lập t
tạo ra các
hơn 200 s
 
Năm 2009
Trung tâm
án nghiên 
tập trung 
thay thế m
và các ca
không nhữ

Đo, khám v
Trạm y tế x

Hồ Xay lần
năm phải d

 giải phẫu c
nhân phẫu 
ệnh viện h
ật tại tuyến 

 huyện Vĩn
ung cấp. Ch
ếp nhận 2.

nh viện huy
được sử dụn

ường y tế 

NEW hỗ trợ
trang thiết 
c cơ hội học
inh viên. 

9 Dự án RE
m Y tế Trom
 cứu thuốc 
 vào việc 
morphine t
a chấn thư
ững cho cá

và bó bột lấy
xã. 

n đầu tiên đi
dùng nạng g

có lúc cần 
 thuật chỉn
uyện còn t
 huyện tron

nh Linh giờ 
ho đến nay
576 bệnh 

yện Hướng 
ng để điều 

 và nghiên

ợ Trường T
 bị đào tạo
c tập và ph

ENEW phối
msoe (TMC)
 ở cấp tỉnh 
sử dụng K

trong các tì
ương. Kết 
c ca cấp cứ

ấy mẫu chân

i lại dễ dàng
gỗ. 

có
k
tr
tr
cấ
 
Ô
đ
g
ch
ch
R
cụ
sả
củ
Sa
d
sa

 
T
tr
v
h

H
 

thiết, đặc b
h hình. Dự
tiến hành c
ng các trườ

đã có phòn
 phòng mổ
nhân thươn
Hóa, Đakrô
trị 708 bện

n cứu 

Trung cấp Y
o và nâng c
hát triển ng

 hợp với S
) ở Nauy để
 lần đầu tiê

Ketamine là
ình huống 
quả có th
ứu liên qua

n giả tại 

g sau 40 
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ó trang bị 
hám tại chỗ
rợ tập huấn
rong đi lại 
ấp. 

Ông Hồ Xay
đây hơn 40 
ian để đi t
hân giả. Tr
hiếc nạng 

RENEW đến
ụt để làm 
ản xuất ch
ủa Hồ Xay 
au một thờ
àng mà kh
au gần 40 

ừ tháng 3 
rình đã khá
à Đakrông 
ình. 

ỗ trợ phẫu

biệt đối vớ
ự án RENEW
cung cấp tr
ờng hợp ngh

ng mổ riêng
ổ này đã xử
ng tích, tro
ông và Hải 
nh nhân. 

Y tế Quảng
cấp giáo tr
ghề nghiệp 

Sở Y tế tỉnh
ể triển kha
ên. Nghiên 
àm phương
y tế khẩn 

hể quan tr
an tai nạn b

 

======
480 nạn
dụng cụ 
======

máy móc 
ỗ, điều chỉn
n giúp trẻ 
 sử dụng c

y, một nạn 
 năm chưa
ừ huyện H

rong nhiều 
 gỗ. Đội p
 tận bản c
chân giả, v
ân giả. 10 
 và trao ch
ời gian tập 
hông cần đ
năm. 

năm 2008 
ám cho 480
 và 275 ng

u thuật 

i các thươn
W bên cạnh
rang thiết 
hiệm trọng

g với toàn 
ử lý 251 bệ
ong sáu thá
Lăng cũng 

g Trị 
rình, 
 cho 

h và 
i dự 
 cứu 
g án 
 cấp 
rọng 
bom 

======
n nhân và
 chỉnh hìn
======

Sinh 
Trị th
bị cấp
RENE

và dụng cầ
nh các dụng
em và ngư
có hiệu qu

nhân bom 
a bao giờ c
ướng Hóa 
năm ông p

phục hồi c
ủa ông, kh
và trở lại x
 ngày sau,

ho ông một
 luyện, ông
đến chiếc n

đến tháng 
0 nạn nhân
gười đã đượ

ng tích do t
 hỗ trợ nân
bị cho phé
. 

bộ thiết bị 
nh nhân. T
áng đầu nă
 được nâng

======
à 275 ngư
nh… 
======

viên trường
hực hành cấ
p cứu chấn 
EW hỗ trợ. 

ần thiết để
g cụ chỉnh 
ười lớn gặp
ả chân tay

 mìn bị cụt 
có đủ tiền 
đến Đông 

phải khập k
chức năng 
hám, đo kíc
xưởng ở Đ
, họ quay t
t chiếc châ
g đã có th
nạng gỗ lầ

 6 năm 201
n ở huyện H
ợc cấp dụn

tai nạn và đ
ng cao năn
p thực hiệ

 phẫu thuật
Trong năm 
ăm 2011 là
 cấp với th

======
ười đã đư

======

g Trung cấp
ấp cứu ban đ

thương do 

ể thực hiện
hình và hỗ

p khó khăn
y giả được

 chân cách
 hoặc thời
Hà để làm

khiểng trên
 lựu động
ch cở chân
ông Hà để
trở lại bản

ân giả mới.
ể đi lại dễ
n đầu tiên

11, chương
Hướng Hóa
g cụ chỉnh

đôi khi cho
g lực nhân
n các cuộc

t do Dự án
2010 bệnh

à 779 bệnh
iết bị phẫu

= 
ược cấp 

= 

p Y tế Quảng
đầu với thiế
Dự án 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ể 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

g 
ết 



 

Hội nghị b
Ketamine 

bảo vệ đề tài
tại Bộ Y tế. 

i nghiên cứu

t

 

t

 

u 
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mìn và còn
trường xây
Sở Y tế, và
 
Công trình
thành công
học Bộ Y t
7/2011 Bộ 
rộng rãi ph
 

n cả tai nạn
y dựng. Sự
à TMC đã đạ

h nghiên c
g tại hội đồ
tế tại Hà N
 Y tế đã có

hát hiện của

n giao thôn
ự phối hợp 
ạt được kết

cứu được t
ồng nghiệm
Nội vào thá
ó quyết địn
a nghiên cứ

 

ng và tai nạ
 giữa Dự á
t quả.  

trình bày v
m thu công 
áng 6/2011
nh cho phé
ứu tại Quản

ạn tại công
án RENEW,

và bảo vệ
 trình khoa
1 và tháng
ép áp dụng
ng Trị.  

 
 

 
 
 
 



 

PHÁT TR
 

Một trong 
dụng là tr
được xây d
 
Dự án REN
hoặc cải t
xây dựng 
dựng một 
học ở huyệ
 

Trường tiể
được cải tạ
các em họ

RIỂN CỘN

 những kết
rường học, 
dựng nhằm

NEW cùng 
tạo một số 
 thư viện c
 thư viện k
ện Triệu Ph

ểu học Tườn
tạo và xây m
ọc sinh khôn

NG ĐỒNG 

t quả quan 
bệnh xá, n

m phục vụ c

với nguồn 
 công trình
công cộng 
khác ở huyệ
hong. 

 

ng Vân, Triệ
mới tạo điều 
ng phải học 

 SAU KHI

 trọng của v
nhà sinh ho
cộng đồng. 

 tài trợ của
h ở tỉnh Qu
ở thị xã Q
ện Đakrông

ệu An  
kiện cho 
theo ca. 
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I RÀ PHÁ 

việc làm sạ
oạt cộng đồ
  

a các cựu b
ảng Trị cho
uảng Trị nă

g, cải tạo, n

  

ạch bom mì
ồng và các 

binh và nhà
o học sinh 
ăm 2004, 
nâng cấp và

Lễ động 
huyện Đ
thiểu số
dịch vụ c

ìn và làm c
 công trình

à tài trợ kh
 và người d
Dự án REN
à xây dựng

thổ xây dựn
akrông, nơi
còn gặp kh

cơ bản. 

cho đất an 
 phúc lợi k

hác đã giúp
dân. Bắt đầ
NEW kể từ 
g mới một t

ng nhà thư 
i có nhiều đồ

hó khăn khi t

toàn để sử
khác có thể

p xây dựng
ầu với việc
đó đã xây

trường tiểu

viện cho 
đồng bào 
tiếp cận 

ử 
ể 

 
 
 
 



 

CƠ SỞ D
 
 
Khi Dự án
hầu như c
của bom m
và các vấ
các vị trí c
 
Dự án RE
khai nhiều
trọng của 
dân, cũng
hoàn cảnh
nay của h
của dự án
các dự án
chính phủ
giá và lập
sớm có qu
cầu sử dụ
Quảng Trị
 
Các khảo 
sát  Đánh 
tìm phế liệ
nhân bom
(phiên bản

 

======
Các hợp 
thông tin
xác về h
độ. 
======

Giao diện p
quản lý hoạ
RENEW. 

DỮ LIỆU H

n RENEW bắ
chưa có có t
mìn, vật nổ
ấn đề kinh 
của bom mì

NEW là tổ 
u đợt khảo
 bom mìn v
g như thốn
h xảy ra ta
họ. Báo cá
n được chia
n bom mìn
 để sử dụn
 kế hoạch.
uyết định x
ụng tiếp cậ
. 

sát đáng c
 giá Sơ bộ 
ệu ở 3 tỉnh

m mìn toàn 
n 2002, 20

======
 phần dự 
n cập nhậ

hoạt động

======

phần mềm T
ạt động bom

HỖ TRỢ Đ

ắt đầu công
thông tin c
ổ đối với n
tế - xã hộ
ìn, vật nổ v

 chức đầu 
o sát đánh
và tác động
ng kê chi t
ai nạn và n
o khảo sát
a sẻ cho c
n nhân đạo
ng phục vụ
 Chính quy

xem thông 
n nguồn th

chú ý mà R
tác động c

h miền Trun
 tỉnh và Nh
06, 2010). 

======
ự án hiện n
ật đầy đủ
g và đánh

======

TechBase – 
m mìn của D

ĐIỀU PHỐ

g việc vào 
hính thức v
gười dân, c
i. Có rất ít
và mức độ 

tiên ở Việt
h giá mức 
g của nó đố
tiết về số 
hu cầu bức
t và dữ liệ
cơ quan ch
o và các tổ
ụ cho phân 
yền tỉnh Qu
tin có giá t

hông tin tin

RENEW và c
của bom mì
ng, Quảng 
hận thức – 
 

====== 
nay có 
ủ, chính 
h giá tiến 

====== 

cộng cụ 
Dự án 
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ỐI VÀ LẬP

 năm 2001
về tác động
các tổ chức
 dữ liệu về
ô nhiễm. 

t Nam triển
độ nghiêm
ối với ngườ
 nạn nhân
c thiết hiện
ệu mở rộng
ính quyền,
ổ chức ph
 tích, đánh
uảng Trị đã
trị này là t
n cậy và kh

các đối tác
ìn ở huyện 
Bình, Quản
 Thái độ - 

 
Dự án 
về bom
 thống
chuẩn 
kỹ thu
thống 
cán bộ
thông 
động d
 
Ngoài r
tin qua
thống 
các đố
mìn.  
 
 

 

 

 

P KẾ HOẠC

, 
g 
c 
ề 

n 
m 
ời 
, 
n 
g 
, 
i 

h 
ã 
ài sản chun
há toàn diệ

c đã thực h
 Triệu Phon
ng Trị và TT
 Hành vi đố

 RENEW hi
m mìn tươn
 này đang 
 hóa theo t
ật của NPA
quản lý thô
ộ của các 
tin cập nh
ự án và đá

ra, RENEW 
an trọng k
 tài liệu và 
ối tượng liê

Cộng tác
người dâ
trên khu 

CH CHIẾN

ng để cho 
ện này về 

hiện trong 1
ng (2002); 
T Huế (200
ối với bom 

ện nay có 
g đối đầy đ
 ngày càng
tiêu chuẩn 
A và cùng v
ông tin Tec
hợp phần 

hật đầy đủ
nh giá tiến 

 cũng đã tổ
hác và xây
 ấn phẩm 
ên quan tr

c viên RENE
ân về thông 
vực họ đan

N LƯỢC. 

các đối tượ
tình hình b

10 năm qu
 Khảo sát v
08); và Khả
 mìn sau c

 cơ sở dữ l
đủ và dễ tiế
g được hoà
quốc tế vớ
với việc th
chBase đa c
 dự án hiệ
ủ, chính xá
 độ công vi

ổng hợp mộ
y dựng thà
phân bổ rộ
rong hoạt 

 

EW đang phỏ
tin bom mìn
g sinh sống

ợng có nhu
bom mìn ở

a là: Khảo
về nghề Rà
ảo sát Nạn
chiến tranh

iệu cơ bản
ếp cận. Hệ 
àn thiện và
ới sự hỗ trợ
ực hiện hệ
chức năng,
ện nay có
ác về hoạt
iệc. 

ột số thông
nh một hệ
ộng rãi cho
động bom

ỏng vấn 
n, vật nổ 
g. 

 
ở 

 
 
 
 

 

 
ợ 
 
 
 

t 

 
 
 
 



 

TRUNG T
 
Cuộc chiế
chiến tran
đất cằn cỗ
trọng mà 
 
Ngay sau 
hành ngay
gỡ, nhiều 
Tuy nhiên
như còn r
những nỗ 
 
Kể từ năm
quốc tế, h
Các hoạt đ
sự quan t
đồng quốc
hậu quả b
những hỗ
chương trì
Quảng Trị 
 
Sau 10 n
tranh vẫn 
của khách
tương lai, 
biệt là co
tâm nhiều
qua. 
 
Trung tâm
ra đời nhằ
xảy ra nơi
bom mìn n
 
Đến với tr
tranh, về 
thương tậ
chức quốc
 
Đến với tr
và giá trị 
đây có thể
nghịch vớ
tương lai t
 
Chúng tôi 
tài trợ kin
khắc phục
lực nạn nh
đóng góp 
đóng góp 
 

TÂM TRƯN

ến khốc liệt
nh mà còn đ
ỗi này nhữ
còn dai dẳn

 khi kết th
y các chiến
 diện tích đ
, rất nhiều

rất ít nên k
 lực, kể cả 

m 1996, bằn
hợp tác với
động khắc 
âm của cá
c tế đối vớ
bom mìn s
ỗ trợ thiết 
ình, dự án 
 nói riêng. 

năm hoặc 
 là mối qua

h du lịch nư
 thế hệ trẻ
n cái của c
u đến nhữn

m trưng bày
ằm cố gắng
i đây trong
nặng nhất V

rung tâm, 
ảnh hưởng
t, đói nghè

c tế đáp lại 

rung tâm, k
của hòa bì
ể là một ví 
ới nhau, na
tốt đẹp hơn

 chân thàn
h phí để th
c hậu quả b
hân bom m
bằng giá tr
tư liệu, hìn

NG BÀY H

t không nh
để lại nhữn
ng năm sa
ng đeo bám

húc chiến t
n dịch rà ph
đất đai đã đ
u hy sinh m
khó có thể 
hy sinh để 

ng những n
i các tổ ch
phục hậu q
c cơ quan 
ới những v
sau chiến 
 thực về 
 đối với Việ
  

lâu hơn nữ
an tâm của
ước trong v
ẻ sinh ra s
các cựu bin
ng gì mà t

y hoạt động
g cung cấp 
 chiến tran
Việt Nam n

khách tham
g và tác hạ
èo của ngư
thách thức

khách tham
nh, sự vươ
 dụ cụ thể 
y trở thàn

n . 

h cảm ơn S
hành lập và
bom mìn. X

mìn Tromsoe
rị tài sản c

nh ảnh, hiện
 

HOẠT ĐỘN

hững đã tà
ng hậu quả 
u hòa bình

m người dân

ranh, quân
há bom mì
được làm s

mất mát về
hình dung 

 rà phá bom

nỗ lực vận 
ức PCP triể
quả bom m
trung ương

vấn đề nhâ
tranh gây 
chính sách
ệt Nam nói 

ữa, ký ức 
 các thế hệ
à ngoài nư

sau chiến t
nh sẽ tiếp 
thế hệ trướ

g bom mìn 
hình ảnh tr

nh và nhữn
này.  

m quan sẽ 
ại của bom
ười dân cũn
c này.  

m quan sẽ c
ơn lên của Đ
của hòa gi
h đối tác c

Sally và St
à vận hành
Xin cảm ơn
e đã hỗ trợ
ho việc xây
n vật để ho
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NG BOM 

n phá nặn
 nghiêm trọ

h. Trong đó
n và mảnh 

n đội, chính
n để phục 
sạch để đưa
ề người cũn
 được sự t

m mìn trong

động của m
ển khai các

mìn cũng đã
g và cộng 
n đạo do 
ra và có 

h và các 
 chung và 

về chiến 
ệ lớn tuổi, 
ước. Trong 
ranh, đặc 
 tục quan 
ớc đã trải 

 nhân đạo 
rung thực n
g năm dài 

 được tìm 
m mìn sau c

g như cố g

có cơ hội đ
Đất và Ngư
ải và hiểu 
của nhau, 

eve và các
 trong năm

n Quỹ Viện 
ợ một phần 
y dựng trun
oàn chỉnh n

MÌN NHÂ

g nề tỉnh 
ọng đối vớ
ó, hậu quả 
đất này.  

h quyền và
vụ tái thiế
a vào kênh
ng đã xảy 
rầm trọng 
g giai đoạn 

mình, Quản
c hoạt động
ã góp phần 

nhất trong 
sau chiến t

hiểu thêm 
chiến tranh
gắng của ch

để hiểu rõ t
ười Quảng T
biết giữa c
cùng gác 

c đồng ngh
m đầu tiên T
 trợ Nhân d
 kinh phí, c
ng tâm và c
ội dung trư

Một góc tr

ÂN ĐẠO Q

Quảng Trị 
i người dân
 bom mìn k

à nhân dân
ết. Nhiều bo
h tác, tái đị
ra nhưng t
của vấn đề
 này.  

ng Trị bắt đ
g giải quyế
 quan trọng

điều kiện c
tranh trên 

 về sự khố
h, về nỗ lự
hính quyền

thêm về cá
Trị trong cô
ác dân tộc 
lại quá khứ

iệp ở Tổ ch
Trung tâm 
dân Na Uy 
cảm ơn UB
cảm ơn các
ưng bày. 

rưng bày tại

QUẢNG TR

 trong suốt
n nghèo kh
không nhữ

n địa phươ
om mìn đã 
ịnh cư cho 
thông tin lư
ề bom mìn

đầu tiếp nhậ
ết hậu quả
g trong việ

có thể về n
mảnh đất 

ốc liệt của 
ực vượt qua
n, nhân dân

ái giá của c
ông cuộc tá
 và quốc g
ứ và hướng

hức Chino C
 trưng bày 
 và Trung t
ND tỉnh Qu
c tổ chức, c

i Trung tâm 

RỊ 

t thời gian
ó và mảnh
ững nghiêm

ng đã tiến
 được tháo
 nhân dân.
ưu giữ hầu
n cũng như

ận viện trợ
 bom mìn.
ệc thúc đẩy

hững gì đã
bị ô nhiễm

cuộc chiến
a mất mát,
n và các tổ

chiến tranh
ái thiết. Và
ia từng đối
g đến một

Cienega đã
 hoạt động
tâm nguồn
uảng Trị đã
cá nhân đã
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BỔ GIAI Đ

: Ngân sách

 
 
 

2: Ngân sách

480,905

$691

trợ nạn 
nhân

Chi
quả
điều

ĐOẠN 20

h giải ngân 

h phân bổ 

1,101

$347,3

i phí 
n lý, 
 phối

Giáo d
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001-2011
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$129,56

dục 
M

Khảo sá
CSDL
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át, Phát triển
cộng đồng

 

 

n 
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TƯƠNG LAI  
 
Mối đe dọa từ bom bi, mìn và các loại vật nổ khác ở Quảng Trị vẫn còn nghiêm trọng. Khi tai 
nạn vẫn còn xảy ra thậm chí hiện nay, như gần đây nhất vào ngày 22/7 một người đàn ông 31 
tuổi  bị chết trong khi tìm kiếm phế liệu ở huyện Cam Lộ, để lại vợ và 2 con, một cháu 12 tuổi 
và cháu kia 5 tuổi –điều này nhắc nhở chúng tôi rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. 
 
Nhân viên Dự án RENEW, với sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc 
và sự hợp tác với các tổ chức bom mìn khác, đã đạt được bước tiến trong rà phá bom mìn, 
giảm tai nạn và thương vong, và tạo ra hy vọng cho tương lai tốt đẹp cho người dân Quảng 
Trị. 
 
Chúng tôi tự hào về thành quả của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục vì công việc vẫn chưa hoàn 
thành.  
 
Mục tiêu của chúng tôi là làm cho tỉnh Quảng Trị an toàn và góp phần cải thiện sinh kế của các 
gia đình nạn nhân, người khuyết tật  
 
Cùng với các đối tác và tổ chức chủ chốt, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.  
 
Chúng tôi có thể làm được với hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ các chính phủ, các tổ chức quốc 
tế, các tổ chức và cá nhân. Chúng tôi có thể làm được với sự hợp tác và hỗ trợ tiếp tục từ 
Chính phủ Việt Nam, Chính quyền tỉnh Quảng Trị, Quân đội, người dân. Cùng với các gia đình 
có con cái đang trưởng thành, những ông bố, bà mẹ là lao động chính trong gia đình đang nỗ 
lực làm việc để đem lại cuộc sống tốt hơn cho con cái.  
 
Tất cả đều quan trọng đối với nỗ lực làm cho Quảng Trị an toàn và những người bị thiệt thòi có 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 
 
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng với chúng tôi với sự khích lệ, hỗ trợ và các nguồn lực 
tài chính cần thiết để tiếp tục triển khai công việc này. 
 
Dự án RENEW sẵn sàng tiến về phía trước, để làm cho 10 năm tới có ý nghĩa hơn, thành công 
hơn và tích cực hơn trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được trong 10 
năm qua. 
 
Đối với tất cả các bạn, người ủng hộ, nhà tài trợ và đồng nghiệp trong lĩnh vực bom mìn, và 
đối với Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, chúng tôi muốn nói cảm ơn chân thành vì đã 
cùng chúng tôi đáp ứng thách thức này. 

 


