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Ngày 9-10/3/2015, Trung tâm 

ACDC kết hợp cùng Trung tâm 

trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Giang, 

Hội người khuyết tật tỉnh Hà 

Giang tiến hành tư vấn pháp luật 

miễn phí cho người khuyết tật 

tỉnh. Chuyến tư vấn nằm trong 

khuôn khổ dự án Thúc đẩy quyền 

cho người khuyết tật Việt Nam do 

UNDP tài trợ. 
 

Với các chuyến tư vấn lưu động 

trước đó tại các tỉnh thành trong 

cả nước, phòng tư vấn luật Trung 

tâm ACDC đã có nhiều kinh 

nghiệm, kỹ năng trong việc giải 

đáp các thắc mắc của người 

khuyết tật. Đây là chuyến đi đầu 

tiên phòng tư vấn pháp luật sử 

dụng tiêu chuẩn chất lượng mới 

và đạt được hiệu quả cao. Quy 

trình tư vấn chuyên nghiệp, đội 

ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

nhiệt tình, chuyên môn sâu đã tạo 

được tâm lý thoải mái, chia sẻ 

nhiệt thành từ người khuyết tật. 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, chủ 

tịch Hội người khuyết tật tỉnh 

Hà Giang, cho biết: Hầu hết hội 

viên người khuyết tật không am 

hiểu về luật và quyền lợi dành 

cho họ, vì thế, những chính 

sách ưu tiên của nhà nước dành 

cho họ cũng chưa được biết đến 

nhiều. Sự tự ti, e ngại là tâm lý 

chung khiến người khuyết tật 

không muốn chia sẻ những khó 

khăn vướng mắc của mình. 

Chuyến tư vấn của Trung tâm 

ACDC rất ý nghĩa với chúng 

tôi, là cơ hội để hội viên được 

nói lên những khó khăn, tìm ra 

hướng giải quyết phù hợp. 

 

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Phó 

giám đốc Trung tâm ACDC, 

trưởng phòng luật chia sẻ: 

Ngoài việc giải đáp các thắc 

mắc mà người khuyết tật quan 

tâm, nâng cao hiểu biết pháp 

luật cho người khuyết tật, giúp 

người khuyết tật tại các địa 

phương trên địa bàn tỉnh nhận 

thức rõ hơn về quyền và nghĩa 

vụ của mình; các chuyến đi tư 

vấn của chúng tôi cũng nhằm kết 

nối với các Trung tâm Tư vấn 

pháp luật nhà nước, xây dựng 

mạng lưới các luật sư, trợ giúp 

pháp lý, giúp họ hiểu hơn nhu 

cầu và nguyện vọng của người 

khuyết tật nhằm giúp người 

khuyết tật một cách tốt nhất. 
 

Chuyến tư vấn được diễn ra tại 

TP Hà Giang và huyện Vị 

Xuyên đã thu hút khoảng 100 

người khuyết tật đến tham dự. 

Hầu hết các câu hỏi tư vấn tập 

trung vào các vấn đề như: bảo 

trợ xã hội, quyền thừa kế, đất 

đai… Đây là một trong rất nhiều 

phương thức Trung tâm ACDC 

tiếp cận và làm việc với người 

khuyết tật Việt Nam. 

 

Minh Trần 

TƯ VẤN  

PHÁP LUẬT 

MIỄN PHÍ TẠI 

HÀ GIANG 

 
 

TIN TỨC—HOẠT ĐỘNG 
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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

T ừ ngày 16-20/3/2015, Ủy ban Chữ thập đỏ 

quốc tế-Quỹ đặc biệt dành cho người khuyết tật 

(ICRC-SFD) phối hợp với Trường Đại học Yale, 

Mỹ, tổ chức buổi Hội thảo đầu tiên trong khuôn 

khổ Chương trình đào tạo lãnh đạo Cao cấp 

(SLP) do USAID tài trợ. 

 

Chương trình SLP sẽ kéo dài trong vòng 9 tháng, 

kéo dài đến tháng 11 năm nay. SLP là một 

chương trình đặc biệt dành cho các lãnh đạo cấp 

cao, những người ra quyết định từ các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Lào, Cam-

puchia, Myanma, Phillipine và Việt Nam. Mục 

tiêu của SLP nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, 

quản lý và quản trị nhà nước, chỉ ra và giải quyết 

những thách thức quan trọng để cải thiện cuộc 

sống của người khuyết tật trong nước cũng như 

trong khu vực.  

Về phía Việt Nam, tham gia chương trình gồm 

có: Trưởng Phòng phục hồi chức năng và giám 

định thuộc Bộ Y tế; Trưởng ban Công tác xã hội 

và Quỹ Da Cam thuộc Trung Ương hội chữ thập 

đỏ Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hành động 

vì sự phát triển cộng đồng; Giám đốc Trung tâm 

PHCN và Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh và Cố 

vấn, chuyên gia về Khuyết tật. Tất cả đều là 

những chuyên gia trong lĩnh vực Khuyết tật và 

Phục hồi chức năng. Họ tin rằng Khuyết tật và 

phục hồi chức năng là một trong những vấn đề 

cần có sự chú ý của các bên (stakeholders) tại 

Việt Nam hiện nay. Các thành viên trong nhóm 

quốc gia Việt Nam đã có cơ hội trao đổi về vấn đề 

nổi cộm trong nước và kế hoạch giải quyết mang 

tính khả thi thông qua phần trình bày của các 

giảng viên trường Đại học Yale về Công ước Liên 

hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật, quản 

trị, lãnh đạo, phân tích nguyên nhân gốc rễ và kết 

quả làm việc của nhóm. Đồng thời, các thành viên 

nhóm quốc gia Việt Nam đã có cơ hội làm quen 

và lắng nghe tình hình thực tế về khuyết tật và 

phục hồi chức năng của các nước cùng tham gia 

và kế hoạch giải quyết vấn đề của họ. Đây là một 

chương trình có tính tương tác cao giữa các thành 

viên cùng nhóm, giữa các nhóm và giữa nhóm với 

giảng viên hàn lâm. Sau khi kết thúc Hội thảo, 

các nhóm quốc gia sẽ tiếp tục làm việc tại địa 

phương về vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề 

của mình trước khi buổi hội thảo thứ 2 sẽ diễn ra 

vào tháng 6/2015. ICRC-SFD sẽ tiếp tục đóng vai 

trò hỗ trợ và kết nối giữa các thành viên Nhóm 

cũng như là với các giảng viên để nhóm hoàn 

thành SLP một cách hiệu quả và thành công. 

 

Lê Nhật   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CAO CẤP 



 

 

 

 

Phụ nữ 

khuyết 

tật sôi 

nổi thảo 

luận 
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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

TẬP HUẤN SỨC KHỎE SINH SẢN CHO PHỤ NỮ KHUYẾT 

TẬT HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH 

Trong khuôn khổ dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

miễn phí cho phụ nữ khuyết tật, Trung tâm ACDC đã tổ 

chức lớp tập huấn sức khỏe sinh sản dành cho phụ nữ 

khuyết tật huyện Tiền Hải, Thái Bình vào ngày 22-

23/3/2014. Chương trình do USAID tài trợ. 
 

Với đặc thù là huyện chưa có Hội người khuyết tật nên 

hầu hết người khuyết tật tại các xã cách xa thị trấn Tiền 

Hải chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với những lớp tập 

huấn nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm… Hơn 90% 

các học viên của lớp học chia sẻ rằng, dù rất muốn được 

học hỏi, giao lưu nhưng đây là lớp tập huấn 

đầu tiên mà các chị được tham gia. Điều này 

cho thấy nhu cầu của người khuyết tật, đặc 

biệt là phụ nữ khuyết tật rất lớn nhưng chưa 

được đáp ứng. Trong suốt 2 ngày, giảng viên 

cùng phụ nữ khuyết tật đã cùng chia sẻ 

những kiến thức hữu ích liên quan đến chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh các 

bệnh, nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, 

tình dục an toàn, cách vệ sinh trong các giai 

đoạn cũng như cách bảo vệ mình khi bị lạm 

dụng tình dục… 
 

Bà Trịnh Thị Lê, điều phối dự án cho biết: 

Đây là hoạt động mà Trung tâm ACDC thực 

hiện từ 2012 đến nay. Chúng tôi đã mở 

nhiều lớp tại các huyện ở Hà Nội, Quảng 

Bình và bây giờ là Thái Bình. Sang tháng 4, 

chúng tôi sẽ kết hợp với bệnh viện đa khoa 

huyện Tiền Hải khám sức khỏe miễn phí cho 

phụ nữ khuyết tật tại đây. Chúng tôi đang nỗ 

lực để chương trình được mở rộng hơn nữa 

tới các tỉnh thành khác trong cả nước. 

Minh Trần 

Bà Trịnh Thị Lê, Điều phố dự án trao chứng chỉ cho học viên 
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Theo đó, các doanh nghiệp (DN) tiến hành vận động, 

hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân học tập, nâng cao 

trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Mục tiêu đến 

năm 2020 sẽ có: 

+ 70% công nhân lao động (CNLĐ)  tại các DN tham 

gia học tập để đạt trình độ trung học phổ thông (đối 

với các DN trong KCN, KCX, KKT là 80%). 

+ 80% CNLĐ tại các DN được đào tạo nghề (riêng 

DN trong KCN, KCX, KKT là 90%); 50% CNLĐ 

được đào tạo lại, 40% CNLĐ có tay nghề cao. 

+ 50% CNLĐ tại các DN được học tập, bồi dưỡng về 

ngoại ngữ, tin học (DN trong KCN, KCX, KKT là 

60%). 

Ngoài ra, CNLĐ tại các DN còn được tạo điều kiện 

để học tập, tìm hiểu kiến thức chính trị, pháp luật và 

kỹ năng sống. 

Trong đó quy định các cơ sở khám chữa bệnh được 

thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là một 

trong các cơ sở KCB sau đây: 

- Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh 

trở lên;  

- Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa 

sản - nhi;  

- Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa 

sản - nhi tư nhân;  

- Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm 

muộn.  

Các cơ sở trên phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nhân sự theo quy định của Bộ Y tế. 

Quyết định công nhận cơ sở KCB được thực hiện 

kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế 

cấp 01 lần. 

Hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận cơ sở KCB 

được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm được quy định cụ thể tại Nghị định này. 

Thông tư do Bộ lao động thương binh xã hội ban 

hành vào ngày 02 tháng 02 năm 2015. Theo đó, 

mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng 

tháng từ tháng 01/2015 = Mức lương hưu, trợ cấp 

BHXH, trợ cấp tháng 12/2014  x 1,08 (Áp dụng 

đối với đối tượng tại Điều 1 của Thông tư này - 

cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và 

người lao động). 

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực 

hiện kể từ ngày 01/01/2015. 

5 

VĂN BẢN MỚI 

 

Quyết định 231/QĐ-TTg phê duyệt  Đề án “Đẩy 

mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công 

nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” 

được thủ tướng ban hành ngày 13/02/2015 có hiệu 

lực từ ngày ban hành. 

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

(BHXH) và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 

09/2015/NĐ-CP; Có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 20/03/2015 

Nghị định 10/2015/NĐ-CP do chính phủ ban 

hành ngày 28 tháng 01 năm 2015; Có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2015. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-231-QD-TTg-2015-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-doanh-nghiep-2020-266179.aspx?newsid=9352
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-05-2015-TT-BLDTBXH-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-theo-09-2015-ND-CP-265056.aspx?newsid=9198
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-10-2015-ND-CP-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-mang-thai-ho-264622.aspx?newsid=9266


 

 

 uật Bảo hiểm y tế 

(BHYT) sửa đổi chính 

thức có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2015, có khá nhiều 

điểm mới so với Luật BHYT 

năm 2008, như quyền lợi bảo 

hiểm y tế của người dân được 

mở rộng, như đối với người 

dân đang sinh sống tại các xã 

đảo, huyện đảo; người thuộc 

diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 

hội hàng tháng cũng được nhà 

nước mua thẻ BHYT. Như 

vậy, kể từ ngày 01/01/2015, 

người khuyết tật đang hưởng 

trợ cấp bảo trợ xã hội, khi đi 

khám chữa bệnh sẽ được quỹ 

BHYT chi trả 100% chi phí 

khám, chữa bệnh. Điều này 

phần nào đáp ứng được quyền 

của những người dân đang 

sinh sống tại những nơi có 

điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn, cũng như đảm bảo 

quyền của người khuyết tật, 

những người đang hưởng trợ 

cấp bảo trợ xã hội. 

Một trong những điểm đáng 

chú ý trong luật BHYT sửa 

đổi lần này là quy định bắt 

buộc tham gia BHYT theo hộ 

gia đình. Quy định này đã dẫn 

tới không ít những khó khăn 

cho người tham gia bảo hiểm. 

Theo luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật BHYT năm 

2008 thì BHYT là “hình thức 

bảo hiểm bắt buộc được áp 

dụng đối với các đối tượng 

theo quy định của Luật này để 

chăm sóc sức khỏe, không vì 

mục đích lợi nhuận do Nhà 

nước tổ chức thực hiện”. Đối 

tượng tham gia BHYT được sắp 

xếp lại theo 5 nhóm dựa vào chủ 

thể phải trả tiền mua BHYT, trong 

đó bổ sung thêm đối tượng tham 

gia BHYT là hộ gia đình. Cũng 

theo quy định này thì hộ gia đình 

được định nghĩa là “bao gồm toàn 

bộ người có tên trong sổ hộ khẩu 

hoặc sổ tạm trú”. Điều này cũng 

có nghĩa tất cả các thành viên 

trong gia đình đều phải mua 

BHYT, nói cách khác là 1 thành 

viên trong gia đình chỉ có thể có 

thẻ BHYT nếu tất cả những thành 

viên khác trong gia đình cùng 

mua.  
 

Trong khi đó, chúng ta dễ dàng 

nhận thấy, mức sống của người 

khuyết tật không cao, tình hình tài 

chính lại có hạn, trong khi chi phí 

đi khám, chữa bệnh lại không hề 

nhỏ chút nào. Đây là rào cản để 

một bộ phận không nhỏ người 

khuyết tật không thể sử dụng thẻ 

bảo hiểm y tế tự nguyện (khoảng 

61,7% người khuyết tật tham gia 

nghiên cứu của Viện nghiên 

cứu phát triển xã hội năm 2013 

nhận định như vậy), trong khi 

theo quy định của Luật BHYT 

sửa đổi, chỉ những trường hợp 

người khuyết tật đang hưởng 

trợ cấp bảo trợ xã hội mới 

thuộc diện được cấp thẻ BHYT 

miễn phí. Vậy còn những người 

khuyết tật không thuộc diện 

hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội sẽ 

phải tự mình mua BHYT, và sẽ 

thuộc diện mua BHYT theo hộ 

gia đình. Cụ, thể sẽ được tính 

như sau: 

- Người thứ nhất đóng bằng 

4.5% mức lương cơ sở 

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư 

đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 

50% mức đóng của người thứ 

nhất; từ người thứ năm trở đi 

đóng bằng 40% mức đóng của 

người thứ nhất. Hộ gia đình 

phải đóng đủ số tiền BHYT 

theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng 

hoặc 12 tháng. 
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BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH 

CÂU CHUYỆN CẦN CÓ GIẢI PHÁP 

Ảnh minh họa 



 

 

Như vậy, nếu 1 hộ gia đình có 

3 người, trong đó có 01 thành 

viên là người khuyết tật thì 3 

thành viên này sẽ phải cùng 

mua BHYT và sẽ phải đóng 

khá nhiều tiền cho việc mua 

được thẻ BHYT theo như 

hướng dẫn ở trên, trong khi 

mức sống của đại đa số gia 

đình có người khuyết tật lại rất 

khó khăn. Điều này có thể dẫn 

tới việc hộ gia đình không cỏ 

đủ chi phí để mua BHYT cho 

các thành viên trong gia đình, 

trong khi Luật lại quy định 

việc toàn dân tham gia BHYT 

là điều bắt buộc. Hơn nữa, nếu 

1 thành viên trong gia đình 

không ở nhà thì sẽ rất khó để 

hộ gia đình có thể hoàn tất hồ 

sơ mua BHYT, vì một trong 

những yêu cầu của hồ sơ mua 

BHYT là phải có giấy xác 

nhận tạm vắng của cơ quan 

công an đối với trường hợp 

thành viên không có mặt tại 

nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú thì những thành viên còn lại 

mới có thể mua BHYT… 

 

Không chỉ khó khăn về thủ tục 

mà còn khó khăn đối với việc 

khám không đúng tuyến. Theo 

quy định của Luật này, thẻ 

BHYT sẽ được cấp tại nơi 

người mua có hộ khẩu thường 

trú. Trên thực tế, có rất nhiều 

người, trong đó có  người 

khuyết tật đăng ký hộ khẩu ở 

một nơi nhưng làm việc ở một 

nơi khác. Nếu muốn khám 

chữa bệnh theo đúng BHYT thì 

có khi phải về quê, nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú; nếu khám 

chữa bệnh không đúng BHYT 

thì sẽ bị hạn chế khá nhiều 

quyền lợi, như sẽ không được miễn 

phí chi phí khám nếu khám trái 

tuyến tại bệnh viện tuyến Trung 

ương, bệnh viện tuyến tỉnh, cụ thể 

như: 

“Trường hợp người có thẻ bảo 

hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa 

bệnh không đúng tuyến được quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán theo mức 

hưởng quy định tại khoản 1 Điều 

này theo tỷ lệ như sau, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương 

là 40% chi phí điều trị nội trú; 

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% 

chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật 

này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 

12 năm 2020; 100% chi phí điều trị 

nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 trong phạm vi cả nước; 

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 

ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 

31 tháng 12 năm 2015; 100% chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 

01 tháng 01 năm 2016.” 

 

Trên đây chỉ là một số rất nhỏ 

những bất cập mà người viết muốn 

gợi mở để thảo luận. Đây cũng là 

những bất cập mà chính những cơ 

quan nhà nước có liên quan khẳng 

định kể từ khi thực hiện Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật 

BHYT. Chúng ta vẫn đang chờ đợi 

phía cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, cụ thể là các cơ quan liên 

quan tới lĩnh vực BHYT đưa ra 

những giải pháp cụ thể giải quyết 

những bất cập này. 

 

Nguyễn Ngọc Lan 

Trưởng phòng Luật,  ACDC 
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Chú thích 

1: Điểm g, h Khoản 6 Điều 

1 Luật BHYT năm 2014 sửa 

đổi, bổ sung Điều 12 Luật 

BHYT 2008 

2: Khoản 1 Điều 1 Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của 

Luật BHYT  

3: Khoản 1 Điều 1 Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của 

Luật BHYT 

4: Chi phí kinh tế của sống 

với Người khuyết tật và kỳ 

thị ở Việt Nam_Nghiên cứu 

của Viện nghiên cứu phát 

triển xã hội thực hiện năm 

2013 tại 8 tỉnh. 

5: Điểm g, Khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 105/2014/NĐ-

CP ngày 15/11/2014 quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật BHYT 

6: Khoản 15 Điều 1 Luật 

Sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật BHYT, sửa 

đổi Điểm 3 Điều 22 Luật 

BHYT năm 2008 
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Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT 

  

Tư vấn qua điện thoại: 04.6281 1234 

Tư vấn qua email:  

                       tuvanphapluatacdc@gmail.com 

                       tuvanphapluatacdc@yahoo.com 

Tư vấn trực tuyến trên website: acdc.org.vn 

                               hoặc: tuvankhuyettat.org.vn 

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC 

Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, trực 

tiếp tại văn phòng ACDC… 

 

Câu hỏi: 

Tôi là người khiếm thị. Vậy tôi có được miễn 

thuế nhà đất không? 

Phòng tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả 

lời:  

Căn cứ vào khoản 5, khoản 6 Điều 9 (miễn thuế); 

Điều 10 (giảm thuế) Luật thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp số: 48/2010/QH12; khoản 3 Điều 8 

Nghị định Số: 53/2011/NĐ-CP; các điều 9, 10  

Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp Số: 153/2011/TT-BTC quy định chi 

tiết việc miễn, giảm thuế cụ thể như sau: 

Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách 

mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 

1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương 

binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam 

anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi 

dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; 

con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; 

người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc 

da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà 

hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

 

Việc xác định hộ nghèo được miễn thuế quy định 

tại khoản 6 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp được căn cứ theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy 

định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa 

phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ 

vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để 

xác định hộ nghèo. 

Giảm thuế 

 Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn; 

 Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 

4/4; người hưởng chính sách như thương binh 

hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của 

liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng; 

Như vậy, nếu gia đình chị thuộc hộ nghèo hay 

thuộc một trong những trường hợp kể trên thì chị 

sẽ được miễn, giảm thuế theo quy định. Hiện nay 

chưa có văn bản nào quy định việc miễn, giảm 

thuế nhà đất cho người khuyết tật nói chung, 

cũng như người khiếm thị nói riêng. 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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N hững chuyến đi tình nguyện cho 

tôi cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với 

nhiều người, nhiều hoàn cảnh và cuộc 

sống khác nhau. Nhưng có một mảnh 

đời khiến tôi vẫn mãi ám ảnh, một 

mảnh đời khuyết tật nhiều éo le nơi 

núi đồi Lạng Sơn lạnh giá. 
 

Ở miền quê đó, đoàn tình nguyện của 

chúng tôi được nhận sự tiếp đón nồng 

hậu của bác trưởng thôn và người dân 

trong thôn. Chúng tôi đã trao những 

món quà nhỏ do chính  tay mỗi người 

trong đoàn chuẩn bị cho các em có 

hoàn cảnh khó khăn của thôn. Mặc dù 

chỉ là những chiếc bút, quyển vở, 

những bộ quần áo cũ, chiếc bàn chải 

đánh răng… nhưng nó cũng làm ấm 

lòng tất cả mọi người nơi 

miền quê nghèo ấy, tôi 

dường như cảm nhận hơi 

ấm đó trong những nụ cười 

rạng rỡ, không khí vui 

mừng và thân ái của những 

em nhỏ và người dân nơi 

đây. 
 

Chúng tôi đã cùng người 

dân nhổ cỏ, đắp đường, đào 

mương… Mọi người cùng 

nhau cười nói vui vẻ, xua 

tan đi bao mệt nhọc, vất vả 

của công việc tay chân. 

Nhưng khi nhìn thấy một 

cậu bé cao gầy với bàn chân 

bị lệch sang một bên, nhìn 

 

 

Tranh minh họa 

(Xem tiếp trang 10) 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

em run lên từng hồi trong 

lớp áo mỏng manh, tập tễnh 

bước đi giữa cái rét cắt da 

cắt thịt, nụ cười của chúng 

tôi như cứng lại. Cả đoàn 

đều lặng người đi, nhìn cái 

bóng nhỏ bé của em khuất 

dần trên con đường quanh 

co. Tôi quay sang hỏi bác 

trưởng thôn: 

- Bác ơi, em ấy sống ở đây 

ạ? Lúc trao quà chúng cháu 

không gặp em ấy…!? 

Bác nhìn vào con đường cậu 

bé vừa đi qua với ánh mắt 

đầy xót xa: 

- Đó là Q, năm nay 12 tuổi. 

Có lẽ lúc mang thai, mẹ nó 

buộc bụng nên thằng bé sinh 

ra mới bị tật như vậy… 
 

Rồi bác thở dài, ngồi xuống 

gò đất bên cạnh và trầm 

giọng kể lại: 

- Mẹ nó là cô N, đã chuyển 

đến vùng này hơn chục năm 

rồi. Nghe mọi người trong 

thôn truyền tai nhau, thì cô 

N vốn đầu óc cũng không 

minh mẫn nên thành ra quá 

lứa lỡ thì, không kiếm nổi 

tấm chồng. Sau cô ấy xin 

người ta được đứa con, 

nhưng lại sợ làng xóm bàn 

ra tán vào, nên có bầu mà 

vẫn cứ buộc bụng để giấu. 

Cái thai ngày một lớn, nên 

cũng không giấu mãi được 

nữa, miệng lưỡi dư luận quá 

khắc nghiệt, sợ con mình 

lớn lên sẽ mang tiếng là con 

hoang, nên 2 mẹ con bồng 
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bế nhau đến vùng này sinh sống. Thấy 2 mẹ con 

tứ cô vô thân, bà con thương tình nên dựng giúp 

cho một căn nhà bằng đất, lấy chỗ chui ra chui 

vào. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm, lại đất 

khách quê người thì biết làm gì kiếm tiền nuôi 

con.  

Hai mẹ con bữa đói bữa no, làng xóm cũng còn 

nghèo, giúp được hôm nay không giúp được 

ngày mai, nên cuộc sống của 2 mẹ con ngày càng 

túng quẫn. Đến năm Q lên 7 tuổi thì cô ấy phát 

bệnh tâm thần, lúc nào cũng ngẩn ngơ, lúc lên 

cơn còn cầm gậy, cầm chổi đuổi đánh cả con. 

Thằng bé mới 7 tuổi mà đã phải đi mò cua bắt ốc 

để nuôi người mẹ bệnh tật. Hàng xóm thương mẹ 

con Q nên cho một mảnh ruộng nhỏ, nó cũng học 

người ta cấy lúa, trồng rau. Lúc trao quà các cháu 

không thấy Q là vì mẹ con nó sống ở đây nhưng 

lại không có sổ đỏ hay hộ khẩu, nên muốn cho 

vào cũng khó… Đến cả các chính sách hỗ trợ từ 

Nhà nước hay địa phương, mẹ con Q cũng không 

được nhận. Hơn nữa, bác cũng lo tình trạng mẹ 

Q không ổn định lại gây nguy hiểm cho các cháu 

nếu đến thăm, không phải ai cũng hiểu và thông 

cảm được… 
 

Mọi người trong đoàn tình nguyện hỏi lý do vì 

sao mà địa phương lại không hỗ trợ mẹ con Q 

trong việc làm sổ đỏ và sổ hộ khẩu, thì mới biết 

mẹ Q không có giấy tờ tùy thân, ngại thủ tục 

hành chính rườm rà nên cũng không ai nhắc đến. 

Đoàn tình nguyện chúng tôi nhìn nhau đầy ái 

ngại, ánh mắt ai cũng đầy nỗi băn khoăn, dường 

như chuyến đi này của chúng tôi sẽ không trọn 

vẹn nếu không thể làm được điều gì đó cho mẹ 

con Q.  
 

Sau khi hoàn thành các công việc đã lên kế 

hoạch từ trước của chuyến đi, chúng tôi đã họp 

và quyết định góp một số tiền nhỏ để giúp đỡ mẹ 

con Q. Chúng tôi cũng thuyết phục bác trưởng 

thôn có tiếng nói với chính quyền địa phương để 

giúp mẹ con Q có thể làm được sổ đỏ và sổ hộ 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

khẩu nhằm ổn định cuộc sống, đồng thời cũng có 

thể nhận được trợ cấp từ các chính sách xã hội. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động các đoàn thể 

trong thôn tạo điều kiện giúp đỡ, động viên Q cả 

về vật chất và tinh thần để em có thể đến trường 

như những bạn bè khác. 
 

Trước khi kết thúc chuyến đi tình nguyện, chúng 

tôi cùng bác trưởng thôn đến thăm nhà Q. Căn nhà 

đất xiêu vẹo chưa đến 10m2, nền đất vẫn còn trơn 

trượt do cơn mưa hôm trước. Mẹ Q thấy chúng tôi 

đông, cô cứ co rúm người sợ sệt rồi có lúc lại cười 

ngơ ngác như trẻ con. Còn Q, em rất ít nói, có lẽ 

do mặc cảm với cuộc sống và cũng ít được tiếp 

xúc với mọi người. Sau khi trao đổi với em và bác 

trưởng thôn, chúng tôi cùng nhau lợp lại mái nhà 

cho hai mẹ con. 
 

Chúng tôi tặng em món quà nhỏ và ít quần áo cũ, 

em nhận quà với ánh mắt lóe lên những tia hi vọng 

và hàm ơn, em liên tục cảm ơn rối rít khiến tất cả 

vừa xúc động vừa xót xa. Đâu đó vẫn còn những 

mảnh đời éo le và gian truân cần đến những bàn 

tay giúp đỡ để thắp lên ngọn lửa hi vọng giữa cuộc 

đời mịt mùng của họ… 
 

Chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc, nhưng dư âm 

của nó thì vẫn mãi kéo dài. Những con người, 

những câu chuyện chúng tôi đã gặp, đã nghe khiến 

chúng tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm, về tình 

người giữa cuộc đời. Hi vọng, trong một ngày 

không xa, khi có dịp trở lại Lạng Sơn, chúng tôi sẽ 

gặp một mảnh đời khác của mẹ con Q – một mảnh 

đời hạnh phúc của miền núi đồi. 

 

Bình Nguyễn 

Tiếp trang 9 
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Nhằm mục đích tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho người khuyết tật, xưởng sản xuất hạt 

cườm huyện Giao Thủy, Nam Định cần tuyển 

dụng nhân viên là người khuyết tật. 
 

Công việc: sản xuất hạt cườm gỗ.  
 

Yêu cầu: là người khuyết tật, có thể tự lo cho 

bản thân. Các công việc trong xưởng nấu ăn, 

dọn dẹp, trồng rau... đều chia nhau cùng làm.  
 

Số lượng tuyển: 20 người, ưu tiên huyện 

Giao Thủy và các tỉnh lân cận. Các địa 

phương khác đều nhận hồ sơ. 
 

Lương tính theo sản phẩm, có chỗ ăn ở tại 

xưởng. 
  

Địa chỉ xưởng: Xuân Tiên, Giao Xuân, 

Giao Thủy, Nam Định 

 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

Chị Nguyễn Thu Hằng 

số điện thoại 0986 920 525       

facebook, zalo, skype: huongngoclan_vn145.  

 

HÀ NỘI:  

Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu 

Cúc tuyển tổng đài viên 
 

Vị trí: tổng đài viên, yêu cầu cơ bản về 

giọng nói.  

Nhiệm vụ chính: tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng khám chữa bệnh, hướng dẫn và hỗ trợ khách 

hàng cho quá trình khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời gọi điện thăm hỏi, chăm sóc sau 

dịch vụ… 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận tuyển dụng: 

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Thu Cúc, số 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.   

Email: hr@zinniacorp.com. 

Điện thoại: (84-4) 3728 6606( 355/356).  

TUYỂN DỤNG 

NAM ĐỊNH: 

Tuyển nhân viên sản xuất hạt 

cườm gỗ 

HÀ NỘI: 

Công ty Thương Thương  

Handmade tuyển dụng  

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Hàng Thủ 

Công Thương Thương Handmade tuyển dụng 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên làm nghề tranh giấy/ 

Nghệ thuật quilling  

Đối tượng: Người khỏe mạnh cũng như người 

khuyết tật đều được nhận vào làm 

Lương: Tính theo sản phẩm 

Yêu cầu: 

Giới tính: Nữ 

Đôi tay khỏe, mắt tinh, tự lo được vệ sinh cá nhân. 

Quyền lợi được hưởng: 

Công ty có chỗ ăn ở và đào tạo nghề 

Làm việc sau 1 tháng đào tạo nghề 

Nơi làm việc: Thôn Nam Phú – Xã Nam Phong- 

Huyện Phú Xuyên- Hà Nội 

Hồ sơ xin việc gồm có: Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của phường/xã, Bản sao Chứng minh thư nhân dân 

(công chứng), Bản sao Hộ khẩu (công chứng) 

Liên hệ:  

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hàng 

Thủ Công Thương Thương Handmade  

Địa chỉ: Số nhà 13 – Ngõ 11 – Phố Lương Định Của – 

Phường Kim Liên – Quận Đống Đa – Hà Nội (gần đồn 

Công an Phường Kim Liên) 

Điện thoại: 090 624 7031/ 098 999 8210 

Email: thuongthuong.net@gmail.com  

mailto:hr@zinniacorp.com
mailto:thuongthuong.net@gmail.com


 

 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt bản tin chính sách & cuộc sống để 

phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập nhật tin tức của người khuyết tật Việt 

Nam và những tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật tại 

Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác của các độc 

giả để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực hơn với. Mỗi bản 

tin ngoài được in giấy, sẽ được chuyển tải trên email list của diễn đàn người 

khuyết tật Việt Nam và trang web của Trung tâm tại địa chỉ http://acdc.org.vn. 

Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban biên tập và ghi rõ nguồn.  

 

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 04 6291 0814 Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

 

 

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là 

một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người 

khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng động đồng. 

Chúng tôi với một đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm 

đang tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không 

vật cản và vì quyền của người khuyết tật với tôn chỉ mục đích “Chúng tôi 

tồn tại vì sự phát triển của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”. 

Ban biên tập: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

 

http://acdc.org.vn/

