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Kính gửi:  Quý đối tác 

Năm 2015 là một năm nhiều thử 

thách nhưng cũng ghi nhận những 

thành công đáng tự hào của Trung 

tâm ACDC với những việc làm thiết 

thực. Năm qua, ACDC đã giải đáp 

thắc mắc về pháp luật cho khoảng 

2000 lượt người khuyết tật thông 

qua việc tư vấn miễn phí tại địa 

phương, qua điện thoại, email,…; tổ 

chức gần 20 khóa tập huấn nhằm 

nâng cao năng lực cho người 

khuyết tật, tập huấn pháp lý cho 

cán bộ nòng cốt ở các Hội/nhóm 

người khuyết tật; tiếp tục duy trì 

và phát triển chương trình “Xương 

rồng vẫn nở hoa” với các chuỗi dự 

án hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ khuyết tật; 

triển khai dự án Hỗ trợ tổ chức 

Hội người khuyết tật tham gia vào 

quá trình giám sát, đánh giá và 

thực hiện Công ước về quyền của 

người khuyết tật ở Việt Nam, 

chương trình “Thúc đẩy thực thi 

quyền của người khuyết tật”; tổ 

chức thành công cuộc thi ảnh 

“Chuyện của đôi chân”; hỗ trợ và 

kết nối với 5 Bộ ngành về các lĩnh 

vực liên quan đến người khuyết 

tật như Y tế, Lao động, thuơng 

binh và xã hội, Xây dựng, Giao 

thông vận tải; Giáo dục và Đào 

tạo;… Đặc biệt, sự ra đời Văn 

phòng đại diện miền Trung của 

Trung tâm ACDC tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế vào tháng 11 vừa là 

thách thức mới, là cơ hội cũng 

như khẳng định những cam kết 

của chúng tôi trên con đường hành 

động vì quyền và lợi ích của 

người khuyết tật Việt Nam. 

Trong năm 2016 tới đây, chúng 

tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các 

tổ chức Hội người khuyết tật trong 

việc hỗ trợ và thúc đẩy sự hình 

thành và phát triển của Hội người 

khuyết tật tại địa phương. Về hỗ 

trợ tổ chức Hội người khuyết tật 

tham gia vào quá trình giám sát và 

thực thi công ước, Trung tâm 

ACDC sẽ luôn là cầu nối tin cậy 

của các đối tác về các vấn đề liên 

quan đến người khuyết tật; tiếp 

tục duy trì và phát triển hệ thống 

tư vấn pháp lý miễn phí; tổ chức 

các chương trình tập huấn chính 

sách pháp luật, kỹ năng lãnh đạo, 

giám sát, đánh giá và vận động 

chính sách cho các cán bộ nòng 

cốt của các hội/nhóm người 

khuyết tật; luôn sẵn sàng lên tiếng 

và hành động nhằm thúc đẩy việc 

xây dựng và phát triển giao thông, 

công trình công cộng tiếp cận và 

dụng cụ trợ giúp người khuyết tật. 

Bên cạnh đó, Trung tâm ACDC sẽ 

tiếp tục hành động vì quyền và lợi 

ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em 

gái khuyết tật; mở rộng hợp tác 

với các đối tác có cùng mục tiêu 

vì một xã hội không vật cản đối 

với người khuyết tật Việt Nam. 

Có được những thành công như 

ngày hôm nay, Trung tâm ACDC 

xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các 

đối tác, các nhà tài trợ đã luôn 

đồng hành và giúp đỡ trong thời 

gian qua. Hy vọng trong tương lai, 

chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự 

quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.  

Chào đón Giáng sinh và năm mới 

2016, Trung tâm ACDC kính chúc 

Quý đối tác và nhà tài trợ một 

năm mới an khang thịnh vượng. 

Trân trọng! 

THƯ CHÚC MỪNG  
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V ới chủ đề của Liên hiệp 

quốc đưa ra cho ngày 3/12 

năm nay: “Vấn đề hoà nhập: tiếp cận 

và tăng cường năng lực/trao quyền 

cho những người có khả năng”, vào 

ngày 3/12/2015, Trung tâm ACDC 

đã tổ chức hoạt động đồng thời tại 3 

miền Bắc - Trung - Nam.  

Tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm Ngày 

Quốc tế người khuyết tật và trao 

giải cuộc thi ảnh “Chuyện của đôi 

chân” được diễn ra tại Nhà khách 

Văn phòng Quốc hội. Buổi kỷ 

niệm cũng diễn ra cuộc đối thoại 

giữa ông Nguyễn Văn Hồi, Cục 

trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội) 

với bà Dương Thị Vân, Chủ tịch 

Hội người khuyết tật Hà Nội và bà 

Nguyễn Ngọc Lan, Phó Giám đốc 

Trung tâm ACDC với chủ đề 

“Thực thi Công ước Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết 

tật”. Các diễn giả đã cùng nhau 

bàn luận xoay quanh việc thực thi 

công ước từ khi Việt Nam phê 

chuẩn, những đóng góp cho việc 

thực thi hiệu quả và kế hoạch thực 

hiện trong thời gian tiếp theo. 

Trong khuôn khổ chương trình, 

Trung tâm ACDC cũng tổng kết, 

trao giải cuộc thi ảnh “Chuyện của 

đôi chân”. Đây là cuộc thi ảnh do 

Trung tâm ACDC phát động từ 

tháng 9/2015 đến tháng 11/2015. 

Chỉ qua 2 tháng phát động, cuộc thi 

đã nhận hơn 400 tác phẩm ảnh hợp 

lệ từ các tác giả với nhiều độ tuổi, 

nghề nghiệp khác nhau, sinh sống 

tại nhiều địa phương trên toàn quốc. 

Trang Facebook group của cuộc thi 

cũng thường xuyên nhận được sự 

quan tâm của đông đảo mọi người 

với hơn 1.000 thành viên. Đây là 

lần đầu tiên, cộng đồng sử dụng 

phương tiện cá nhân của mình (điện 

thoại, máy ảnh) để ghi lại những 

khoảnh khắc người khuyết tật sử 

dụng dụng cụ hỗ trợ đi lại.  Tại lễ 

trao giải, Ban giám khảo đã trao 10 

giải thưởng cho các tác phẩm xuất 

sắc do khán giả và Ban giám khảo 

bình chọn với tổng trị giá giải 

thưởng lên đến 20 triệu đồng. 

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung 

tâm ACDC kết hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Hội người khuyết tật và Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên - 
Huế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 

Quốc tế Người khuyết tật với các 

hoạt động văn nghệ, thể thao của 

người khuyết tật chào mừng ngày 

lễ. Cũng nhân dịp này, Hội người 

khuyết tật tỉnh sẽ tuyên truyền về 

Luật người khuyết tật Việt Nam và 

Công ước Liên hiệp quốc về 

quyền của người khuyết tật; đồng 

thời vinh danh các cá nhân, đơn vị 

có thành tích xuất sắc trong phong 

trào hoạt động của Hội người 

khuyết tật và phong trào hoạt động 

vì người khuyết tật. 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Chương trình Kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật và 

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Chuyện của đôi chân” 

Tại tỉnh Bình Phước, Trung tâm 

ACDC cũng kết hợp cùng Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và 

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ 

côi và bệnh nhân nghèo tổ chức Tọa 

đàm về chính sách, pháp luật của 

nhà nước đối với người khuyết tật. 

Mục tiêu của tọa đàm nhằm tăng 

cường hoạt động tuyên truyền Công 

ước Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật; những điều khoản 

cam kết của Chính phủ Việt Nam 

trong Công ước, các chính sách, 

pháp luật của Việt Nam đối với 

người khuyết tật. Chương trình cũng 

nhằm nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và cộng đồng về việc 

thực hiện quyền của người khuyết 

tật trong tất cả các mặt của đời sống.  

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám 

đốc Trung tâm ACDC cho biết: 

“Với hàng loạt hoạt động được tổ 

chức tại cả ba miền Bắc - Trung - 
Nam, Trung tâm ACDC cam kết 

luôn đồng hành và thúc đẩy sự phát 

triển của phong trào người khuyết 

tật trong cả nước, tăng cường vai 

trò của người khuyết tật trong đời 

sống chính trị, văn hóa và xã hội.” 

Minh Trần 
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Hội thảo lấy ý kiến về Bộ tài liệu tập huấn Công ước của  

Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật  

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 
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N gày 23/12/2015, Trung tâm ACDC phối 

hợp với Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) tổ chức Hội thảo “Tham vấn 

lần thứ hai Bộ tài liệu tập huấn Công ước của Liên 

hợp quốc về quyền của người khuyết tật” tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong 

khuôn khổ Dự án “Giám sát đánh giá và thực hiện 

Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người 

khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm ACDC và Tổ 

chức CBM hợp tác thực hiện.  

Chương trình nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp 

của các tổ chức của và vì người khuyết tật, đại diện 

người khuyết tật tại khu vực phía Nam cho Bản dự 

thảo Bộ tài liệu gồm 6 chủ đề: Công ước của Liên 

hợp quốc về quyền của Người khuyết tật; Luật 

người khuyết tật và chính sách liên quan; Vận động 

chính sách; Giám sát đánh giá thực thi Công ước về 

quyền của người khuyết tật; Phát triển hội nhóm và 

Truyền thông cho Hội nhóm.  

Kết thúc buổi Hội thảo, đại diện nhóm chuyên gia 

đã thu nhận thêm nhiều những đóng góp và ý kiến 

tham vấn tích cực, hỗ trợ việc hoàn thiện Bộ tài liệu 

tập huấn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của 

người khuyết tật của Trung tâm ACDC và nhóm 

chuyên gia.  

Nguyệt Hà 

N ằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy thực 

thi quyền của người khuyết tật” do USAID 

tài trợ từ tháng 10 – 12/2015, Trung tâm 

ACDC hợp tác với chuyên gia của Đại học Luật Hà 

Nội và các đơn vị có liên quan để tiến hành 2 nghiên 

cứu đánh giá tại 2 tỉnh Bình Phước và Thừa Thiên Huế.  

Cụ thể, “Đánh giá nhu cầu đào tạo của lãnh đạo Hội 

người khuyết tật và người khuyết tật” với mục đích 

đánh giá năng lực, thực trạng và nhu cầu đào tạo về 

xây dựng, phát triển tổ chức Hội người khuyết tật, 

vận động chính sách,... Nghiên cứu thứ hai là “Đánh 

giá nhu cầu đào tạo của cán bộ trợ giúp pháp lý, tư 

vấn pháp luật cho người khuyết tật tại Bình Phước 

và Thừa Thiên Huế” nhằm tìm hiểu nhu cầu đào tạo 

của đội ngũ cán bộ địa phương liên quan đến việc 

thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại 2 tỉnh. 

Từ kết quả những đánh giá này, dự án sẽ tiến hành 

triển khai các hoạt động can thiệp tốt nhất dựa trên 

nhu cầu của địa phương. Bao gồm việc thiết kế các 

khóa tập huấn phù hợp, đáp ứng nhu cầu xây dựng 

và phát triển tổ chức Hội, vận động chính sách vì 

quyền của người khuyết tật cho nhóm cán bộ chủ 

chốt hoặc lãnh đạo tiềm năng của các Hội người 

khuyết tật; thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, 

trợ giúp pháp lý đáp ứng nhu cầu tìm hiểu chính 

sách, pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người 

khuyết tật; tiến hành các hoạt động để nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý, đáp 

ứng tốt hơn các nhu cầu hỗ trợ; tư vấn pháp luật, trợ 

giúp pháp lý của người khuyết tật tại 2 tỉnh Bình 

Phước và Thừa Thiên Huế. 

Tuệ Chi 

Hoạt động nghiên cứu đánh giá tại Bình Phước và Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1. Hộ nghèo 
a) Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
 Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 

đồng trở xuống; 
 Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 

đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo 

lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản trở lên. 
b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
 Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 

đồng trở xuống; 
 Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 

đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo 

lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản trở lên. 

2. Hộ cận nghèo 
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và 

thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 
b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và 

thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

3. Hộ có mức sống trung bình 
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. 
b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng. 

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận 

đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. 
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Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 

động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp 

tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ 

gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có 

sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 
Mức lương tối thiểu vùng: 
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối 

với doanh nghiệp như sau: 
a) Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. 
b) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. 
c) Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với do-

anh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. 
d) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. 

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng 
Mức lương tối thiểu vùng phải bảo đảm: 
a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động chưa qua đào tạo làm công 

việc giản đơn nhất; 
b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động đã qua học nghề. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến. 

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa 

khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở tại địa bàn tỉnh. 
2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 

xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện. 
3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh viện tuyến huyện được chuyển tuyến đến 

trung tâm chuyên khoa hoặc bệnh viện tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn. 
4. Trường hợp cấp cứu: Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào.  
5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo bệnh được phát hiện 

hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, sẽ nhận khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn. 
6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 

tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó 

tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.  
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N ẹp chỉnh hình là dụng cụ trợ giúp và điều 

trị, nhằm mục đích phục hồi chức năng 

hoặc hỗ trợ các chức năng bị ảnh hưởng, hoặc tổn 

thất của bộ máy vận động của con người. Nẹp được 

sử dụng trợ giúp một phần bên chân suy giảm chức 

năng nguyên nhân do cơ, xương, khớp hoặc dây 

chằng. Nẹp chỉnh hình được thiết kế với nhiều loại 

vật liệu khác nhau, tuỳ thuộc vào từng bệnh nhân 

cũng như tình trạng của bệnh. Có 4 nhiệm vụ chính 

mà nẹp phải thực hiện đó là: nắn chỉnh, cố định, cân 

bằng và kéo giãn. Trong bài viết này chỉ đề cập đến 

nẹp chi dưới.  
Tên của nẹp chi dưới được xác định theo các mốc 

giải phẫu, bao gồm: 
Nẹp bàn: nẹp trong phạm vi bàn chân 
Nẹp khớp mắt cá: nẹp trong phạm vi từ trên khớp 

mắt cá đến và bàn chân 
Nẹp gối: nẹp từ cẳng chân đến đùi 
Nẹp hông: nẹp từ đùi đến vùng hông                                                        
Trong trường hợp nẹp đi qua nhiều mốc giải phẫu 

tên của nẹp sẽ được gọi gộp các mốc giải phẫu. 

Nẹp đùi, hông 

Nẹp đùi được sử dụng nhằm trợ giúp bên chân suy 

giảm chức năng do nguyên nhân thần kinh, cơ, khớp 

hoặc dây chằng. 
Có thể thiết kế nhiều loại nẹp với nhiều loại vật liệu 

khác nhau. 
Khớp gối có thể khóa hoặc điều chỉnh được 
Một bộ phận đỡ ụ ngồi có thể được thiết kế với nẹp 

nhằm giảm tải cho chân dưới sức nặng của trọng 

lượng cơ thể. 
Có loại nẹp lớn dùng cho cả hai chân. 

Chị định: Thiếu cơ chi dưới có kết hợp hoặc không 

một suy giảm chức năng do nguyên nhân thần kinh: 
Di chứng bại liệt 
Liệt nửa người 
Các bệnh về cơ 

Nẹp gối 
Nẹp gối được dùng để kiểm soát sự không ổn định 

của khớp gối (dãn dây chằng) hoặc để bảo vệ khớp 

gối chống lại các vận động sai lệch tư thế (bong gân, 

gãy xương, sau phẫu thuật…). 
Các loại nẹp đầu gối được thiết kế theo số đo của 

bệnh nhân, vẫn cho phép bệnh nhân tham gia các 

hoạt động thể thao ở mức độ cao. 
Các khớp nẹp có thể chỉnh được nhằm giới hạn biên 

độ khớp gối. 

Chỉ định: 
Bảo vệ sau phẫu thuật tái tạo dây chằng 
Bong gân thể nặng 
Dãn dây chằng mãn tính 
Gãy mâm xương chày 
Các bệnh về cơ… 

Nẹp khớp mắt cá 
Nẹp từ bắp chân đến bàn chân được chỉ định trong 

điều trị các chứng bệnh liên quan đến các cơ nâng 

bàn chân gây bàn chân bị biến dạng. 
Nẹp nâng bàn chân sẽ khắc phục tư thế này được đặt 

trong giầy dép đi bình thường của bệnh nhân, nó 

vẫn cho phép duy trì một các đơn giản mà hiệu quả 

khớp mắt cá. 

KHÁI QUÁT VỀ NẸP CHI DƯỚI 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 

Chỉ định:  
Suy yếu các cơ nâng bàn chân không có dị tật kết hợp 
Di chứng liệt nửa người nhẹ 
Liệt dây thần kinh ESP 
Xơ cứng trong giai đoạn đầu liệt mềm 

Nẹp bàn 
Nẹp bàn được chỉ định nhằm hỗ trợ điều trị trong 

các trường hợp sau: 
Suy yếu cơ phần bàn chân 
Chịu tải quá mức của bàn chân  
Các biến dạng của bàn chân 

Chỉ định: 
Phân bố lại các lực tác động lên gan bàn chân 
Nắn chỉnh các sai lệch tư thế 
Bất động các khớp bàn bị đau, cân bằng ngắn chân 

và đệm lót các teo cơ phần mềm 
Nẹp chỉnh hình có vai trò vô cùng quan trọng trong 

đời sống của người khuyết tật. Tuy nhiên hiện nay, 

nhiều người khuyết tật vẫn chưa nhận thức được đầy 

đủ tầm quan trọng của dụng cụ chỉnh hình phục hồi 

chức năng trong cuộc sống cũng như bảo vệ sức 

Tài liệu tham khảo: 

1. Kiến thức cơ bản về chỉnh hình và phục hồi chức năng - Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam 

2. http://www.amputee-coalition.org/inmotion/nov_dec_10/long_term_effects.pdf 

3. http://vietortho.com/ 

khỏe lâu dài. Trong thời gian tới, các tổ chức xã hội 

và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang vận 

động Bảo hiểm y tế chi trả cho những dụng cụ hỗ 

trợ cho người khuyết tật. Hy vọng, sẽ nhiều người 

khuyết tật hơn nữa có dụng cụ trợ giúp phù hợp với 

mình, giảm thiểu các biến dạng do chấn thương/

bệnh lý/khuyết tật mang lại. 
Minh Trần (Tổng hợp) 

ĐIỂM TIN 

Tháng 08/2015, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế - Quỹ 

đặc biệt vì người khuyết tật (ICRC-SFD) mở Văn 

phòng tại Hà Nội và tiếp tục thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ người khuyết tật. 
Địa điểm: 50 Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3222 2717 

Ngày 11 – 12/12/2015 đã diễn ra Chương trình 

Ngày hội Kết nối tự hào 2015 – CSO PRIDE 

2015 với sự tham gia của hàng chục các tổ chức 

phát triển xã hội trên cả nước như CECEM, 

iSEE, ICS, LIN, CEPEW, ACDC,... với mục đích 

“Kết nối tạo đổi thay”. Trung tâm ACDC đã tham 

gia điều phối hoạt động của người khuyết tật tại 

chương trình. 
Từ tháng 09 – 11/2015, Trung tâm ACDC đã tham 

gia Chương trình Thúc đẩy thực hành tốt minh bạch 

và trách nhiệm giải trình (MBGT) (CSO-TAP) 

thuộc dự án “Truyền cảm hứng văn hóa thúc đẩy 

minh bạch và trách nhiệm giải trình cho CSOs 

(Inspiring CSOs)” và đã đạt chứng nhận tổ chức 

thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình 

(TAP Cert) đồng thời là một trong 9 tổ chức có thực 

hành MBGT tốt nhất của năm 2015. 

Ngày 06/12/2015 tại Công viên Thống Nhất, Hà 

Nội diễn ra Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2015 

(Hanoi Run for Childen 2015 – HRC 2015). Đây là 

một hoạt động thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ 

chữa trị ung thư và tim bẩm sinh cho các trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm ACDC tham gia và 

ủng hộ cho chương trình. 
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C ô gái trẻ Lại Thị Ngọc 

Ánh sinh ra tại vùng quê 

Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh vào mùa 

xuân năm 1992. Trong một lần 

chơi tại quê nhà, cô bé 10 tuổi 

Ngọc Ánh không may ngã từ tầng 

cao xuống đất và hậu quả là phải 

cắt bỏ một phần chân bên trái. 

Ngay sau đó, Ngọc Ánh được giới 

thiệu tới Trung tâm Vietcot để làm 

chân giả bằng nhựa lần đầu tiên và 

đã đi lại được, nhưng cô gái đã 

gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc 

sống với sự mất mát của mình. 

Trong khoảng thời gian còn đi 

học, Ngọc Ánh nhận được vô số 

những lời trêu ghẹo về chiếc chân 

giả mình đang đi. Tuy nhiên, cô 

gái này không những bỏ ngoài tai 

sự chế giễu mà còn tự tin vào bản 

thân mình hơn.  

Năm 2012, Ngọc Ánh bắt đầu tập 

luyện Thể thao khuyết tật. Rất 

nhanh chóng, sau ba tháng sau tập 

luyện, Ngọc Ánh đã được tham 

gia giải Toàn quốc và đạt 2 huy 

chương Vàng môn chạy tiếp sức 

100m và 400m. Năm 2013, Ngọc 

Ánh tiếp tục đạt được 2 huy 

chương Bạc ở nội dung chạy 

100m và 400m. Những thành tích 

này đã giúp Ánh được lựa chọn 

vào Đội tuyển quốc gia và thi đấu 

tại Đại hội Thể thao khuyết tật 

Đông Nam Á lần thứ 7 tại        

Thể thao khuyết tật  

- cơ hội thành 

công của người 

khuyết tật 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Myanmar năm 2014. Ở lần thi đấu 

đầu tiên tại đấu trường quốc tế, 

vận động viên trẻ Ngọc Ánh đã 

giành huy chương Bạc cho đoàn 

thể thao Việt Nam ở môn Nhảy 

xa. Trong suốt quá trình tập luyện 

và thi đấu, Ngọc Ánh chịu rất 

nhiều những cơn đau ở mỏm cụt 

do cọ xát với chân giả nhựa khi 

tập luyện. Việc này không ít lần 

khiến Ngọc Ánh sợ hãi việc đi 

chân giả hay cả việc tập luyện 

cường độ cao dưới thời tiết khắc 

nghiệt đã từng khiến Ngọc Ánh 

muốn bỏ cuộc với thể thao. Nhờ 

có sự động viên của người thân và 

sự tự nỗ lực, Ngọc Ánh cuối cùng 

vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp 

thể thao của mình.  

Năm 2015, Ủy ban Chữ thập đỏ 

Quốc tế - Quỹ đặc biệt vì Người 

khuyết tật (ICRC - SFD) thực hiện 

hỗ trợ Thể thao khuyết tật trong 

khuôn khổ dự án Chỉnh hình -
Phục hồi chức năng. Trong lần 

tham quan đoàn Thể thao khuyết 

tật Hà nội, nhóm dự án ấn tượng 

mạnh về năng lực của Ngọc Ánh 

khi cô tập luyện bằng chân giả 

nhựa với nhiều hạn chế về mặt 

chức năng. Chính vì thế, ICRC - 
SFD đã lựa chọn vận động viên 

Ngọc Ánh cùng hai vận động viên 
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khuyết tật khác của đoàn Hà Nội 

để nhận dụng cụ chỉnh hình thiết 

kế chuyên dụng cho thể thao. 

ICRC-SFD đã phối hợp với Trung 

tâm Vietcot và Công ty Otto Bock 

Đông Nam Á sản xuất một chân 

giả tiên tiến làm bằng chất liệu 

carbon siêu nhẹ và siêu bền cho 

Ngọc Ánh. Bản thân vận động 

viên đã thấy ngay sự khác biệt 

một cách rõ ràng giữa chân nhựa 

cũ và chân thể thao mới về sự ôm 

sát vào mỏm cụt và khả năng 

nhún, bật cao. Ngọc Ánh được lắp 

dụng cu ngay trước khi lên đường 

tham dự Đại hội thể thao khuyết 

tật Đông Nam Á lần thứ 8 vào 

tháng 12 năm 2015 tại Singapore. 

Kết quả là vận động viên Ngọc 

Ánh đã giành được 3 huy chương 

ở cả 3 nội dung mà cô thì đấu là 

Huy chương vàng môn nhảy xa, 

Huy chương Bạc môn chạy 100m 

và Huy chương Đồng môn chạy 

200m. Ngọc Ánh rất vui mừng với 

chân giả thể thao và thành tích mà 

cô đạt được ở Đại hội. Vận động 

viên trẻ này đang có những kế 

hoạch tập luyện cho các giải đấu 

lớn hơn để khẳng định khả năng 

của mình và để đáp lại sự hỗ trợ, 

động viên của mọi người.  

Nguồn: ICRC – SFD 
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Câu hỏi 2:  

Theo Nghi định 136/2013/NĐ-CP của chính phủ 

ban hành ngày 21/10/2013 thì đối tượng khuyết 

tật nặng, đặc biệt nặng sẽ được hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng cho người khuyết tật từ thời điểm 

cấp giấy xác nhận khuyết tật hay từ tháng mà 

Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC  trả lời: 

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 8 Nghị định 

136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21 

tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì thời điểm 

người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng là kể từ tháng Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp 

xã hội hàng tháng. 

Riêng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng 

là người cao tuổi thuộc trường hợp quy định tại 

Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này thì thời gian 

hưởng trợ cấp xã hội sẽ kể từ thời điểm người đó đủ 

80 tuổi.  

Câu hỏi 1:  

Tôi bị mất một bàn chân do tai nạn giao thông, 

được Trung tâm y tế xác nhận là người tàn tật 

không có khả năng lao động. Vậy tôi có được nhận 

180.000 đồng một tháng và bảo hiểm không?  

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Căn cứ vào mức độ khuyết tật để xác định đối 

tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Căn cứ vào Điều 

44 Luật Người khuyết tật, Điểm a và b Khoản 3 

Điều 4 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định về đối 

tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao 

gồm người khuyết tật đặc biệt nặng (trừ trường hợp 

người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương 

tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội) và người 

khuyết tật nặng.  

Theo Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Người khuyết tật thì: 
 Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do 

khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, 

không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được 

các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân 

và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá 

nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ 

giúp, chăm sóc hoàn toàn.  
 Người khuyết tật nặng là những người do khuyết 

tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức 

năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện 

được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ 

sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo 

dõi, trợ giúp, chăm sóc. 

Như vậy, để xác định bạn có được nhận bảo trợ xã 

hội hay không cần phải có giấy xác nhận mức độ 

khuyết tật là thuộc một trong hai mức độ khuyết tật 

nêu trên. 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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Trung tâm ACDC 
(Địa chỉ: P12A08, Tòa nhà VNT, 19  Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho  
Người khuyết tật 

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: tuvanmienphi.vn 

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC 

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

trực tiếp tại văn phòng ACDC… 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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N ghỉ hè, tôi tranh thủ về 

quê giúp đỡ bố mẹ ngày 

mùa. Sáng nay mưa nặng hạt, bố 

mẹ sang nhà bà ngoại còn tôi 

ngồi học bài. Bỗng có tiếng gõ 

cửa giục giã, tôi chạy ra thì thấy 

chị Lúa đang dắt bé Tin đứng đợi. 

Tôi vội dắt xe đạp giúp chị, chị 

tập tễnh bế Tin vào nhà. Chị Lúa 

về làm dâu làng Mão chưa lâu 

nên dù là hàng xóm nhưng tôi và 

chị vẫn có chút xa cách. Tôi rót 

nước mời chị rồi hỏi:  

- Chị có việc gì mà gấp đến nỗi đi 

ra ngoài mà không đội mũ, quấn 

cái khăn vào cổ cho Tin? 

Chị như giật mình để ý, rồi nói: 

- Sáng nay chị phải lên gặp cô 

Minh Chủ tịch Hội Phụ nữ có 

việc mà mưa quá nên không 

mang cu Tin đi theo được. Chị 

nhờ em trông thằng bé một lúc 

giúp chị được không? 

Nghe giọng nói gấp của chị, tôi 

linh cảm có việc quan trọng gì 

đó. Tôi sốt ruột nói:  

- Chị yên tâm, em trông cháu 

được. Nhưng mà mấy ngày nay 

em thấy chị cứ đi đâu từ sáng. 

Thế nhà chị có chuyện gì sao? 

Chị kể em nghe xem có giúp gì 

được không? 

Chị do dự một hồi rồi bình tĩnh 

kể lại cho tôi. Thì ra chị đang lo 

lắng đi làm Giấy khai sinh cho 

Tin mà chưa được. Tôi rất ngạc 

nhiên vì bé Tin năm nay đã ba 

tuổi mà vẫn chưa có giấy khai 

sinh. Tôi càng thắc mắc hơn vì 

bây giờ, hầu như đứa trẻ nào 

cũng được sinh tại bệnh viện 

huyện, tỉnh hoặc gấp nhất là trạm 

y tế xã. Hồi sau tôi mới được biết, 

chị Lúa bị di chứng bại liệt nên 

chân trái yếu hẳn. Chồng chị đi 

làm tận Quảng Ninh, một năm về 

được đôi lần. Sau đó chị có bầu 

Tin, tới gần ngày sinh chị rất lo 

lắng vì không biết phải đi lại như 

thế nào. Lắm lúc, chân đau nhức 

không đứng lên được. Rồi chị trở 

dạ vào buổi sáng, nên không có ai 

ở nhà giúp được, gấp quá chị 

đành tự sinh tại nhà. “Nghĩ lại, 

mới thấy mình liều lĩnh quá” - 
Chị thở dài kể lại.  

Việc cu Tin chưa làm được Giấy 

khai sinh là do phía Ủy ban yêu 

cầu phải có Giấy chứng sinh mới 

đủ thủ tục. Vậy nhưng, chị 

không được trạm y tế cấp Giấy 

chứng sinh vì chị không sinh con 

tại đó. Giờ chị Lúa rất bế tắc, 

mỏi mệt vì không biết phải làm 

sao khi cu Tin cũng sắp đến tuổi 

đi nhà trẻ.  

Nói đoạn chị tập tễnh ra xe, lấy 

túi hồ sơ ra kiểm tra lại giấy tờ. 

Nhìn gương mặt hốc hác, mái tóc 

búi vội của chị tôi không khỏi 

phiền lòng. Chị nhắc tôi chú ý 

khi Tin ngủ dậy cho uống sữa là 

bé sẽ ngoan rồi trùm áo mưa, dắt 

xe đi. Tôi ngồi ở nhà vừa trông 

bé vừa thấp thỏm. Gần tuần nay, 

cứ lần nào nhìn sang nhà chị là 

đều thấy khóa cửa. Chị là người 

khuyết tật, có chồng nhưng lại 

sống như đơn thân vì mâu thuẫn 

gia đình. Sống một mình đôi lúc 

đã thấy khó xoay sở nhiều 

chuyện, huống chi chị Lúa còn là 

người mẹ khuyết tật đơn thân 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

nuôi con thì khó khăn càng 

chồng chất khó khăn. 

Đồng hồ điểm 10 giờ trưa, chị Lúa 

cũng đã về với gương mặt tươi 

tỉnh hơn. Thấy vậy, tôi vội vàng 

hỏi chị, chị kể rằng cô Minh - Chủ 

tịch Hội Phụ nữ đi tư vấn trên 

huyện biết chuyện và hướng dẫn 

chị Lúa chuẩn bị giấy tờ cần thiết. 

Nghe đến đây, tôi thấy lòng nhẹ 

nhõm hơn. Thật may mắn chị gặp 

được cán bộ hiểu biết để tư vấn, 

không thì không biết còn phải vất 

vả đến lúc nào. Cô Minh đã giúp 

chị hiểu rõ yêu cầu của cán bộ Tư 

pháp – Hộ tịch là không đúng. Cô 

dặn chị Lúa phải đọc kỹ các quy 

định trong Bộ luật dân sự về quyền 

được khai sinh của trẻ em; trong 

Luật hộ tịch, các văn bản hướng 

dẫn luật hộ tịch, sau đó chuẩn bị 

đầy đủ các giấy tờ đã hướng dẫn 

rồi cùng cô lên Uỷ ban nhân dân 

xã đăng ký khai sinh cho Tin.  

Tôi nghe chuyện của chị mà cũng 

thấy vui cùng. Chị Lúa đon đả bế 

con về và không quên cảm ơn tôi. 

Hi vọng chị sẽ sớm làm được 

Giấy khai sinh cho Tin sắp đến 

tuổi đi học.   

Trần Thủy 

(Xem tiếp trang 11) 

Nỗi lòng người mẹ đơn thân 
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Ảnh minh họa 
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CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG T&T VIỆT NAM  

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh truyền thông 

Địa điểm làm việc: Hà nội 

Số lượng: 7 

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định 

Mô tả công việc:  
 Nữ, không giới hạn ngành nghề, trình độ, trung 

thực và nhiệt tình trong công việc. 
 Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại về lĩnh vực 

đang phụ trách. 
 Tư vấn, thuyết phục khách hàng các dịch vụ mà 

công ty đang cung cấp: quảng cáo Google, Seo, 

maketting online, hoặc các dịch vụ khác của công 

ty như: dịch vụ thuê máy chủ, thiết kế web. 

Quyền lợi được hưởng:  
 Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + % hoa hồng cao 

+ Thưởng), trung bình thu nhập của một nhân viên: 

từ 3 triệu - 15triệu 
 Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ ược đào tạo 
 Ưu tiên các bạn gia đình khó khăn, các bạn là 

người khuyết tật  
 Có chỗ ăn, chỗ ở dành cho các bạn ở xa & khó 

khăn đi lại 

 Lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 làm buổi 

sáng – chiều nghỉ) 
 Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp 

luật trong Bộ luật lao động 
 Nghỉ phép theo quy định của nhà nước  
 Điều kiện làm việc: Có thang máy, thuận tiện cho 

các bạn đi nạng, xe lăn di chuyển 

Yêu cầu khác:  
 Không nói ngọng, nói lắp 
 Không nói giọng địa phương 
 Có khả năng nghe điện thoại. 
 Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt qua điện thoại, email 
 Biết sử dụng máy tính 

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV qua email và liên hệ 

điện thoại để được hẹn lịch phỏng vấn 

Hồ sơ bao gồm: CV 

Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2016 

Thông tin liên hệ:  
Công ty TNHH Giải pháp truyền thông T&T Việt Nam 
Địa chỉ: Phòng E601, Tòa nhà Lilama, 124 Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Email công ty: ttmediavietnam@gmail.com  
Website: ttmediavn.com    
Người liên hệ: Mr. Thìn 
Điện thoại liên hệ: 0963 212 115 
Email liên hệ: igoovietnam@gmail.com  

TUYỂN DỤNG 

1. Điều 29 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Cá nhân khi sinh ra có quyền được khai sinh”. 

2. Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2012 về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực quy định: 

 “Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy 

chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). 

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng 

sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, 

thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. 

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt 

buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.” 

3. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính 

Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai 

sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh. 

 CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
(Tiếp theo trang 10) 
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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 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”. 

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. 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 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn. 

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

Ban biên tập: 
Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

 

 

http://acdc.org.vn/

