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T rong các ngày 27/12/2015 

và 23/01/2016, Trung tâm 

ACDC hợp tác với Ủy ban Chữ 

thập đỏ Quốc tế - Quỹ đặc biệt 

dành cho người khuyết tật (ICRC 

– SFD) tổ chức Chương trình Tập 

huấn về Chính sách trợ giúp người 

khuyết tật và Khám, tư vấn về 

dụng cụ phục hồi chức năng cho 

người khuyết tật. Chương trình 

diễn ra lần lượt tại huyện Giao 

Thủy (tỉnh Nam Định), huyện Yên 

Khánh (tỉnh Ninh Bình) và Thành 

phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Hoạt 

động có sự tham gia của các cán 

bộ làm công tác xã hội, Chữ thập 

đỏ, Y tế và người khuyết tật tại 

địa phương. 

Hoạt động nhằm cung cấp thêm 

kiến thức, nâng cao nhận thức cho 

các cán bộ và người khuyết tật địa 

phương về Chính sách trợ giúp 

người khuyết tật và các dụng cụ 

phục hồi năng. Chương trình có sự 

tham gia tình nguyện của các cán 

bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam, Trung tâm Đào 

tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam 

(Vietcot) và Trung tâm ACDC. 

Thông qua những hoạt động này, 

các cán bộ địa phương cũng có 

thêm nhiều thông tin về chính 

sách cũng như hiểu hơn về người 

khuyết tật. Đồng thời, người 

khuyết tật cũng ý thức rõ ràng hơn 

về tầm quan trọng của các dụng cụ 

phục hồi chức năng cũng như biết 

thêm về những chính sách mà nhà 

nước đang trợ giúp cho họ. 

Nguyệt Hà 
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N ằm trong chuỗi hoạt động 

hỗ trợ thành lập Hội người 

khuyết tật tỉnh Nghệ An do tổ chức 

CBM tài trợ, ngày 29/12/2015, 

Trung tâm ACDC tổ chức chương 

trình Hội thảo “Tầm quan trọng 

của việc thành lập Hội người 

khuyết tật cấp tỉnh” tại Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục đích của 

chương trình nhằm giúp các bên 

liên quan hiểu được tầm quan 

trọng của việc thành lập Hội 

người khuyết tật, đồng thời cũng 

là cơ hội để mọi người cùng chia 

sẻ những kinh nghiệm, thông tin 

trong việc thành lập Hội người 

khuyết tật cấp tỉnh.  

Hoạt động tập huấn và khám 

tình nguyện tại địa phương 

Hội thảo có sự tham dự 

của ông Nguyễn Trung 

Thành, Phó phòng Chính 

sách xã hội – Cục Bảo trợ xã hội, 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội; bà Nguyễn Thị Lan Anh, 

Giám đốc Trung tâm ACDC; ông 

Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng 

Chính sách xã hội, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ 

An; ông Phan Sĩ Đức, Sở Nội vụ 

tỉnh Nghệ An; ông Thái Khắc 

Hoàng, Chủ tịch Hội người khuyết 

tật Thành phố Vinh và các cán bộ 

đến từ các sở, ban, ngành, người 

khuyết tật địa phương. 

Chương trình là cơ hội cho các 

thành viên nòng cốt của Hội người 

khuyết tật Thành phố Vinh chia sẻ 

về những hoạt động và mong 

muốn phát triển phong trào của 

người khuyết tật trên toàn tỉnh. 

Đồng thời, hội thảo cũng giúp 

lãnh đạo địa phương hiểu và phân 

biệt được Hội người khuyết tật, 

cũng như đi đến thống nhất trong 

việc hỗ trợ phát triển và thành lập 

Hội người khuyết tật cấp tỉnh. 

Tuệ Chi 

Hội thảo “Tầm quan trọng của 

việc thành lập  

Hội người khuyết tật cấp tỉnh” 
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Họp Ban Quản lý dự án “Thúc đẩy thực thi quyền của 
người khuyết tật” 

N 
gày 19/01/2016, tại Hà Nội, Cục Bảo trợ 

xã hội, Bộ Lao động – Thương bình và 

Xã hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ 

Sống độc lập Người khuyết tật Hà Nội tổ chức 

“Hội thảo mô hình Trung tâm Sống độc lập của 

người khuyết tật tại Việt Nam” nhằm lấy ý kiến 

đóng góp cho mô hình. 

Chương trình có sự tham dự và chủ trì Hội thảo của 

ông Nguyễn Ngọc Toản – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ 

xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;     bà 

Đặng Huỳnh Mai – Chủ tịch Liên hiệp hội người 

khuyết tật Việt Nam; ông Nguyễn Trung Thành – Phó 

Phòng Chính sách xã hội, Cục Bảo trợ xã hội; ông Fu-

rihata Hiroaki – Điều phối viên Chương trình quốc tế 

của Hiệp hội Chăm sóc con người, Tokyo, Nhật Bản; 

bà Nguyễn Hồng Hà – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 

Sống độc lập người khuyết tật Hà Nội, cùng đại diện 

Chương trình sống độc lập của 4 thành phố Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ; cùng 

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

Trong hội thảo, các đại diện đã chia sẻ về thực 

trạng, nhu cầu được trợ giúp của người khuyết tật, 

cũng như kinh nghiệm về các chương trình, mô hình 

Sống độc lập của người khuyết tật tại Việt Nam. 

Cuối cùng, các đại biểu cùng nhau thảo luận về chủ 

đề: “Hướng phát triển bền vững của sống độc lập tại 

Việt Nam – Chính sách và nguồn ngân sách”. 

Tuệ Chi 

Hội thảo Mô hình  

Trung tâm  

Sống độc lập  

của người 

khuyết tật tại 

Việt Nam 

 

N gày 21/01/2016, Trung tâm ACDC tổ chức 

họp Ban quản lý dự án “Thúc đẩy thực thi 

quyền của người khuyết tật” tại tỉnh Thừa Thiên – 

Huế. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tài trợ. Cuộc họp có sự tham dự của thành 

viên Ban Quản lý dự án tại tỉnh bao gồm đại diện Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở 

Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Hội 

người khuyết tật tỉnh.Trong cuộc họp, các thành viên 

tổng kết các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng 

qua. Từ đó chỉ ra những điểm đã làm tốt, những 

điểm chưa được hoàn thiện. Nêu lên những khó 

khăn, thách thức cần vượt qua, cũng như rút ra 

những bài học kinh nghiệm. Phần cuối của cuộc họp, 

mọi người đã thảo luận để lập kế hoạch hoạt động 

của dự án cho 6 tháng tiếp theo của năm 2016 trên 

địa bàn tỉnh. 

Dự kiến, Ban Quản lý dự án tại Bình Phước sẽ họp ngày 

02/03/2016 tại tỉnh Bình Phước. 

Ảnh: Lê Phương Hạnh 
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Ngày 27 – 29/01/2016, Trung tâm ACDC tổ chức 

Hội thảo “Đánh giá và tập huấn Bộ tài liệu Công 

ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết 

tật” tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy việc thực thi Công 

ước ở Việt Nam. 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 cùng thực hiện. 

Chiều ngày 18/01/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 

ra mắt Uỷ ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt 

Nam. Ủy ban đuợc thành lập theo Quyết định số 

1717/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

06/10/2015, do bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ tịch 

Ủy ban; ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ truởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó Chủ tịch 

Ủy ban.  

Ngày 12/01/2016, Tổ chức Malteser  International 

phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghệ trợ giúp 

(ATDO) và Hiệp hội phi lợi nhuận DAISY Nhật 

Bản tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án “Xây dựng 

năng lực và xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật 

trong Quản lý rủi ro thiên tai thông qua hệ thống 

thông tin kỹ thuật số dễ tiếp cận tại Việt Nam” tại 

Hà Nội. Chương trình được tài trợ bởi UPS.  

Ngày 27 – 29/01/2016, Liên hiệp hội người khuyết 

tật Việt Nam (VFD) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện 

Chiến lược VFD giai đoạn 2016 – 2020” tại Hà Nội. 

Trong ngày 27/01, sẽ diễn ra Cuộc họp Thường kỳ 

của toàn bộ Ủy viên Liên hiệp hội để lấy kiến các tổ 

chức thành viên của VFD.  

Năm 2016, Tổ chức Người khuyết tật Quốc tế 

(Disabled Peoples’ International – DPI) sẽ kỉ niệm 

35 năm thành lập, với 100 thành viên đến từ hơn 

100 quốc gia trên thế giới sẽ tới tham dự lễ kỷ niệm. 

Buổi lễ sẽ vinh danh các lãnh đạo tiền nhiệm và 

thảo luận về tương lai của DPI trên phạm vi toàn 

cầu, hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi của 1 tỷ 

người khuyết tật. 

 Cộng hòa Dân chủ Congo phê chuẩn Công ước và Nghị định thư vào ngày 30/09/2015. 

    Sao Tome và Principe phê chuẩn Công ước vào ngày 05/11/2015. 

    Antigua và Barbuda đã phê chuẩn Công ước vào ngày 07/01/2016. 

    Tính đến nay, trên thế giới đã có 161 quốc gia ký, 160 quốc gia phê chuẩn Công ước Quốc tế của Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết tật và 92 quốc gia ký; 88 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư.  

 Ngày 19 – 21/03/2016, Tổ chức Người khuyết tật Quốc tế (Disabled Peoples’ International – DPI) sẽ tổ 

chức Hội thảo quốc tế về “Bước tiến của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật qua 

chương trình nghị sự 2030: Không ai bị bỏ lại phía sau” tại Cairo, Ai Cập. Hội thảo sẽ bàn về nội dung 

Công ước Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật và sự đóng góp của Công ước vào Mục tiêu phát triển 

bền vững 2030. Bà Rachel Kachaje – Chủ tịch DPI và Hội đồng Người khuyết tật Thế giới sẽ chủ trì hội 

thảo. Tham dự hội thảo có các khách mời đặc biệt bao gồm nhà hoạt động vì quyền người khuyết tật Judith 

Heumann, Bộ Quan hệ Xã hội Ai Cập, các thành viên của Tổ chức Người khuyết tật Ả-rập (AOPD), Liên 

minh Khuyết tật quốc tế, Liên đoàn Ả-rập, và các đại diện của Liên hợp quốc.  

CẬP NHẬT 

Công ước Quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật 
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Sự kiện nổi bật năm 2015 Khai trương Văn phòng đại diện miền Trung tại Huế 

Ngày 12/11/2015, Trung tâm ACDC ra mắt Văn 

phòng đại diện miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Văn phòng sẽ hỗ trợ triển khai các hoạt động hỗ trợ 

người khuyết tật tại khu vực miền Trung.  

Trong năm 2016, Trung tâm ACDC tiếp tục mở Văn 

phòng đại diện miền Nam tại tỉnh Bình Phước. 

Phát động và trao giải cuộc thi ảnh “Chuyện 

của đôi chân” 

Đây là cuộc thi ảnh do Trung tâm ACDC phát động 

từ tháng 09/2015 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 trên toàn quốc. Trang Face-

book 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. 

Thành lập được 4 Hội người khuyết tật cấp xã 

tại Điện Bàn và Đại Lộc, Quảng Nam 

Chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 4-9/2015), Trung 

tâm ACDC vừa kết hợp nâng cao năng lực vừa hỗ 

trợ kỹ thuật cho việc ra đời 4 Hội người khuyết tật 

cấp xã tại huyện Điện Bàn và Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam, bao gồm: Điện An, Điện Ngọc (Điện Bàn) 

Đại Hồng, Đại Lãnh (Đại Lộc). 

Duy trì đường dây tư vấn pháp luật miễn phí 

dành cho người khuyết tật  

Ra đời từ năm 2012 đến nay, phòng Luật Trung tâm 

ACDC đã giải quyết hàng nghìn câu hỏi, tình huống 

pháp lý trên cả nước. Đây là đường dây tư vấn pháp 

luật uy tín, miễn phí dành riêng cho người khuyết tật 

duy nhất tại Việt Nam.  

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

tại văn phòng ACDC… 

Duy trì chương trình Xương rồng vẫn nở hoa, 

mở rộng thêm được địa bàn Thái Bình và Hà Nội  

Chương trình Xương rồng vẫn nở hoa được triển 

khai từ năm 2012, là chương trình đầu tiên dành 

riêng cho phụ nữ khuyết tật của Trung tâm ACDC. 

Đến năm 2015, đã có thêm huyện Tiền Hải, Thái 

Bình và Câu lạc bộ Chi hội Điếc Hà Nội thuộc địa 

bàn của dự án. Trong năm 2016, Trung tâm ACDC 

tiếp tục mở rộng địa bàn dự án ra các tỉnh khác.  

Xây dựng tài liệu tập huấn cho hợp phần tăng 

cường năng lực các Hội nhóm của Người khuyết 

tật Việt Nam gồm các module: 

Module 1: Công ước của Liên hợp quốc về quyền của 

Người khuyết tật 

Module 2: Luật Người khuyết tật và các chính sách 

liên quan 

Module 3: Kiểm tra và giám sát việc thực hiện CRPD  

Module 4: Vận động chính sách 

Module 5: Truyền thông 

Module 6: Phát triển tổ chức hội nhóm 

Bộ tài liệu sẽ được ra mắt vào đầu năm 2016.  

Vận động ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 

11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 Ban hành Danh 

mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày 

bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm 

bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh 

toán. Điểm mới của Thông tư là đưa nẹp chỉnh hình, 

xe lăn... vào danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế. 

Kết nối mạnh mẽ với các tổ chức quốc tế, tổ chức 

chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội... 

vì mục tiêu chung: Vì một xã hội không vật cản đối với 

người khuyết tật Việt Nam. Trong năm 2015, Trung 

tâm ACDC được đánh giá là 1 trong 9 tổ chức thực 

hành tốt nhất Minh bạch và Trách nhiệm giải trình. 

Minh Trần (Tổng hợp) 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Mức lương hưu hàng tháng 

1. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2% . 

2. Tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức 

giảm là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần 

trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó. 

3. Thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì 

từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 

tháng đến 11 tháng được tính là một năm. 

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu 

1. Về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền 

kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ 

điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp 

tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về 

tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 

năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện 

về tuổi đời hưởng lương hưu. 

2. Về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp 

không xác định được ngày sinh, tháng sinh là ngày 

01 tháng 01 của năm liền kề sau năm người lao động 

đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. 

3. Khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ 

điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có 

kết luận bị suy giảm khả năng lao động. 

Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức 

điều chỉnh tiền lương và thu nhập hàng tháng đã 

đóng bảo hiểm xã hội 

Đối tượng được hỗ trợ về nhà ở: 

a) Là hộ nghèo, đang sinh sống và có hộ khẩu thường 

trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo và là 

hộ độc lập có thời gian kể từ khi lập hộ mới đến khi 

Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm. 

b) Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở 

quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và 

không có khả năng tự cải thiện nhà ở. 

c) Hộ chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức khác; 

trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở nhưng đã bị sập 

đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên 

tai gây ra do chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây 

dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương 

trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 

08 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định 

số 33/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành nhưng 

nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ. 

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được 

điều chỉnh theo công thức sau:  

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này được 

điều chỉnh theo công thức sau: 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc 

Tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội sau 

điều chỉnh của từng năm  

= 

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 

hội theo chế độ tiền lương do người sử 

dụng lao động quyết định của từng năm  

x 

Mức điều chỉnh tiền lương 

đã đóng bảo hiểm xã hội 

của năm tương ứng  

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội 

tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm  
= 

Tổng thu nhập tháng đóng 

bảo hiểm xã hội của từng năm  
x 

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội của năm tương ứng  

Thông tư số 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/08/2015 về chính sách đối với hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 
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6  động tác vận động cột sống thắt lưng của 

chương trình Williams với mục đích 

 Làm mạnh cơ bụng, kéo dãn các cơ co rút 

 Tăng tầm vận động cột sống, mở rộng lỗ liên 

đốt sống 

Các động tác đơn giản, dễ tập. 

Động tác 1: Bệnh nhân nằm ngửa, hai gối gấp, 

bàn chân đặt dưới sàn, từ từ ngồi dậy, với tay tới 

ngón chân, động tác này làm mạnh cơ bụng và kéo 

giãn cơ duỗi lưng dưới. 

Động tác 2: Bệnh nhân nằm ngửa, gối gấp, hai 

tay để trên bụng, nâng mông lên cao, lưng tỳ xuống 

sàn, giữ ở tư thế này 30 giây, động tác này làm 

mạnh cơ bụng và cơ mông, đồng thời kéo giãn cơ 

gập hông. 

Các bài tập phục hồi chức năng vùng cột sống thắt lưng 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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Động tác 3: Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay kéo ép 

hai gối lên sát nách, giữ 30 giây, rồi nghỉ, động tác 

này nhằm kéo giãn cơ duỗi lưng dưới. 

Động tác 4: Bệnh nhân ngồi dậy và duỗi hai gối, 

vươn người ra trước, hai tay với về phía ngón chân , 

động tác này kéo giãn cơ duỗi lưng dưới. 

Động tác 5: Bệnh nhân ngồi xổm trên chân 

trước, chân kia duỗi về phía sau, gối giữ thẳng, tay 

cùng bên chân trước chống xuống sàn hướng về 

phía trước, động tác này kéo giãn cơ gập hông. 

PGS. TS. BS. Cao Minh Châu 

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng, Bênh viện Bạch Mai 

Chủ nhiệm Bộ môn Phục hồi chức năng, Đại học Y Hà Nội 
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Câu hỏi 1:  

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú được quy định như thế nào? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Khoản 4 điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 

hướng dẫn về Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, khi 

đối tượng thay đổi nơi cư trú như sau: 

a) Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi nơi khác và có 

đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc ở nơi cư trú cũ và đề nghị nhận trợ cấp ở 

nơi cư trú mới thì Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng 

trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc và giấy giới thiệu 

đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú mới của 

đối tượng, gửi kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp 

của đối tượng; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ và giấy giới thiệu, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách 

nhiệm xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc theo mức tương ứng của địa 

phương; 

c) Thời gian hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc tại nơi ở mới từ tháng tiếp theo của tháng 

thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ghi 

trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi ở cũ của đối tượng. 

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… 

Câu hỏi 2:  

Trường hợp nào thì phải đổi giấy chứng nhận đăng ký 

xe, biển xe? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC  trả lời: 

Các trường hợp đổi đăng ký xe, biển xe được quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư 

15/2014/TT-BCA, theo đó, các trường hợp đổi giấy 

chứng nhận đăng ký xe là: 

 Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; 

 Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; 

 Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát; 

 Xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng 

ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe 

là tài sản chung của hai vợ chồng; 

 Trong trường hợp biển số xe bị mờ, gẫy, hỏng thì 

phải đổi lại biển số xe. 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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T ôi bắt chuyến xe cuối cùng ở 

bến xe Miền Tây, Sài Gòn 

để kịp ra Hà Nội. Đầu tuần tòa án sẽ 

xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án trộm 

cắp tài sản của anh họ tôi. Anh chị 

tôi giấu chuyện, đến sáng hôm nay, 

chị dâu tôi mới gọi điện kể rõ đầu 

đuôi cho tôi nghe.  

Cách đây 2 năm, anh tôi có lên ngân 

hàng huyện làm thủ tục vay số tiền 

300 triệu đồng để mua xe tải. Vì chưa 

có điều kiện hoàn vốn nên anh ký hợp 

đồng trả góp trong 3 năm. Sau khi 

mua xe, anh cũng đã có vài chuyến 

chở hàng Bắc - Nam. Tuy nhiên, 

nghề lái xe nhiều may rủi, bản thân 

anh lái chưa quen nên từng va chạm 

với xe khác. Sau đó, anh chị tôi quyết 

định chuyển nhượng xe cho một 

người bạn. Nói là chuyển nhượng 

nhưng thực ra hai bên chỉ viết tay với 

nội dung: “…Chuyển cho anh T sử 

dụng chiếc xe này. Theo đó anh T 

cam kết sẽ trả số tiền vay còn lại với 

ngân hàng, hàng tháng đóng lãi đầy 

đủ…”. Kể từ ngày hai bên ký vào 

giấy chuyển nhượng đó, anh chị tôi 

đã chuyển xe, chuyển giấy tờ đầy đủ 

cho anh T. Bẵng đi một thời gian, anh 

T lên nhà anh tôi nói chuyện rằng làm 

ăn không có lãi nên đã chuyển xe cho 

bạn của anh T. Anh chị tôi cũng 

không quan tâm nhiều, vì cứ yên tâm 

đã có giấy tờ chuyển nhượng rõ ràng. 

Quan trọng là số tiền vay, số lãi hàng 

tháng còn lại bạn anh T vẫn thực hiện 

theo hợp đồng là được.  

Ai ngờ, sắp đến ngày đáo hạn vay, 

nhân viên ngân hàng bỗng gọi điện 

đến cho anh chị tôi. Họ thông báo, số 

tiền lãi hàng tháng đóng chưa đầy 

đủ, cộng với khoản tiền vay còn 100 

triệu chưa trả. Ngân hàng yêu cầu, 

đúng ngày hết hạn hợp đồng, anh chị 

tôi phải trả đầy đủ số tiền hoặc phải 

đánh xe lên thanh lý nợ cho ngân 

hàng. Sau cuộc gọi đó, anh chị tôi 

bàng hoàng nhớ ra, việc chuyển 

nhượng xe cho anh T chỉ là thỏa 

thuận giữa 2 nhà mà ngân hàng hoàn 

toàn không biết. Giờ trong hợp đồng 

vay, bên vay tiền vẫn là tên anh 

chị… Anh chị tôi tá hỏa gọi điện cho 

anh T. Anh T đưa anh tôi đến tận 

nhà bạn anh để nói chuyện nhưng họ 

cố ý lảng tránh, lần khất. Anh tôi giải 

thích mong họ cố gắng thu xếp trả 

tiền cho ngân hàng và giữ lại chiếc 

xe để làm ăn, họ đã không đồng ý. 

Hai bên đôi co mãi, chán nản, anh tôi 

ra về mà trong đầu vẫn thấp thỏm lo 

âu. Nhân viên ngân hàng lại gọi điện 

nói, theo giấy tờ anh là người sở hữu 

chiếc xe tải. Để thanh lý hợp đồng, 

anh cần đánh chiếc xe tải lên ngân 

hàng để họ xử lý tài sản thay cho số 

tiền nợ chưa trả được. Theo lời anh 

tôi kể lại, nhân viên ngân hàng nhấn 

mạnh: “Anh là người sở hữu chiếc 

xe theo hợp đồng vay với ngân hàng. 

Anh có quyền định đoạt tài sản đó để 

thanh toán số nợ hiện giờ”. Mấy 

ngày liên tiếp, ngân hàng đã gọi điện 

thúc giục. Nếu anh tôi không đánh 

xe lên trả ngân hàng, họ sẽ cử người 

xuống cưỡng chế. Quá lo lắng, anh 

tôi đã tới nhà bạn anh T. Hai bên 

giằng co quyết liệt về việc đánh xe 

lên trả ngân hàng. Vì có chìa khóa 

phụ nên anh tôi đã lái xe đi trong khi 

bạn anh T kiên quyết ngăn cản.  

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Nhân viên ngân hàng đã xử lý nợ 

bằng cách định giá chiếc xe tải. Hai 

bên thanh lý hợp đồng. Xong xuôi 

công việc, anh tôi gọi điện cho bạn 

anh T thông báo rằng anh T không 

cần trả số tiền nợ gốc mà chỉ cần trả 

số tiền lãi trong thời gian sử dụng 

xe. Ngược lại với mong đợi của anh 

tôi, bạn anh T đã to tiếng chửi bới. 

Anh tôi cố gắng giải thích việc 

thanh toán nợ cho ngân hàng là cần 

thiết. Tuy nhiên, nhà bạn anh T yêu 

cầu anh tôi đền bù chiếc xe tải. Họ 

đe dọa, nếu không trả cho họ số tiền 

bằng chiếc xe tải, họ sẽ tố cáo anh 

tôi về tội cướp tài sản. Anh chị tôi 

đã nhiều lần sang tận nhà họ để nói 

chuyện nhưng 2 bên càng mâu 

thuẫn. 3 ngày sau, bạn anh T làm 

đơn tố cáo lên công an huyện, cáo 

buộc anh tôi đã cướp tài sản là chiếc 

xe trị giá 100 triệu của họ. Công an 

huyện nhanh chóng vào cuộc.  

Chị dâu tôi như chết đứng khi công 

an vào áp giải anh tôi về đồn. Chị 

cứ ngỡ mọi việc đã giải quyết êm 

đẹp và lời đe dọa của nhà bạn anh T 

là sai trái. Ai ngờ? Trước mắt lũ 

con ngây thơ, anh trai tôi bị còng 

tay đưa đi. Chị và lũ trẻ chỉ còn biết 

khóc. Liệu rằng anh tôi đúng, hay 

bạn anh T là đúng?  

Trần Thủy 
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Những lễ hội xuân đặc sắc của Việt Nam 

Hội Gióng 

Hội Gióng Phù Đổng là hội làng truyền thống tưởng nhớ công đức 

của Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), được tổ chức thường 

niên tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 6-8 tháng 

Giêng Âm lịch. Đây là một lễ hội đặc sắc đã được UNESCO công 

nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Hội Gióng Phù Đổng 

tái hiện cảnh đoàn quân Thánh Gióng xuất thân từ những người dân 

lam lũ đứng lên đánh giặc Ân đến từ phương Bắc, bảo vệ bờ cõi khi bị 

xâm lăng. Lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống như lễ khai 

quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ 

Lễ hội Chùa Hương 

Khai hội vào ngày 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 Âm 

lịch, lễ hội chùa Hương ở Hà Nội là lễ hội kéo dài nhất cả nước. 

Không chỉ được tham gia vào hành trình về cõi Phật, cùng các hoạt 

động văn hóa đặc sắc, du khách khi đến với lễ hội còn được đắm 

mình trong không gian của non nước mênh mông của suối Yến, 

hay chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của động Hương Tích... 

Lễ hội Chùa Keo 

Diễn ra vào ngày 14 tháng giêng Âm lịch tại Thái Bình. Đây là 

một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng ở Việt Nam. Với công trình 

nghệ thuật Gác Chuông được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Nơi 

đây thờ thiền sư Không Lộ, người có công chữa bệnh cho vua Lý 

Thánh Tông, được phong làm Quốc sư. 

Hội Lim 

Hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có nguồn gốc từ hội chùa, 

hội hát, liên quan đến tiếng hát của chàng Trương Chi trong truyền 

thuyết Trương Chi - Mỵ Nương. Đây cũng là lễ hội lớn của vùng Kinh 

Bắc với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh.  

Trong ngày lễ còn có nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian như hát 

quan họ, giao lưu đối đáp, đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt 

cửi, nấu cơm, thi cờ người. Hội Lim được tổ chức từ ngày 12 đến 

14 tháng Giêng hàng năm. 

Lễ hội núi Bà Đen 

Khai mạc vào mùng 4 Tết, lễ hội núi Bà Đen ở Tây Ninh là một 

trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất phía Nam. Bên cạnh các 

hoạt động tín ngưỡng, khách còn có thể tham gia theo dõi các 

chương trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục 

thể thao, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa... 
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Khai ấn Đền Trần 

Lễ hội ở đền Trần, Nam Định được xem là một trong những lễ hội 

mùa Xuân lớn nhất cả nước. Mọi người đến đây hành lễ đều mong 

muốn xin hoặc mua được một tờ ấn với mong ước sẽ được thăng 

tiến trong nghề nghiệp. Lễ hội khai ấn Đền Trần thường được tổ 

chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng Âm lịch với tâm điểm là Lễ 

khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng và tiến hành phát ấn trong 6 ngày. 

Ngoài lễ phát ấn, lễ hội còn tổ chức xen kẽ các hoạt động hội truyền 

thống gồm múa lân, múa rồng, hát chèo, hát chầu văn, thi đấu cờ 

người, đấu vật, biểu diễn võ thuật bên ngoài cổng Ngũ môn Đền Trần... 

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng, Phú Yên  

Lễ hội được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng, tại Gò Thì Thùng, xã 

An Xuân, huyện Tuy An. Mặc dù tham gia đường đua là những chú 

ngựa hàng ngày thồ hàng và kỵ sĩ là những người nông dân chân chất, 

nhưng vào ngày hội, mọi người sẽ được chứng kiến những màn phi 

nước đại trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn người xem. Ngoài 

phần đua, lễ hội còn có các trò chơi dân gian sôi động. 

Tết Dương lịch: Nghỉ 3 ngày, từ 01/01 đến hết 

03/01/2016 (cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần). 

Tết Âm lịch: Nghỉ 9 ngày, từ 06/2 đến 

14/02/2016, tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi 

đến hết mùng 7 tết Bính Thân (trong đó 5 ngày 

nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần). 

Giỗ tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày, từ 16/4 đến 

hết 18/04/2016 (nghỉ bù thêm thứ 2, ngày 

18/04/2016).  

Ngày chiến thắng 30/04, Ngày Quốc tế 01/05: 

Nghỉ 4 ngày, từ 30/04 đến hết 03/05/2016 (nghỉ 

bù thêm ngày 02 – 03/05/2016). 

Quốc khánh 02/09: Nghỉ 3 ngày, từ 02/09 đến hết ngày 04/09/2016 (cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần). 

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày cuối tuần thì căn cứ vào chương trình, kế  hoạch cụ thể của 

đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. 

Hội Cầu ngư, Huế  

Hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng, cư dân Thái Dương Hạ, 

Thuận An lại long trọng tổ chức hội Cầu ngư. Trò diễn bủa lưới 

trong hội cầu ngư sẽ được tổ chức trước đình làng. Sau đó là cuộc 

đua thuyền trên phá của các xã lận cận. Kết thúc buổi lễ là buổi 

cơm thân mật giữa quan khách và dân làng ở địa phương. Lễ hội 

cầu ngư được tổ chức để tỏ lòng nhớ ơn vị cai canh làng là Trương 

Thiều, được gọi một cách kính cẩn là Trương Quý Công. 

Nguyệt Hà (Tổng hợp) 
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T rong guồng quay của nhịp sống hối hả, 

bỗng một ngày ta ngỡ ngàng nhận ra không 

khí Tết đang tràn về mọi nẻo, thời gian đang tiến dần 

đến những ngày cuối năm. Tết về trong hơi thở của 

đất trời, trong lòng người rạo rực đón xuân sang. 

Với người Việt, Tết luôn là thời gian gia đình sum 

họp, là thời điểm nhìn lại một năm cũ và ước vọng 

cho một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh 

phúc hơn. Tết đến, người Việt gác lại những công 

việc đồng áng, ruộng vườn, việc cơ quan để sum 

vầy bên mâm cơm ấm cúng, cùng chúc nhau những 

lời tốt đẹp đón xuân về. Ngày Tết, con người ta 

cũng rộng lượng hơn, sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho 

nhau những lỗi lầm, những đố kỵ, hiềm khích ngày 

thường. Những ngày này, người ta luôn hi vọng vào 

những điều tốt đẹp nhất.  

Nhìn Tết nay, lại nhớ phong vị Tết xưa. Nhớ những 

ngày giáp Tết, cả xóm rộn ràng bởi âm thanh của 

quét tước, tổng vệ sinh xóm làng cho quang quẻ 

sạch sẽ. Cống rãnh được khơi thông. Rác được quét 

vun lại mà đốt, tường nhà sáng vôi mới. Đồ đạc 

trong nhà được mang ra lau chùi. Rào giậu được 

buộc lại kỹ càng. Tiếng nói chuyện, cười đùa hỏi 

han nhau rộn ràng khắp xóm. Trẻ con háo hức vì sắp 

được may áo mới, được ăn những món ngon mà 

ngày thường không có, được đi chợ Tết, được lì xì 

đầu năm từ ông bà, bố mẹ. Trẻ con háo hức một 

phần cũng vì được đi chợ Tết. Chợ Tết khác hẳn 

ngày thường bởi món hàng phong phú hơn, có 

những thức quà chỉ ngày Tết mới có. Rồi đêm đến, 

được ngồi quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút 

khói, kể chuyện cho nhau nghe, nghe tiếng nổ lép 

bép của củi và ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy đã 

thấy những chiếc bánh chưng được vớt ra khỏi nồi, 

mùi lá, mùi gạo nếp, hành, mỡ hòa quyện vào nhau 

thơm phức, béo ngậy. 

Theo thời gian, những hương vị Tết cổ truyền dân 

tộc cũng thay đổi đi nhiều, đặc biệt ở các đô thị lớn. 

Những không gian nhà phố chật hẹp, nhịp sống hối 

hả, vật phẩm sẵn có, người ta khó có thể ngồi cùng 

nhau gói bánh chưng đón tết, giới trẻ thành thị cũng 

không được trải qua không khí quay quần, ríu rít 

bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Những phong tục cũng 

được giản tiện đi nhiều, trò chơi dân gian càng 

hiếm, tập tục ngày Tết cũng được đơn giản hóa. 

Không khí Tết vì thế cũng khác đi nhiều. 

Dù vậy với người Việt, Tết vẫn là khoảng thời gian 

đặc biệt trong năm. Người xa quê mong Tết đến để 

được về đoàn tụ cùng gia đình, được đón thời khắc 

thiêng liêng của năm mới bên những người thân yêu.  

Một cái Tết Nguyên đán nữa lại đang về. 

Hải Âu 

Trước thềm năm mới 
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Gió đưa hương tết về thôn  

khói bay lờ lững chen cơn nắng chiều 

dưới làng, chân mạ dập dìu 

gót em bùn ngậm lúa thêu xanh đồng 

Chạm hương nức ngõ mùa xuân 

phố quê chín rộn chiều non chợ làng 

lá dong, đỗ, nếp hoa vàng 

quyện hồn nhau - lẩn tận lòng bánh chưng. 

Cho anh nâng chén rượu mừng 

kìa xuân. xuân đã lưng chừng vai thon 

dáng quê biếc nụ trăng giòn 

in hằn tuổi mẹ xanh rờn nét xuân. 

Nguyễn Hữu Thịnh 

Nét xuân quê 

Rộn tiếng... hương mùa én nhản nha 

Chồi non rắt lộc búp tay bà 

Thềm Giêng biếc nụ tình xuân trổ 

Gọi trái tim hồng nhịp thiết tha. 

Đêm 18/01/2016 

Hàn Tương Thi 

Xuân 

Một chút gió đầu xuân 

Làm run nhành lá mới 

Một cánh đào nở vội 

Cũng gợi muôn sắc hồng. 

Bao tháng ngày hoài mong  

Ngóng chờ trong khắc khoải 

Sớm nay xuân trở lại 

Náo nức mà âm thầm. 

Đêm mang lạnh cuối năm 

Ngày mang niềm vui mới  

Thì thầm xuân khẽ gọi 

Lời yêu đầu về môi. 

Trần Hồng Giang 

Đồng làng đương vụ cấy xuân 

Mưa phùn giăng ngấm ướt đầm áo nâu 

Mạ chiêm lả lướt nông sâu 

Những bàn tay cóng nhuộm màu bùn quê 

Bên trời xuân đã cận kề 

Mà đồng chiêm vẫn mải mê nối hàng 

Én xòe cánh mỏng điệu đàng 

Báo tin mùa mới vừa sang với đời 

Đông tang giữa lúc vụ thời 

Nên còn chưa hẹn cuộc chơi cùng mùa 

Nhịp nhàng từng lối mau thưa 

Vờ quên bao nỗi hơn thua ở đời 

An phận với đất với trời 

Mặc cho chen lấn ngược xuôi sông hồ 

Xanh xanh trải khắp bãi bờ 

Những tay cấy cứ giăng mơ khắp làng 

Và rồi xuân cũng vừa sang 

Ai về kịp với đồng làng mà xanh… 

Trần Hồng Giang 

Cấy xuân 

Lời xuân 
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Góc cười 

Chuyện kiêng ngày tết 

Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi 

đến sở cảnh sát đêm giao thừa: 

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số 

nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ 

gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch 

tiền, vàng… 

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố 

giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi 

sẽ đến ngay.. 

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 

các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng 

người lạ xông đất. 

Chú khỉ cô đơn 

Một chú khỉ sống rất cô đơn, tách 

biệt khỏi bầy đàn, buồn bã, không 

biết tương lai mình về đâu. Cậu 

bèn tìm đến bác sĩ tâm lý. 

- Cậu đừng lo. Sẽ có một cô gái rất 

xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy rất 

muốn gặp cậu và muốn tìm hiểu 

mọi điều về cậu. 

Chú khỉ mừng rỡ: 

- Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp nàng ở 

đâu? Ở trong chỗ làm, trong buổi 

tiệc hay ở nhà riêng? 

- Không, - nhà tâm lý trả lời - 

trong phòng thí nghiệm sinh học. 

Biết 

Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm 

công viên. Tình cờ, ông thấy đứa 

con nhỏ của người lái xe. Ông móc 

túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi: 

- Cháu biết chú là ai không? 

- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! 

Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi 

nhờ xe, cháu thấy hoài.  

Luật sư và bác sĩ 

Xe của bác sĩ và luật sư đụng 

nhau trên một đường quê vắng 

vẻ. May thay không có bên bào 

bị chấn thương. Luật sư thấy bác 

sĩ vẫn còn run sau cú va chạm 

bèn giúp ông ra khỏi cái xe bẹp 

mũi và lấy cho một chai rượu 

đưa cho ông ta. Bác sĩ uống ực 

một hơi dài và đưa lại cho Luật 

sư, ông này đóng nắp chai lại và 

giấu biến đi.  

- Anh không định làm một hớp 

à? - bác sĩ hỏi. 

- Có chứ, nhưng chỉ sau khi cảnh 

sát giao thông đến và lập xong 

biên bản. - Vị luật sư trả lời.  

Chẳng còn nhìn thấy 

Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa 

cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi: 

- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi? 

Người kia thoáng buồn rồi đáp: 

- Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả! 

- Sao vậy? 

- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử!  

Nhắc khéo 

Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón khách: 

- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, 

vui vẻ quanh năm ạ! 

- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không? 

- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ 

còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ!   

14 
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HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA 

Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 

2016/niên khóa 2017 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 

01/02/2016 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 

31/03/2016. 

Các ứng viên xin Học bổng Australia phải nộp hồ sơ trực 

tuyến tại trang web: www.australiaawardsvietnam.org  

Số lượng: Tối đa 80 suất học bổng trong đợt tuyển 

chọn này sẽ được trao cho các ứng viên Việt Nam 

xuất sắc có nguyện vọng học chương trình thạc sĩ tại 

Australia, niên khóa 2017.  

Mục đích: Chương tr ình Học bổng Australia 

nhằm phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng 

lãnh đạo cho các học viên, để họ có thể đóng góp cho 

sự phát triển của Việt Nam và xây dựng các mối quan 

hệ chặt chẽ với các cá nhân và tổ chức tại Australia. 

Đối tượng: 

Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên 

làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp 

các tỉnh. 

Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương. 

Nhóm 3: Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ 

nghiên cứu 

Lưu ý: Chương tr ình khuyến khích người khuyết 

tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc 

thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng và có chính sách 

xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng 

viên này. 

Quyền lợi: 

 Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, 

học tập và sinh hoạt phí tại bất kỳ một trong các 

trường đại học đẳng cấp quốc tế của Australia và 

giá trị lên tới A$150.000. 

 Ứng viên được học bổng có thể được bồi dưỡng 12 

tháng tiếng Anh tại Việt Nam, nếu cần thiết, để 

giúp họ đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho khóa 

học họ lựa chọn tại Australia. 

Thông tin chi tiết, tham khảo tại:  

http://www.australiaawardsvietnam.org hay gửi câu 

hỏi tới email: info@australiaawardsvietnam.org; hoặc 

gọi số 04 3939 3991/2; hoặc từ ngày 01/02/2016 đến 

31/03/2016 gọi vào đường dây nóng 04 3938 7375 

(8h30 – 16h30, từ thứ hai đến thứ sáu). 

TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng:  

Nhân viên khiếm thính làm may 

Địa điểm làm việc: Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Số lượng: 05 

Yêu cầu: 

 Yêu cầu công việc may 

 Gắn bó lâu dài 

Quyền lợi:  

 Những người chưa biết may sẽ được cơ sở đào tạo 

miễn phí. 

 Lương khởi điểm là 1 triệu đồng/tháng.  

 Khi đã làm tốt, mức lương từ 3,5 -4 triệu đồng/tháng. 

Hạn tuyển dụng: Khi nào đủ người 

Hình thức nộp hồ sơ: Liên hệ qua điện thoại để đặt lịch 

phỏng vấn hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng. 

Thông tin liên hệ:  

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) 

Địa chỉ: 96/14A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

Người liên hệ: Mr. Lộc 

Điện thoại: 08 6683 7494  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED) 
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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 
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