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N gày 05 – 06/05/2016, tại 

Thái Bình, Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ 

chức hội thảo “Chia sẻ thông tin 

và tăng cường điều phối giữa các 

chương trình hỗ trợ người khuyết 

tật tại Việt Nam”. Trung tâm 

ACDC tham gia với tư cách là 1 

trong 6 đơn vị điều phối chương 

trình hỗ trợ người khuyết tật do 

USAID tài trợ.  

Tham gia và chủ trì hội thảo có 

ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ 

trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy 

ban quốc gia về người khuyết tật 

Việt Nam; ông Joakim Parker, 

Hội thảo “Chia sẻ thông tin và tăng cường điều phối giữa các 

chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam” 
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Giám đốc USAID tại Việt Nam. 

Ngoài ra còn có đại diện của Văn 

phòng Chính phủ, Ủy ban các vấn 

đề xã hội của Quốc hội, các Bộ, 

ngành liên quan; đại diện các tổ 

chức người khuyết tật; các tổ chức 

thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền 

của người khuyết tật Việt Nam; 

đại diện một số Sở, ban ngành của 

7 tỉnh thực hiện dự án: Thái Bình, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, 

Bình Phước. 

Hội thảo đã giới thiệu các chính 

sách, chương trình, đề án, dự án 

trợ giúp người khuyết tật; Giới 

thiệu dự án “Thúc đẩy quyền của 
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N ằm trong chuỗi hoạt động 

của dự án “Thúc đẩy thực 

thi quyền của người khuyết tật” do 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm 

ACDC tổ chức Tập huấn chính 

sách pháp luật, giới và phòng tránh 

bạo lực giới cho người khuyết tật 

tại tỉnh Bình Phước và Thừa Thiên 

Huế. Mục đích của chương trình 

nhằm nâng cao nhận thức của 

người khuyết tật về các chính sách 

pháp luật các vấn đề về giới. 

Ngày 12 - 13/05/2016, tập huấn đã 

diễn ra tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước với sự tham gia của 50 

học viên là người khuyết tật và   

gia đình người 

khuyết tật sinh 

song tại Thị xã 

Đồng Xoài và các huyện lân cận. 

Tiếp đó, ngày 15 - 16/05/2016, tập 

huấn tiếp tục diễn ra tại huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Chương trình có sự tham gia của 

gần 60 học viên là người khuyết 

tật và gia đình người khuyết tật 

sinh sống tại địa bàn, cùng đại 

diện của Ban Quản lý dự án, Hội 

người khuyết tật tỉnh, và Đại diện 

UBND, phòng chuyên môn của 

huyện A Lưới. 

Những kiến thức được truyền tải 

trong tập huấn đều là những kiến 

Tập huấn chính sách pháp luật, 

giới và phòng tránh bạo lực 

giới cho người khuyết tật 

người khuyết tật Việt Nam” do 

USAID tài trợ và kế hoạch triển 

khai dự án; thảo luận nhằm tăng 

cường phối hợp giữa các chương 

trình hỗ trợ người khuyết tật Việt 

Nam. Các đại biểu đã có những 

phiên thảo luận sôi nổi và hiệu 

quả về kinh nghiệm triển khai các 

dự án, cũng như các hoạt động để 

hỗ trợ người khuyết tật hiệu quả 

hơn…; từ đó, các bên liên quan có 

thêm nhiều cơ hội để kết nối và 

trao đổi cùng nhau, nhằm tăng 

cường điều phối giữa các chương 

trình hỗ trợ người khuyết tật tại 

Việt Nam. 

Nguyệt Hà 

thức còn khá mới mẻ với người 

khuyết tật tại địa bàn, nên các học 

viên ở cả 2 tỉnh đều tích cực nghe 

giảng và tham gia nhiệt tình vào các 

hoạt động thảo luận của tập huấn.  

Hiện nay, vấn đề quyền của người 

khuyết tật cũng như vấn đề giới, 

bình đẳng giới và phòng tránh bạo 

lực giới đang được nhiều quốc gia 

quan tâm. Đặc biệt vấn đề bình 

đẳng giới đã được đẩy mạnh và 

đạt được những thành tựu đáng 

ghi nhận.  

Ánh Ngọc 
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N gày 13 - 17/05/2016, tại 

Thành phố Đà Nẵng, Trung 

tâm ACDC tổ chức tập huấn 03 

chuyên đề đầu tiên trong “Bộ tài 

liệu Giám sát và thực thi Công 

ước của Liên hợp quốc về quyền 

của người khuyết tật” khu vực 

miền Trung. Chương trình thuộc 

dự án “Tăng cường giám sát, đánh 

giá việc thực thi công ước Liên 

hiệp quốc về quyền của người 

khuyết tật tại Việt Nam” do tổ 

chức CBM tài trợ. 

Chương trình có sự tham gia của 

gần 30 học viên là đại diện cho 

các Hội người khuyết tật thuộc 

các tỉnh miền Trung. Đây sẽ là 

những giảng viên nguồn cho 

chuỗi tập huấn nâng cao năng lực 

cho Hội/nhóm người khuyết tật. 

Trong suốt gần 5 ngày diễn ra tập 

huấn, các học viên đã được học 

và thực hành giảng về 3 chuyên 

đề đầu tiên trong Bộ tài liệu: 

Công ước của Liên hiệp quốc về 

Quyền của người khuyết tật 

(CRPD); Kiểm tra và giám sát 

việc thực hiện CRPD và Vận 

động chính sách. Ngoài cung cấp 

các kiến thức liên quan đến từng 

chuyên đề, các học viên cũng đã 

học thêm được các phương pháp 

giảng dạy sao cho bài giảng hấp 

dẫn, lôi cuốn và phù hợp với 

Tập huấn giảng viên 

nguồn cho Bộ tài liệu 

Giám sát và thực thi 

CRPD 

Khu vực miền Trung 

từng dạng khuyết tật, từng nội 

dung bài học. 

Kết thúc khóa tập huấn, các học 

viên rất hào hứng và phấn khởi 

khi được học hỏi thêm nhiều kiến 

thức mới, cũng như có cơ hội 

được thực hành giảng dạy để nắm 

vững thêm nội dung bài học. 

Trong thời gian tới, Trung tâm 

ACDC dự kiến sẽ tổ chức các 

khóa tập huấn tiếp theo về các 

chuyên đề trong Bộ tài liệu nhằm 

hoàn thiện kiến thức và kĩ năng 

của giảng viên nguồn tại miền 

Trung và miền Nam. 

Tuệ Chi 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 
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CẬP NHẬT 

Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật 

 Brunei Darussalam đã phê chuẩn Công ước và Nghị định thư vào ngày 11/04/2016. 

 Phần Lan đã phê chuẩn Công ước vào ngày 11/05/2016. 

Tính đến hiện tại, trên thế giới đã có 160 quốc gia ký, 164 quốc gia phê chuẩn Công ước Quốc tế của Liên hiệp 

quốc về quyền của người khuyết tật và 92 quốc gia ký Nghị định thư; 89 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư. 

Trong Bản tin số 25 (03-2016), mục Cập nhật Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người 

khuyết tật, do sơ suất, Ban biên tập đã đưa không chính xác thông tin: “Tính đến nay, trên thế giới đã có 161 

quốc gia ký, 161 quốc gia phê chuẩn Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật”. 

Chúng tôi xin đính chính lại như sau: “Tính đến nay, trên thế giới đã có 160 quốc gia ký, 162 quốc gia phê 

chuẩn Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật”. 

Chúng tôi rất xin lỗi độc giả về sai sót này! 

ĐÍNH CHÍNH 
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N gày 18/05/2016 tại 

Thành phố Đà Nẵng, 

Trung tâm ACDC tổ chức hội 

thảo “Tiếp cận giao thông hàng 

không đối với người khuyết tật”. 

Tham gia hội thảo có bà Đặng 

Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng 

Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch 

Liên hiệp hội về người khuyết tật 

Việt Nam; bà Lê Tuyết Nhung, 

Phó Cục trưởng Cục bảo trợ xã 

hội, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; ông Bùi Minh Đăng, 

Phó Trưởng phòng Vận tải hàng 

không, Cục Hàng không Việt 

Nam; bà Lê Hà Vân, Cố vấn về 

vấn đề khuyết tật đại diện cho Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tại Việt Nam; đại diện 

các hãng hàng không: Vietnam 

Airlines, Jestar Pacific, Vietjet 

Air; đại diện các Cảng Hàng 

không Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu 

Lai, Phù Cát, Phú Bài, Cát Bi và 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Mặt đất sân bay Việt Nam 

(VIAGS) - Chi nhánh Đà Nẵng; 

đại diện Sở Giao thông vận tải 

các tỉnh ở 3 miền và đại diện Hội 

người khuyết tật các tỉnh. 

Mục tiêu của hội thảo nhằm tập 

trung phân tích những rào cản 

hiện nay mà người khuyết tật gặp 

phải tại các cảng hàng không và 

hãng bay trong nước; đồng thời đề 

xuất các giải pháp về chính sách 

và biện pháp thực thi để các đơn 

vị liên quan phục vụ người khuyết 

tật được tốt hơn. 

Ông Bùi Minh Đăng, Phó trưởng 

phòng Vận tải hàng không, Cục 

Hàng không Việt Nam nhận định: 

Những năm gần đây, lượng khách 

đi lại bằng đường hàng không đã 

tăng mạnh về số lượng, đa dạng 

về nhóm đối tượng. Trong hoàn 

cảnh đó, một số vấn đề nảy sinh 

đã được ngành hàng không ghi 

nhận như: hạ tầng tại nhiều cảng 

hàng không, đặc biệt là các cảng 

hàng không địa phương còn hạn 

chế trong việc cung cấp dịch vụ 

cho người khuyết tật; công tác 

phục vụ hành khách cần sự trợ 

giúp đặc biệt của các hãng hàng 

không Việt Nam còn nhiều thiếu 

sót, gây bức xúc trong dư luận, 

đặc biệt là nhóm hành khách là 

người khuyết tật. Nhìn nhận được 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Tiếp cận  

giao thông 

hàng không 

cho người 

khuyết tật 

thực tế đó, Tổng Công ty Cảng 

hàng không Việt Nam đã có Kế 

hoạch/lộ trình khắc phục như: bổ 

sung nhà vệ sinh cho người 

khuyết tật, đầu tư xe nâng người 

khuyết tật cho các Cảng hàng 

không Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cần 

Thơ, Thọ Xuân, Pleiku, Đồng 

Hới, Buôn Mê Thuột, Phù Cát… 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng 

đã kiến nghị các cảng hàng không 

và sân bay tăng cường các trang 

thiết bị như xe nâng, xe lăn 

chuyên dụng, nhà vệ sinh phù 

hợp, có các khóa đào tạo nhân 

viên về kỹ năng làm việc với 

người khuyết tật… nhằm phục vụ 

tốt hơn cho nhiều dạng khuyết tật 

và các đối tượng trợ giúp đặc biệt 

khác. Những kiến nghị của các 

đại biểu đã được các Cục hàng 

không, các hãng hàng không… 

ghi  nhận. 

Trong thời gian tới, Trung tâm 

ACDC sẽ tiếp tục vận động chính 

sách để người khuyết tật tham gia 

giao thông hàng không dễ dàng 

và tiếp cận hơn. 

Minh Trần 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Dịch vụ hành khách tại điểm đi: Doanh nghiệp 

cảng hàng không có trách nhiệm bố trí chỗ ngồi 

riêng cho người già yếu, phụ nữ có thai, người 

khuyết tật. 

Dịch vụ đưa hành khách ra tàu bay 

 Quy định nội dung phục vụ hành khách cần 

sự giúp đỡ, hành khách là người khuyết tật, 

đau ốm, người già, người đi cùng trẻ em, phụ 

nữ có thai, trẻ em đi một mình không có 

người đi cùng trong quy trình đưa hành khách 

ra tàu bay; 

 Bố trí chỗ ngồi riêng cho người già yếu, phụ 

nữ có thai, người khuyết tật trên xe ô tô chở 

khách từ nhà ga ra tàu bay; 

Hãng hàng không không được thu phí đối với 

các dịch vụ đặc biệt sau đây: Dịch vụ xe lăn tại 

nhà ga; Dịch vụ phục vụ hành khách là người 

già yếu, khiếm thị, khiếm thính. 

Dịch vụ cho hành khách tại điểm đến, điểm nối 

chuyến: Hãng hàng không có trách nhiệm Bố trí 

nhân viên chăm sóc, hỗ trợ hành khách là người 

già yếu, người khuyết tật và hành khách sử 

dụng xe lăn. 

Dịch vụ cơ bản tại nhà ga: Doanh nghiệp cảng 

hàng không có trách nhiệm: Tổ chức hệ thống 

giao thông, khu vực nhà vệ sinh phục vụ người 

khuyết tật. 

Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy 

định chất lượng dịch vụ hành khách tại 

cảng hàng không 
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Quy định dành riêng cho hành khách đặc biệt của Vietjet Air 

Bổ sung khoản 6 Điều 6 về Chính sách phát triển hàng 

không dân dụng 

Nhà nước có chính sách bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 

người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai sử 

dụng dịch vụ vận chuyển hàng không. 

Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 11 về Phí, lệ phí và giá 

dịch vụ hàng không 

Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá dịch vụ đối với các 

giá dịch vụ sau: 

a) Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; giá dịch vụ điều hành 

bay đi, đến; giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; 

giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm an ninh hàng 

không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo 

bay do Việt Nam quản lý; 

b) Giá dịch vụ hàng không khác.   

Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ trong khung giá 

do Bộ Giao thông vận tải quy định. 

Ngoài ra, Quốc hội cũng yêu cầu thay đổi tất cả các từ “tàn 

tật” sử dụng trong Luật hàng không dân dụng năm 2006 phải 

sửa thành từ “khuyết tật”. 

Những hành khách hạn chế khả năng đi lại, khiếm 

thính, khiếm thị, hành khách bị bệnh được xếp vào 

đối tượng hành khách đặc biệt và Vietjet Air có 

những quy định vận chuyển riêng đối với những 

hành khách đặt biệt này. Đối với những hành khách 

có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt hoặc hành khách bị bệnh, 

bao gồm cả những người cần sử dụng thiết bị theo 

dõi hoặc trợ giúp y tế trên máy bay, cần phải thông 

báo cho hãng ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành dự 

kiến để Vietjet sắp xếp trước loại thiết bị hỗ trợ đặc 

biệt theo yêu cầu. Với mỗi dạng khuyết tật như 

người sử dụng xe lăn, khiếm thị, khiếm thính… đều 

chấp nhận chuyên chở nhưng được quy định riêng 

theo từng dạng tật. 

Chi tiết về quy định dành riêng cho hành khách đặc 

biệt xem tại địa chỉ:  

http://www.vietjeetair.com/faqs/quy-dinh-danh-

rieng-cho-hanh-khach-dac-biet-cua-vietjet-air.html 

Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 
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Định nghĩa thế nào là khó khăn về nói trong giao tiếp 

Trong phần này chúng tôi sẽ đề cập đến một số khó 

khăn về nói khi giao tiếp thường gặp ở trẻ em và 

người lớn. Đối với trẻ em, có thể gặp: 

Chậm phát triển ngôn ngữ, chậm nói (ở trẻ bị chậm 

phát triển trí tuệ). 

Nói kém hoặc câm do giảm thính lực. 

Nói ngọng và nói lắp. 

Nói khó, nói chậm ở trẻ bại não. 

Đối với người lớn, khó khăn về giao tiếp được đề cập 

ở đây là thất ngôn. Đây là một dạng khó khăn về giao 

tiếp do nguyên nhân tổn thương não như: tai biến 

mạch máu não, chấn thương sọ não hoặc u não... 

Những khó khăn thường gặp ở người nói khó khăn 

Hầu hết những người có khó khăn về nói đều có thể 

gặp một số trở ngại sau. 

Về giao tiếp 

Các dạng nói khó kể trên hay gặp hơn ở trẻ em, đặc 

biệt ở giai đoạn trẻ học nói (dưới 6 tuổi). Nói khó 

gây trở ngại về giao tiếp cho trẻ thể hiện: 

Trẻ nói không rõ nên khó thể hiện nhu cầu của bản 

thân, làm người đối thoại hiểu trẻ kém. 

Trẻ hoặc người đối thoại có thể phải nhắc đi nhắc 

lại lời nói, khiến tốc độ giao tiếp giảm. 

Trẻ có xu hướng giảm giao tiếp bằng lời nói, tránh 

giao tiếp ở chỗ lạ hoặc chỗ đông người. 

Về lâu dài, vốn từ của trẻ có thể giảm do né tránh 

giao tiếp. 

Về cảm xúc - tâm lý 

Ở trẻ nhỏ, các ảnh hưởng về tâm lý do nói khó, nói 

lắp chưa rõ ràng. Nhưng ở tuổi đi học, khi giao tiếp 

với bạn bè, thầy cô những tật lời nói này làm người 

xung quanh chú ý. Trẻ có thể bị trêu chọc, quở 

trách. Những áp lực về tâm lý này khiến trẻ căng 

thẳng, lo lắng. Trẻ có thể trốn tránh giao tiếp, giảm 

quan hệ bạn bè. 

Người lớn bị hạn chế về giao tiếp, khó thể hiện nhu 

cầu bản thân, nhu cầu được chia sẻ, dễ dẫn đến 

những trạng thái trầm cảm, cơn cáu giận bùng 

phát... Ví dụ: những trường hợp bị nói lắp nặng, thất 

ngôn, ngọng nặng... 

Giáo dục - học hành 

Những trẻ lớn hơn bị tật về lời nói có thể không 

dám đi học vì xấu hổ. Trên lớp, hầu hết các môn học 

đối với trẻ không gặp khó khăn gì, trừ môn đọc và 

phát biểu bài. Những trẻ này ít khi đạt kết quả xuất 

sắc về học tập do thiếu chủ động, mạnh dạn trao đổi 

học tập. 

Gia đình và xã hội 

Quan hệ với các thành viên gia đình phần nào hạn 

chế. Gia đình có thể có thái độ bực tức mắng mỏ 

hoặc ngược lại quá bao bọc, giúp đỡ trẻ trong giao 

tiếp ngoài xã hội. Điều đó làm giảm cơ hội giao tiếp 

của trẻ. Với thầy cô, bạn bè trẻ có xu hướng hạn chế 

kết bạn. Người lớn bị nói lắp, câm... cũng rất khó 

khăn trong quan hệ hội. Họ ít dám ra xã hội một 

mình, ít chủ động giao tiếp với người lạ... 

Các nguyên tắc can thiệp chung cho mọi trường hợp 

Về y học - phục hồi chức năng 

Cần phát huy mọi khả năng giao tiếp, kể cả bằng lời 

nói hoặc không lời để đạt được kết quả tốt nhất. 

Chẳng hạn những hình thức giao tiếp dưới đây: 

Giao tiếp bằng lời nói, bằng chữ viết. 

Giao tiếp bằng kỹ năng không lời: dùng dấu, dùng 

chữ cái ngón tay, dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc dùng 

hình vẽ. 

Hãy áp dụng nguyên tắc giao tiếp tổng hợp dưới đây 

để giúp trẻ hiểu dễ hơn, nói dễ hơn và hứng thú giao 

tiếp, có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp. 

Phục hồi chức năng nghe nói 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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Hãy ngồi xuống thấp để mặt ta ngang mặt trẻ. Như 

vậy trẻ dễ quan sát cử động của miệng (hình miệng) 

ta khi phát âm. 

Khi chơi và dạy trẻ hãy lần lượt chơi với trẻ. Điều 

đó khiến trẻ thích thú và ta có thể kéo dài việc dạy 

trẻ. Lượt ta rồi tới lượt trẻ. Ta nói trẻ nghe rồi tới 

lượt trẻ nói ta nghe. 

Ví dụ: ta và trẻ cùng ngồi xem tranh. Ta chỉ vào 

tranh và nói “con gà”. Giở tiếp tranh khác, hay để 

trẻ nói “con cá”... 

Hãy nói chậm và rõ để trẻ bắt chước được cử động 

của miệng ta. Nói nhanh khiến trẻ khó tạo được âm 

đúng. Nhắc đi nhắc lại những từ mà trẻ đang học và 

có tiến bộ. 

Dùng mọi hình thức giao tiếp không lời khác để hỗ 

trợ giao tiếp bằng lời nói: 

Ví dụ: khi cầm mảnh gỗ, ta có thể kể cho trẻ nghe 

về miếng gỗ đó: màu sắc, độ cứng... rồi tưởng tượng 

đó là chiếc thuyền, rồi nói về thuyền bè... 

Tăng dần vốn từ của trẻ: bắt đầu dạy trẻ phát ra âm 

thanh, sau đó là các từ đơn sau đó dạy trẻ ghép các 

từ đó thành câu ngắn, rồi câu dài. Nói chuyện và kể 

chuyện để trẻ kể lại là cách thông thường giúp trẻ 

nói được nhiểu hơn. 
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Giáo dục 

Giáo dục hòa nhập: Hầu hết trẻ có thể theo được 

giáo dục hòa nhập cùng với trẻ em bình thường 

khác, kể cả trẻ bị điếc câm. 

Giáo dục đặc biệt: để trẻ có khó khăn về nghe và 

nói có thể tiếp cận giáo dục hòa nhập, cần hỗ trợ trẻ 

một số kỹ năng như: 

- Giao tiếp tổng hợp trong đó có dấu và chữ cái 

ngón tay. 

- Luyện nghe - nói và đọc môi. 

Lời nói 
Dấu và chữ 

cái ngón tay 

Ngôn ngữ cơ thể ánh 

mắt, nét mặt, hình 

miệng, giọng nói 

Chữ viết Hình vẽ 

Ảnh minh họa 

Xã hội 

Vui chơi: trẻ có khó khăn về nghe nói cần có nhiều 

cơ hội giao tiếp thông qua vui chơi với trẻ khác. Các 

hoạt động chơi đóng vai, chơi nhóm là hết sức cần 

thiết giúp trẻ hòa nhập cộng đồng. 

Hướng nghiệp 

Dạy nghề: Chọn nghề để học nên tùy theo khả năng 

của người khuyết tật. 

Kiếm việc làm: Công việc đối với người khuyết 

tật phù hợp với khả năng và nguyện vọng của họ. 

Ngoài ra cần cân nhắc các yếu tố: vốn sản xuất 

kinh doanh, địa điểm, đầu ra của sản phẩm... 

Mỗi trường hợp có  những  dấu hiệu và khó khăn 

khác nhau và cách giúp đỡ cũng khác nhau. 

PGS. TS. BS. Cao Minh Châu,  

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm PHCN,  

Bệnh viện Bạch Mai 

Chủ nhiệm Bộ môn PHCN, Đại học Y Hà Nội 

Ảnh 

minh 

họa 
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Câu hỏi 1:  

Đối tượng đang hưởng chế độ đơn thân nuôi con  

nếu thuộc đối tượng người khuyết tật có được hưởng 

hai suất không hay phải cắt đơn thân để hưởng mức 

cao hơn? Đơn thân nuôi con có được hưởng thẻ 

BHYT không? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Trước tiên lưu ý, chỉ người khuyết tật nặng và 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) mới 

được hưởng trợ cấp hàng tháng theo bảo hiểm xã hội. 

Về mức độ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được quy định 

tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ

-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật người khuyết tật 2010. Trường hợp khuyết tật nhẹ 

là không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 nên 

không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Với câu hỏi trên, nếu người hỏi là người đơn thân 

nghèo đang nuôi con (Người thuộc hộ nghèo không có 

chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có 

chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và 

đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 

tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ 

thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 

đại học văn bằng thứ nhất) quy định tại Khoản 4 Điều 5 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

nhưng chỉ khuyết tật nhẹ thì chỉ được nhận một khoản 

trợ giúp hàng tháng với trường hợp người đơn thân 

nghèo đang nuôi con. 

Nếu chị là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được 

hưởng trợ cấp hàng tháng theo đồng thời là người đơn 

thân nghèo nuôi con thì sẽ được nhận cả trợ cấp cho người 

khuyết tật hàng tháng theo bảo hiểm xã hội và khoản trợ 

giúp xã hội cho đối tượng được bảo trợ theo quy định tại  

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP.        

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 

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 3: 

Em là người khuyết tật, sắp tới em lên thành 

phố để học tập và sẽ ở trọ. Em chưa rõ làm 

thủ tục giấy tờ như thế nào để tiện khám chữa 

bệnh theo bảo hiểm y tế vì trước đó em đăng 

ký tại bệnh viện huyện nơi em sinh sống? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật bảo 

hiểm y tế năm số 25/2008/QH12 thì: “Trường 

hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm 

việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương 

khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với 

tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó 

đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Y tế”. Như vậy, khi có bảo 

hiểm y tế bạn vẫn khám bệnh, chữa bệnh phù 

hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật tại nơi bạn 

sẽ học tập và sinh sống.  

Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi cơ sở đăng ký 

khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thì bạn có thể 

đến cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để 

nộp hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT do thay đổi 

nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Lưu ý 

thủ tục này chỉ tiến hành vào đầu mỗi quý. 
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L úc này đây, nghĩ lại cuộc ẩu 

đả giữa chồng tôi và ông 

Minh hàng xóm mà tôi vẫn chưa 

hết hoảng sợ. Chuyện là, vợ chồng 

tôi có đưa ông Minh số tiền là 50 

triệu đồng để nhờ ông ấy xin việc 

cho con gái chúng tôi. Số tiền này 

là tiền mà vợ chồng tôi tích góp 

bây lâu nay. Con gái của tôi 

khuyết tật chân từ nhỏ, phải dùng 

chân giả để đi lại nên dù tốt nghiệp 

trường Cao đẳng sư phạm với tấm 

bằng khá đã hai năm nay nhưng 

vẫn rất lận đận khi tìm việc làm. 

Mỗi lần nhìn con cặm cụi viết hồ 

sơ rồi gửi nhiều nơi là vợ chồng tôi 

vừa thương con vừa sốt ruột. Gần 

đây biết tin có một trường tiểu học 

trong huyện tổ chức tuyển dụng 

giáo viên lớp một nên vợ chồng tôi 

quyết định xin việc cho con. Đúng 

lúc đó, ông Minh nhà bên ngỏ lời 

giúp đỡ vì ông ấy quen biết với một 

cán bộ có thể giúp xin việc cho con 

tôi. Vợ chồng tôi cũng suy đi tính 

lại nhiều lần, nhưng rồi phần vì 

thương con phần vì tin tưởng vào 

chỗ xóm giềng lâu nay nên đã đưa 

50 triệu đồng theo đúng yêu cầu 

của ông Minh. Sau khi nhận tiền, 

ông Minh hứa hẹn “chắc chắn 

không quá ba tháng sau cháu sẽ 

nhận được thông báo đi làm của 

trường”. Hai tháng đầu đã trôi qua 

mà chúng tôi vẫn chưa nhận được 

thông tin gì về công việc, tuy bắt 

đầu sốt ruột nhưng vì ông Minh đi 

đâu đó suốt nên tôi cũng không gặp 

để hỏi han được. Mấy ngày sau đó, 

chồng tôi đã sang tận nhà ông 

Minh để hỏi thì được ông ta lảng 

tránh không gặp. Vợ chồng tôi dần 

nhận ra sự bất thường trong thái độ 

của ông Minh nên càng lo lắng, sợ 

rằng “xôi hỏng 

bỏng không”. 

Thế rồi sau bao 

chờ đợi và hi vọng 

gia đình tôi nhận 

được tin trường 

tiểu học đó đã 

tuyển được giáo 

viên dạy lớp một 

mà không phải là 

con tôi. Bàng 

hoàng, tức giận, tôi 

toan chạy sang nhà ông Minh để 

làm rõ mọi chuyện nhưng chợt nghĩ 

nếu làm vậy con gái tôi sẽ tổn 

thương nhiều hơn. Tôi dằn cơn giận 

sang hỏi chuyện tử tế thì chỉ nhận 

được sự thờ ơ, lảng tránh. Ông ta 

đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi 

số điện thoại nào đó rồi nói với 

theo: “Bà có gì thắc mắc thì cứ gọi 

điện đến số điện thoại này mà hỏi”. 

Tôi giận run lên mà vẫn phải ngậm 

ngùi quay về. Vợ chồng tôi nhìn 

nhau bế tắc, suy cho cùng việc đưa 

tiền để nhờ xin việc là không đúng, 

thêm nữa chúng tôi cũng không có 

giấy tờ hợp pháp nào để chứng 

minh việc ông Minh đã nhận tiền.  

Tôi ngồi thẫn thờ, bỗng chồng tôi 

đứng bật dậy, lao ra phía ngoài. 

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã 

nghe thấy tiếng ồn ào ngoài ngõ. 

Thì ra chồng tôi và ông Minh 

đang lời qua tiếng lại với nhau. 

Tôi chạy tới can ngăn chồng, 

chồng tôi bình tĩnh lại còn ông 

Minh thì làm ầm lên để dân làng 

chú ý. Ông ta biện bạch rằng 

không có trách nhiệm gì với gia 

đình tôi. Càng nghe ông ta nói vợ 

chồng tôi càng giận. Sau cùng, 

ông ta quay sang nặng lời xúc 

phạm rằng con tôi đã không lành 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

lặn thì không nên mong đợi gì vào 

làm trong nhà nước. Nghe câu nói 

đó, con tôi lặng lẽ đi vào nhà, còn 

chồng tôi trở lên mất bình tĩnh, lao 

tới xô xát với ông Minh. May sao 

có người can thiệp kịp thời nên cả 

hai đều bị xây xát không đáng kể.  

Vậy mà ông ta không chịu để yên, 

cứ la toáng lên và dọa sẽ kiện vợ 

chồng tôi ra tòa. Trước sự bù lu bù 

loa của ông Minh, vợ chồng tôi 

ngán ngẩm quay về nhà vì không 

muốn đôi co với người như vậy.  

Kể từ hôm đó, con tôi không ra 

ngoài mà cứ lầm lũi trong nhà, vợ 

chồng tôi bế tắc mà không biết 

làm sao. Số tiền ấy là bao năm 

tháng làm việc vất vả mới tích góp 

được của cả gia đình. Giờ thì tôi 

chỉ biết ôm niềm hối hận, không 

thể chia sẻ, không thể nhờ ai giúp 

đỡ vì sợ cơ quan nhà nước cho 

rằng mình đưa hối lộ. Giờ lòng tôi 

nóng như lửa đốt vì sợ rằng ông 

Minh sẽ làm lớn chuyện nếu ông 

ấy gửi đơn lên Ủy ban xã. Quẩn 

quanh mãi trong nhà mà chưa 

thông suốt vấn đề, tôi đứng dậy, 

tay vơ chiếc nón lá đã sờn màu, 

lững thững bước ra ngoài đường, 

vừa đi vừa nghĩ ngợi…  

Trần Thủy 
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Ảnh minh họa 
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bỏng không” 
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Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp  

Đối tượng tuyển dụng: người khuyết tật 

Số lượng: 1 Nam/Nữ. 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận 

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kế toán 

doanh nghiệp 

Yêu cầu công việc: 

 Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cao đẳng 

 Yêu cầu khác: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt 

Quyền lợi:  

 Làm việc trong môi trường năng động, đội ngũ 

nhân viên trẻ; 

 Có cơ hội trau dồi khả năng ngoại ngữ 

Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2016 

Hồ sơ gồm: 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; 

 Bản photo hộ khẩu, CMND; 

 Đơn xin việc; 

 Bản gốc mang theo để đối chiếu khi được phỏng vấn. 

Thông tin liên hệ:  

Người liên hệ: Dương Thị Hoa 

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

Email: info@donkeybakery.com 

Điện thoại: 0986 146 626 

Website: http://donkeybakery.com 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng 

Số lượng tuyển: 2 Nữ 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

 Mức lương khởi điểm: Thỏa thuận 

Mô tả công việc: 

 Các công việc văn phòng; 

 Thực hiện các giao dịch qua email, fax, điện 

thoại, có thể đi gặp gỡ khách hàng. 

Quyền lợi: 

 Được đào tạo chuyên nghiệp và lâu dài; 

 Được sắp xếp chỗ ăn, ở tại nơi làm việc; 

 Hưởng chế độ lương thưởng theo thỏa thuận; 

 Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội 

phát triển. 

Yêu cầu công việc: 

 Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp 

 Nữ khuyết tật vận động/ khiếm thị nhẹ; 

 Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính; 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt để đàm thoại, tư vấn; 

 Làm được các công việc văn phòng; 

 Có thể đi lại bằng xe máy. 

Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2016 

Hồ sơ gồm: 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; 

 Bản photo hộ khẩu, CMND; 

 Đơn xin việc; 

 Bản gốc mang theo để đối chiếu khi được 

phỏng vấn. 

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: Số 28 ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 0988 754 829 

Email: hungcongdong29@gmail.com 

TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH DONKEY BAKERY 

CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG  
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TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH GIANG HẠ 

Tuyển sinh lớp hướng nghiệp dạy nghề nấu ăn, 

handmade, bán hàng online dành cho người 

khuyết tật 

Ngành nghề đào tạo: 

1. Thủ công handmade: tranh giấy, tranh tre, hoa 

giấy và một số sản phẩm được làm từ giấy. 

2. Nấu ăn: Dạy nấu cỗ chay cho các học viên 

khuyết tật đam mê với môn ẩm thực này. 

3. Bán hàng online: Hướng dẫn các học viên cách 

bán hàng online trên các mạng xã hội như:      

facebook, zalo, google.... 

Quyền lợi: 

 Học viên hoàn toàn được miễn phí học nghề, và 

sau khi học xong có thể nhận việc làm ngay từ 

công ty. 

 Có chỗ ăn ở cho các học viên ở xa. 

Hạn tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh từ ngày 

04/05/2016 

Thông tin liên hệ: Ms. Phương 

Điện thoại: 0902 968 428  

Địa chỉ: Số 35, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO PHƯƠNG TÂM 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật 

Nơi làm việc: Hà Nội 

Số lượng: 2 nhân viên kỹ thuật là người khuyết tật 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

Mức lương: 5.000.000 VNĐ/tháng 

Mô tả công việc: Làm việc kỹ thuật sửa chữa bảo 

hành máy in, mực in, máy tính và hệ thống mạng 

Yêu cầu trong công việc:  

 Tư vấn khách hàng online 

 Đổ mực máy in, sửa máy in  

 Sửa chữa máy tính 

 Cài đặt phần mềm, lắp đặt mạng Lan, Wan, Wifi  

 Gọi điện trao đổi với khách hàng, gửi báo giá, tư 

vấn về các sản phẩm mực in laser ,thiết bị máy in 

laser dùng cho văn phòng khách hàng hiện có của 

công ty. (Không biết về mực in sẽ được đào tạo 

cầm tay chỉ việc thực tế). 

 Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng CNTT 

 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã làm 

trong ngành IT. 

Quyền lợi:  

 Theo năng lực và khả năng cống hiến  

 Được làm việc trong môi trường năng động, 

chuyên nghiệp 

 Được công ty ký hợp đồng lao động và trở thành 

nhân viên chính thức của công ty, hưởng đầy đủ 

các quyền lợi BHXH, BHYT… theo quy định của 

Nhà nước 

 Được tham dự các khoá đào tạo chuyên môn miễn 

phí do Công ty tổ chức, được trả lương và thăng tiến 

Hạn tuyển dụng: Đến khi tuyển được người 

Hồ sơ bao gồm: 

 Sơ yếu lý lịch 

 Đơn xin việc 

 Giấy khai sinh 

 Giấy khám sức khỏe 

 Bằng cấp có liên quan 

 2 ảnh 4x6 

Hình thức nộp hồ sơ: 

 Trực tiếp địa chỉ bên dưới để nộp hồ sơ 

 Hoặc nộp hồ sơ qua email:  

     tranthichauloan2014@yahoo.com 

Thông tin liên hệ:  

Địa chỉ: Số 1M9, ngõ 41, phố Bùi Ngọc Dương, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 0983 959 574/ 04 3919 7050 

Email: tranthichauloan2014@yahoo.com 

Website: www.domuc.com  
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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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