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N ằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền 

cho người khuyết tật”, từ ngày 26 - 29/06/, 

Trung tâm ACDC kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình 

Phước tổ chức hàng loạt hoạt động liên quan đến 

người khuyết tật tại địa phương. Chương trình do Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.  

Ngày 27 - 28/06, khóa tập huấn “Nâng cao nhận 

thức về vấn đề khuyết tật và kỹ năng trợ giúp pháp 

lý cho người khuyết tật” đã được tổ chức. Tham gia 

khóa tập huấn bao gồm 30 học viên đến từ các đơn 

vị như: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở 

Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội người mù, 

người khuyết tật. Khóa tập huấn do các giảng viên 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khuyết tật và trợ 

giúp pháp lý giảng dạy. 

Tiếp đó, ngày 29/6, chương trình phổ biến kiến thức 

và tư vấn pháp luật miễn phí dành cho người khuyết 

tật được tổ chức tại thị xã Đồng Xoài và huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Bên cạnh tư vấn pháp 

luật tại hội trường, các luật sư, trợ giúp viên pháp lý 

đã đến một số gia đình người khuyết tật đặc biệt 

nặng để tư vấn trực tiếp cho họ. 

Dự kiến trong tháng 07/2016, đoàn luật sư và trợ giúp 

viên pháp lý sẽ tiếp tục đến tỉnh Thừa Thiên Huế để 

tư vấn pháp luật cho người khuyết tật ở nơi đây. 

Hải Âu 

Chuỗi hoạt động thúc đẩy 

quyền cho người khuyết tật tại 

Bình Phước 
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N gày 02 - 03/07/2016, Trung 

tâm ACDC tổ chức khóa 

tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh 

sản cho phụ nữ khuyết tật huyện 

Phú Xuyên, Hà Nội. Khóa tập 

huấn thuộc chương trình Xương 

rồng vẫn nở hoa do Trung tâm 

ACDC khởi xướng từ năm 2012 

với sự tài trợ của Câu lạc bộ Phụ 

nữ quốc tế tại Hà Nội (HIWC). 

Khóa tập huấn dành cho 30 học 

viên là phụ nữ khuyết tật thuộc 

Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật 

huyện Phú Xuyên. Đây là khóa tập 

huấn đầu tiên các chị được tham 

gia về sức khỏe sinh sản. Chị 

Phạm Thanh Hường, Chủ tịch Hội 

người khuyết 

tật huyện Phú 

Xuyên cho 

biết: Các chị 

em trong câu lạc bộ rất muốn tìm 

hiểu những kiến thức liên quan 

đến bản thân mình, song không ai 

có đủ kiến thức và kinh nghiệm để 

truyền đạt. Lần này là cơ hội để 

chúng tôi học hỏi kiến thức mới và 

được tư vấn về sức khỏe của chính 

bản thân mình. 

Trong suốt 2 ngày tập huấn, các 

học viên đã được giảng viên trao 

đổi nhiều vấn đề liên quan đến sức 

khỏe sinh sản như: tình dục an 

toàn, cơ quan sinh dục nam và nữ, 

Tập huấn chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ khuyết tật 

Phú Xuyên 

các bệnh lây truyền qua đường 

tình dục, lạm dụng tình dục và 

cách phòng tránh… Nhiều câu 

chuyện đã được chia sẻ, nhiều vấn 

đề thầm kín của học viên đã được 

các giảng viên là chuyên gia và 

bác sỹ giải đáp. 

Dự kiến tháng 09/2016, Trung tâm 

ACDC sẽ kết hợp với Bệnh viện 

huyện Phú Xuyên tổ chức khám 

sức khỏe sinh sản miễn phí dành 

cho phụ nữ khuyết tật tại nơi đây. 

Minh Trần 
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T iếp nối chuỗi hoạt động của 

dự án “Hỗ trợ người khuyết 

tật giai đoạn 2015 – 2018”, ngày 23 

- 26/06/2016, Trung tâm ACDC đã 

tổ chức “Tập huấn về quy chuẩn, 

tiêu chuẩn nhà ở và công trình công 

cộng đảm bảo việc tiếp cận cho 

người khuyết tật” và “Khảo sát vấn 

đề tiếp cận các công trình công 

cộng” tại Thành phố Huế. 

Chương trình nằm trong chuỗi 

hoạt động do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, 

được triển khai dưới sự phối hợp 

của Trung tâm ACDC, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Xây dựng và Hội người khuyết tật 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hoạt động nhằm mục đích nâng 

cao năng lực cho cán bộ chủ chốt 

các hội người khuyết tật về vấn đề 

tiếp cận các công trình công cộng 

đối với người khuyết tật và đánh 

giá vấn đề tiếp cận đối với một số 

công trình công cộng tại địa bàn 

Thành phố Huế và một số UBND 

phường, xã lân cận. 

Khoá tập huấn được chia làm 2 

hoạt động chính với sự tham gia 

của 39 học viên đến từ Hội người 

thành phố, phường, xã trên địa 

bàn. Cụ thể, từ ngày 23 - 24/06, 

các học viên được giảng viên Trần 

Thanh Ý - Viện Nghiên cứu Quy 

hoạch và Phát triển đô thị cung 

cấp các kiến thức về quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng công trình, 

lối đi, đường và hè phố, thang 

máy, nhà ở để đảm bảo người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng. Sau 

đó, từ ngày 25 - 26/06, các học 

viên chia thành 5 nhóm để đi khảo 

sát thực tế tại UBND các phường, 

xã và Đại Nội dưới sự hướng dẫn 

của bà Nguyễn Thị Lan Anh 

(Giám đốc Trung tâm ACDC), 

ông Nguyễn Trung (Hội người 

khuyết tật Thành phố Hà Nội) và 

các cán bộ Trung tâm ACDC. 

Đây là khoá tập huấn đầu tiên có 

tổ chức chương trình đi khảo sát 

thực tế, nên tạo được sự hứng 

khởi cho học viên, giúp các học 

viên áp dụng lý thuyết vào thực 

tiễn nhanh chóng và dễ dàng. Một 

học viên trong khoá tập huấn chia 

sẻ: “Học được từ mô tốt từ nớ cô 

ạ. Giờ chúng tôi có thể về địa 

phương tự thực hiện khảo sát và 

kiến nghị nếu các công trình 

không đảm bảo tiếp cận dành cho 

người khuyết tật được”.  

Kết thúc buổi tập huấn, mỗi nhóm 

học viên sẽ cùng nhau thu thập, 

tập hợp lại các kết quả đã điều tra, 

khảo sát và cho ra một bản báo 

cáo khảo sát. Trong tương lai gần, 

Trung tâm ACDC sẽ tiếp tục phối 

hợp với các tổ chức liên quan để 

tổ chức các khóa tập huấn kết hợp 

giữa lý thuyết và thực hành nhằm 

mang lại một môi trường học tập 

hiệu quả hơn cho học viên.  

Khánh Vân 
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Tập huấn và Khảo sát vấn đề tiếp cận các công trình công cộng 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Quốc tế: - Liên bang Comoros đã phê chuẩn Công ước vào ngày 11/04/2016. 

                - Hà Lan đã phê chuẩn Công ước vào ngày 13/07/2016. 

Nâng tổng số quốc gia thành viên CRPD lên 166 quốc gia. Như vậy, 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. 

CẬP NHẬT 

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

N gày 14 - 15/07/2016, 

Trung tâm ACDC phối 

hợp với Ban quản lý dự án và Sở 

Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ 

chức khóa tập huấn về “Khung 

chính sách pháp luật và kỹ năng tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật” cho cán bộ 

của các bên liên quan trên địa bàn 

tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong 

dự án “Hỗ trợ người khuyết tật 

giai đoạn 2015 - 2018” tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế do Cơ quan phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt 

Nam (USAID) tài trợ. 

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên 

Nguyễn Minh Hằng - Học viện Tư 

pháp và các chuyên gia của Trung 

tâm ACDC, 32 học viên đã được 

nâng cao nhận thức về vấn đề 

khuyết tật và hệ thống khung pháp 

lý về người khuyết tật hiện nay. 

Qua đó, các học viên được tăng 

cường các kiến thức và kỹ năng về 

tương tác, tư vấn pháp luật và hỗ 

trợ pháp lý cho người khuyết tật. 

Xuyên suốt khoá học, các học 

viên cũng được tạo cơ hội để hiểu 

rõ hơn về mô hình tiếp cận khuyết 

tật dựa trên quyền, hệ thống 

khung pháp lý về người khuyết tật 

hiện nay. Đồng thời, thông qua 

các tình huống giả định, thảo luận 

và trò chơi vận động, học viên đã 

biết được các kỹ năng tương tác, 

làm việc nói chung đối với người 

khuyết tật. 

Trên thực tế, nhận thức về hệ thống 

chính sách pháp luật liên quan đến 

người khuyết tật của cán bộ thực 

hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế còn chưa đầy đủ. Đồng 

thời việc thiếu các kỹ năng giao 

tiếp, tương tác, làm việc cùng với 

người khuyết tật ở các dạng tật 

khác nhau đã tạo ra khó khăn và trở 

ngại trong việc tiếp xúc và hỗ trợ 

người khuyết tật. Vì vậy, khoá tập 

huấn lần này là một trong những 

hành trang bổ ích và giá trị đối với 

các cán bộ pháp lý địa phương.  

Trong tương lai gần, Trung tâm 

ACDC dự kiến sẽ tổ chức thêm 

các khoá tập huấn tương tự, mở 

rộng cho nhiều đối tượng khác 

trong xã hội.  

Vân Hồ 

Tập huấn nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật và kỹ năng 

trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

Việt Nam: Ngày 21/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-TTg về việc phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật. 
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T rong khuôn khổ dự án của 

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế 

- Quỹ đặc biệt vì Người khuyết tật 

(ICRC - SFD) hỗ trợ người khuyết 

tật vận động nghèo Việt Nam, năm 

2016 ICRC - SFD tiếp tục cam kết 

cung cấp dụng cụ chỉnh hình phục 

hồi chức năng miễn phí cho người 

khuyết tật đồng thời nâng cao chất 

lượng của các dịch vụ này.  

Một trong các hoạt động về cải 

thiện chất lượng mà ICRC - SFD 

thực hiện là cung cấp học bổng 

đào tạo 03 năm Kỹ thuật viên 

Chỉnh hình ISPO CAT II tại Khoa 

Chỉnh hình (VIETCOT) thuộc 

trường Đại học Lao động - Xã hội. 

Chi phí cho một học viên tham gia 

Chương trình đào tạo này ước tính 

xấp xỉ 30.000 USD cho thời gian 

03 năm. Các suất học bổng này 

chỉ cấp cho 04 đơn Chỉnh hình 

thuộc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) mà 

ICRC - SFD đang hợp tác là 

Trung tâm/Bệnh viện Chỉnh hình - 

Phục hồi chức năng Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ 

với 02 suất học bổng/đơn vị.  

Hoạt động này ICRC - SFD nhấn 

mạnh vào nhu cầu đào tạo và tuyển 

dụng nhân lực là nữ giới và là người 

khuyết tật tại các cơ sở Chỉnh hình - 

Phục hồi chức năng. Chính vì thế, 

một trong những điều kiện cho học 

bổng là một nửa số ứng viên là nữ 

và một nửa số ứng viên còn lại là 

người khuyết tật có khả năng đáp 

ứng được yêu cầu công việc của 

một kỹ thuật viên chỉnh hình.  

Có nhiều lợi ích khi 

lựa chọn những đối 

tượng nói trên để 

làm việc trong các 

Trung tâm/Bệnh 

viện Chỉnh hình - 

Phục hồi chức năng như: 1) Người 

khuyết tật có nhiều động lực làm 

việc và luôn biết cách vượt qua thách 

thức hàng ngày; 2) Có nhiều người 

sử dụng dịch vụ là nữ và họ không 

muốn được điều trị bởi các kỹ thuật 

viên nam giới. Vì thế tuyển dụng lao 

động nữ cũng sẽ góp phần tăng số 

lượng đối tượng sử dụng dịch vụ 

này. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu thực 

tế đã chỉ ra rằng người khuyết tật và 

lao động nữ thường có xu hướng gắn 

bó lâu dài với công việc hơn, vì họ 

luôn mong muốn sự ổn định, bền 

vững trong công việc. Kĩ thuật viên 

là người khuyết tật và nữ giới sẽ làm 

đa dạng lực lượng lao động và tăng 

khả năng phục vụ nhiều đối tượng 

khách hàng/bệnh nhân đồng thời 

đóng góp vào việc hòa nhập lao 

động với những năng lực khác nhau. 

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của 

dự an là nâng cao chất lượng dịch 

vụ chỉnh hình cho người khuyết tật 

và thúc đẩy cơ hội giáo dục, tạo 

việc làm chuyên nghiệp cho người 

khuyết tật đã vấp phải một trở ngại 

pháp lý. Cụ thể, tại khoản 2, Điều 

178 Bộ luật lao động Việt Nam 

năm 2012 quy định về các hành vi 

bị cấm khi sử dụng lao động là 

người khuyết tật quy định: “2. Sử 

dụng lao động là người khuyết tật 

làm những công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc 

với các hóa chất độc hại theo danh 

mục do Bộ LĐTB&XH chủ trì phối 

hợp với Bộ Y tế ban hành”.  

Tại Quyết định 190/1999/QÐ-

BLÐTBXH ngày 03/03/1999 của Bộ 

trưởng Bộ LĐTB&XH về việc ban 

hành tạm thời danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm công việc thì công việc Sản xuất 

các dụng cụ chỉnh hình (chân, tay 

giả, giầy, nẹp, áo chỉnh hình...) được 

quy định là một trong những nghề 

nghiệp nặng nhọc và độc hại. Trong 

khi đó công việc này chỉ là một phần 

trong số các công việc hàng ngàycủa 

một Kỹ thuật viên Chỉnh hình - Phục 

hồi chức năng chuyên nghiệp được 

quốc tế công nhận.  

Tại Việt Nam, Công ước Liên hiệp 

quốc về quyền của người khuyết tật 

(CRPD) đã được phê chuẩn vào ngày  

28/11/2014, Thủ tướng Chính phủ 

cũng đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

CRPD vào ngày 21/06/2016. Đã đến 

lúc các bên liên quan cần nhìn nhận 

và xem xét lại Luật và các quy định 

đối với người khuyết tật trong lĩnh 

vực lao động nói riêng và các lĩnh vực 

khác nói chung, để giúp người khuyết 

tật tiếp cận tối đa với các cơ hội việc 

làm cũng như phá bỏ mọi rào cản để 

hòa nhập bình đẳng trong cộng đồng. 

Lê Nhật (ICRC - SFD) 

Cơ hội - Rào cản trong lao động của 

người khuyết tật 
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Định nghĩa 

Động kinh là tình trạng tổn thương não đặc trưng 

bằng sự lặp đi lặp lại những phóng lực kịch phát 

thành nhịp của tế bào não biểu hiện ra ngoài bằng: 

Cơn kịch phát về vận động (co giật các chi, co giật 

cơ), cảm giác, giác quan và tâm thần có tính chất lặp 

đi lặp lại nhiều lần. 

Có hoặc không kèm theo mất ý thức trong một khoảng 

thời gian ngắn hoặc thay đổi về trạng thái tri giác. 

Phát hiện sớm 

Cơn động kinh toàn bộ 

Cơn vắng ý thức: là những cơn rối loạn hoặc mất ý 

thức xảy ra trong giai đoạn ngắn (bất động, mắt nhìn 

xa xăm mơ màng, ngắt quãng các hoạt động mà trẻ 

đang làm). Có thể vắng ý thức kèm co giật (giật nhẹ 

cơ mí mắt, miệng), kèm mất trương lực tư thế (trẻ 

gập đầu và thần mình), kèm tăng trương lực (trẻ 

ngửa đầu và ưỡn người ra sau, đảo ngược nhãn cầu), 

kèm hiện tượng tự động lặp lại các cử động thông 

thường, kèm yếu tố thực vật khiến trẻ bị rối loạn vận 

mạch, thay đổi về hô hấp, dãn đồng tử, đái dầm. 

Cơn giật cơ: là các động tác giật cơ ngắn như tia 

chớp, hai bên đối xứng khiến trẻ ngã mà không kèm 

theo rối loạn ý thức. 

Cơn co giật: trẻ bất thình lình co giật hai bên người 

cân xứng với tốc độ chậm dần, thời gian dao động 

khác nhau. Hay gặp khi sốt cao. 

Cơn tăng trương lực: cơn co cứng cơ không kèm 

theo rung cơ, kéo dài từ vài giây đến 1 phút, hay 

kèm theo rối loạn ý thức và rối loạn thực vật. 

Cơn mất trương lực: cơn mất hoặc giảm trương lực. 

Nếu thời gian rất ngắn thì chỉ gây nên hiện tượng 

gấp người hoặc gục đầu ra trước. Nếu thời gian dài 

hơn thì trẻ ngã ra đất trong tình trạng cơ hoàn toàn 

mềm nhẽo. 

Cơn co cứng - co giật (cơn lớn): khởi đầu trẻ mất ý 

thức, co cứng cơ sau đó giảm dần kèm theo rối loạn 

thần kinh thực vật (nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, 

giãn đồng tử, đỏ mặt), có thể cắn phải lưỡi. Sau đó 

xuất hiện co giật cơ hai bên đột ngột, có thể ngừng 

hô hấp. Giai đoạn sau cơn kéo dài vài phút đến vài 

giờ (trẻ bất động, cơ lực giảm, ý thức u ám, giãn cơ 

hoàn toàn, có thể có đái dầm, thở hổn hển, có thể 

tăng tiết đờm dãi, ý thức cải thiện dần dần), đau đầu, 

đau người. 

Cơn động kinh cục bộ 

Cơn cục bộ đơn giản 

Cơn cục bộ đơn giản vận động: Co giật ngón tay, 

ngón chân, nửa mặt, nửa người song không bị mất ý 

thức. Hoặc trẻ quay mắt, đầu, người và giơ tay 

giống như trẻ đang nhìn nắm tay của mình. Hoặc trẻ 

bị mất phát âm, không nói được. 

Cơn cục bộ đơn giản giác quan, cảm giác: Rối loạn 

cảm giác thân thể đối bên (kiến bò, kim châm, đau 

như điện giật). Trẻ có thể có ảo giác (ánh sáng lờ 

mờ, tia sáng, điểm sáng, hình các ngôi sao) hoặc 

không nhìn thấy (bán manh, mù). Trẻ có cảm giác 

có tiếng động ù tai, tiếng huýt sáo. Trẻ có thể ngửi 

thấy mùi rất kỳ lạ khó chịu. Trẻ có thể có cảm giác 

chóng mặt quay cuồng, muốn ngã, bập bềnh. Trẻ có 

thể có cảm nhận vị đắng hoặc chua. 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

           Động kinh ở trẻ em 

Ảnh minh họa 
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Cơn cục bộ đơn giản với triệu chứng thực vật: Trẻ 

có thể tăng tiết nước bọt, nuốt, nhai, buồn nôn. Hoặc 

trẻ cảm thấy đánh trống ngực, nóng, xanh, tái, xung 

huyết, đái dầm, khó thở. 

Cơn cục bộ đơn giản với triệu chứng tâm thần: Trẻ 

mất khả năng nói, nói ngọng. Trẻ có thể cảm giác đã 

thấy, đã sống, chưa bao giờ thấy, không bao giờ 

sống, cảm giác quen thuộc hoặc xa lạ, mộng mị. 

Hoặc trẻ thấy khó chịu, sợ hãi, lo âu, cảm giác 

khủng khiếp, hiếm hơn là cảm giác dễ chịu, khát 

hoặc đói. 

Cơn cục bộ phức tạp 

Trẻ bị mất ý thức ngay từ đầu kèm các động tác tự 

động (miệng nhai, nuốt, liếm láp, ngoạm). Trẻ có 

thể có động tác bàn tay, cọ sát, gãi, cầm một vật, cài 

cúc áo, lục túi, sắp xếp đồ vật, di chuyển đồ đạc. 

Hoặc có thể phát ra từ tượng thanh, tiếng kêu, nói 

một từ hoặc một đoạn câu. 

Can thiệp sớm 

Phục hồi chức năng (PHCN)/ điều trị  

Nguyên tắc 

Can thiệp sớm ngay sau khi phát hiện bệnh động 

kinh bằng thuốc kháng động kinh phối hợp với 

PHCN, giáo dục mẫu giáo, tiểu học. 

Khám đánh giá về sự phát triển vận động thô - tinh, 

giao tiếp - ngôn ngữ, cá nhân - xã hội, trí tuệ thường 

quy 6 tháng/ lần tại các khoa PHCN hoặc các trung 

tâm PHCN tại địa phương. 

Mục tiêu can thiệp 

Kích thích sự phát triển của trẻ về vận động thô, 

vận động tinh của hai bàn tay 
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Kích thích sự phát triển kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. 

Kích thích kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ. 

Kích thích sự phát triển trí tuệ. 

Các biện pháp can thiệp sớm 

Y tế: xử trí cơn co giật của trẻ, thuốc kháng động kinh. 

Vận động 

Xoa bóp 

Các kỹ thuật tạo thuận lẫy, ngồi, bò, đứng đi 

Hoạt động trị liệu 

Huấn luyện kỹ năng vận động tinh bàn tay 

Huấn luyện kỹ năng sinh hoạt hàng ngày 

Ngôn ngữ trị liệu 

Kích thích kỹ năng giao tiếp sớm. 

Huấn luyện kỹ năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ. 

Giáo dục mầm non 

Xử trí cơn động kinh 

Đưa trẻ vào một nơi an toàn 

Đặt trẻ nằm nghiêng đầu tránh nuốt phải đờm rãi 

trong cơn co giật. 

Nới rộng quần áo của trẻ. 

Không giữ chân tay khi trẻ đang bị co giật 

Đặt một cái thìa hay khăn cuộn tròn ngang miệng trẻ 

để trẻ không cắn vào lưỡi của mình. 

Loại bỏ các đồ vật xung quanh khiến trẻ có thể bị 

thương. 

Tránh đông người xung quanh trẻ 

Sau cơn co giật trẻ thường ngủ. Để trẻ ngủ yên. 

Chỉ cho trẻ uống thuốc nếu trẻ bị đau đầu hoặc có 

thể có cơn tiếp theo. Thuốc kháng động kinh phải 

theo sự chỉ định của bác sỹ. 

Thuốc kháng động kinh 

Thuốc kháng động kinh phải do bác sỹ chỉ định 

ngay sau khi phát hiện bệnh động kinh. 

Hoạt động trị liệu. 

Huấn luyện về giao tiếp sớm và ngôn ngữ. 

Giáo dục trẻ và tư vấn cho gia đình 

Hướng nghiệp 

Hỗ trợ về tâm lý 

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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1. Đối tượng điều chỉnh: Người hoạt động kháng chiếm bị nhiễm chất độc hóa học, được công nhận và đang 

hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012 theo mức có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%. 

2. Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2013 

3. Mức hưởng từ mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% bằng 1,27 mức chuẩn 

4. Truy lĩnh: Việc giải quyết truy lĩnh, truy nộp phần chênh lệch trợ cấp được căn cứ vào mức trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Cụ thể: 

 Từ ngày 01/01 - 30/6/2013, thực hiện theo Nghị định 47/2010/NĐ-CP, mức chuẩn xác định trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi cho NCC là 1.110.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là đối tượng 

điều chỉnh của Thông tư tiếp tục hưởng trợ cấp mức 1.840.000 đồng/tháng. 

 Từ ngày 01/07/2013 - 31/12/2014, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2013/NĐ-CP với mức 

chuẩn trợ cấp, phụ cấp là 1.220.000 đồng. Cụ thể:  

 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học điều chỉnh trong Thông tư này được hưởng 

mức trợ cấp mức 1.549.000 đồng/tháng. 

 Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng (theo mức của người có tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động từ 21% - 40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 622.000 đồng/tháng. 

 Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 

số 47/2012/NĐ-CP  thì phải truy nộp ngân sách nhà nước phần chênh lệch trợ cấp là 291.000 đồng/tháng. 

 Từ ngày 01/01/2015 trở đi: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP với mức chuẩn trợ 

cấp, phụ cấp là 1.318.000 đồng. Cụ thể: 

 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Thông tư này được hưởng mức 

trợ cấp 1.673.000 đồng/tháng. 

 Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.001.000 đồng/tháng (theo mức của người có tỷ lệ suy 

giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 672.000 đồng/tháng. 

5. Trường hợp người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học từ trần trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực: 

 Trường hợp đối tượng được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp, thì đại diện thân nhân được hưởng truy lĩnh 

phần chênh lệch trợ cấp theo quy định về việc giải quyết truy lĩnh, truy nộp phần chênh lệch trợ cấp được căn 

cứ vào mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (vui lòng đọc tóm tắt phía trên). 

 Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp được điều chỉnh theo quy định tại Điều 

này thì đại diện thân nhân không phải hoàn trả phần chênh lệch trợ cấp. 

6. Thanh toán tiền truy lĩnh và tiền hoàn trả ngân sách 

 Tiền truy lĩnh được thanh toán một lần cùng với việc chi trả trợ cấp tháng tiếp theo kể từ ngày Thông tư có 

hiệu lực 

 Trường hợp hoàn trả ngân sách phần chênh lệch: sẽ trừ dần vào tiền chi trả trợ cấp hàng tháng, mức giảm 

trừ hàng tháng tối đa không quá 30% mức trợ cấp được hưởng. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016. 

Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/06/2016 hướng dẫn 

điều đỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận 

và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012. 
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Câu hỏi 1:  

Tôi là người khuyết tật nặng. Tôi có được giảm giá xe 

khách trên tuyến cố định không? Nếu có thì tôi được 

giảm bao nhiêu? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật người khuyết 

tật năm 2010, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 

được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao 

thông bằng một số phương tiện giao thông công cộng 

theo quy định của Chính phủ. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2012/

NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

người khuyết tật năm 2010 quy định: Người khuyết tật 

đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, 

giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận 

tải nội địa bằng các phương tiện sau đây: 

a) Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; 

b) Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu 

thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định. 

Như vậy, trong trường hợp anh/chị là người khuyết tật 

nặng, anh/chị được giảm tối thiểu 25% giá vé khi tham 

gia giao thông trên phương tiện xe ô tô vận tải khách 

theo tuyến cố định. Để được giảm giá vé, anh/chị phải 

xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật khi mua vé. 

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 

 tuvanphapluat@acdc.org.vn 

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: 

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, tôi lại là người khuyết 

tật nặng, hiện nay nhà tôi bị nứt, vỡ, sập xệ do bị sạt 

lở ven sông. Tôi đang muốn sửa lại nhưng không biết 

gia đình tôi có được hỗ trợ không? Nếu có thì được 

hỗ trợ bao nhiêu? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 

136/2013/NĐ-CP về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 

“Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa 

hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được 

thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 

tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.” 

Như vậy, gia đình anh/chị sẽ được Chủ tịch UBND xem 

xét, quyết định mức hỗ trợ với mức hỗ trợ tối đa là 

15.000.000 đồng.  

Câu hỏi 3: 

Tôi là người khuyết tật đặc biệt nặng muốn 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì 

có được không? Nếu tham gia thì tôi được 

hưởng những chế độ gì? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo 

hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại 

hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự 

nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và 

phương thức đóng phù hợp với thu nhập của 

mình để hưởng bảo hiểm xã hội. 

Tại khoản 2 Điều 4 các chế độ bảo hiểm xã hội: 

bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ 

sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất. 

Như vậy, anh/chị hoàn toàn có quyền đóng bảo 

hiểm xã hội tự nguyện và chế độ bảo hiểm xã hội 

anh/chị được hưởng là chế độ hưu trí và tử tuất. 
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T 
ôi chính thức nhận công 

tác với vai trò là cán bộ 

địa chính tại xã miền núi 

này đã được nửa năm. Khoảng 

thời gian không dài nhưng đã giúp 

tôi có cơ hội để hiểu hơn về cuộc 

sống và con người nơi đây. Đó là 

sự hiền lành, giản dị mà chân chất 

của những con người sớm hôm 

gắn bó với cây với đất. Cũng 

chính điều đó đã khiến tôi khá băn 

khoăn khi đọc tập hồ sơ mới nhận 

được chiều qua về các vụ việc đất 

đai mà xã đang vướng mắc. 

Đó là một câu chuyện dài của 

người phụ nữ mãnh mẽ, một vai 

gánh vác cả gia đình - chị Tình.  

Chị chia sẻ, trước đây chồng chị 

còn mạnh khỏe nên hai vợ chồng 

chăm chỉ làm lụng cũng có đồng 

vào đồng ra để phụng dưỡng mẹ 

già và cho ba con ăn học. Thế rồi 

hai năm trước mẹ chồng chị bị tai 

biến, chi phí khám chữa bệnh quá 

cao nên anh chị đã quyết định bán 

căn nhà mái bằng - nơi gắn bó bao 

nhiêu năm tháng, để ra ở phòng 

trọ, tiết kiệm từng đồng chạy chữa 

cho mẹ. Thế nhưng, tiền thuê 

phòng, tiền lãi vay hàng tháng, 

tiền sinh hoạt cộng tiền ăn, tiền 

học của các con khiến anh chị làm 

lao lực làm việc đến nỗi chồng chị 

đổ bệnh. Anh bị nhiễm chất độc 

màu da cam do tham gia kháng 

chiến nên bệnh tình trong người 

ngày càng trầm trọng. Không lâu 

sau, anh cũng bị tai biến và không 

đi lại được nữa. Khó khăn chồng 

chất khó khăn, chị không còn đủ 

tiền để thuê căn nhà hiện tại nên 

đã trả lại phòng và tìm cách mượn 

căn buồng hoặc gác xép bỏ không 

để sử dụng.  

May mắn sao, khi nhà 

chùa biết được hoàn 

cảnh nhà chị nên đã 

quyết định hỗ trợ một 

khoản tiền để anh chị có 

thể lo được một chỗ ở ổn 

định. Chị mừng mừng 

tủi tủi, quyết định mua 

lại một miếng đất của 

người quen nằm trong 

diện tích rừng trồng cây 

cao su và cất nhà trên 

mảnh đất đó. Việc mua 

bán diễn ra nhanh gọn vì 

hai bên chỉ viết tay về 

nội dung mua bán chứ 

không có hợp đồng và 

cũng không có xác nhận 

của địa phương. Sau khi 

có đất, chị cũng cất tạm 

được gian nhà trên đó và tranh thủ 

trồng thêm vườn cây xung quanh 

để có thu nhập. Cuộc sống gia 

đình chị cứ thế trôi đi, vậy mà 

cũng đã ngót một năm. 

Vừa rồi, thông tin chính thức về 

việc tái cơ cấu đất nông lâm 

trường của chính phủ được 

chuyển tới các địa phương có đất 

rừng. UBND xã cũng đã chuẩn bị 

cho quá trình rà soát việc sử dụng 

đất nông lâm trường, nhằm đánh 

giá hiện trạng đất lâm trường 

được sử dụng đúng mục đích và 

đạt hiệu quả cao hay không. Vậy 

là, gia đình nhà chị Tình đứng 

trước nguy cơ bị thu hồi toàn bộ 

diện tích đất này vì đất nằm trong 

quy hoạch trồng rừng. Không chỉ 

gia đình nhà chị mà một số gia 

đình khác đang sinh sống trong 

vùng diện tích này cũng có nguy 

cơ phải di dời ra khỏi khu vực 

trồng rừng. 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Chuẩn bị các loại tài liệu cần thiết 

cho buổi họp chính thức thông 

báo với những hộ dân (trong đó có 

hộ gia đình nhà chị Tình) nằm 

trong diện phải di dời, tôi không 

khỏi băn khoăn. Xét về lí thì việc 

mua đất và xây nhà trên diện tích 

đất rừng này là sai mục đích sử 

dụng đất, lại là mua lại của một 

người khác, không giấy tờ xác 

minh nào, thì việc phải di dời là 

điều dễ hiểu. Còn về tình, hoàn 

cảnh gia đình nhà chị khá éo le, 

cuộc sống gia đình khá chật vật, 

chồng chị đã từng  tham gia kháng 

chiến, giờ không lẽ không có nơi 

ở tối thiểu? Quỹ đất 5% của xã 

cũng chẳng còn bao nhiêu để mà 

bố trí chỗ ở cho gia đình nhà chị. 

Giữa việc thực thi pháp luật và sự 

thương cảm những hoàn cảnh khó 

khăn như gia đình chị Tình, làm 

sao có thể dung hòa? 

Trần Thủy 

10 

Ảnh minh họa 

Đất & nhà 

Ảnh minh họa 
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TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHOA COMPUTER 

Vị trí: 

 Chuyên viên kinh doanh 03 vị 

trí: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, 

Tiếng Tây Ban Nha. 

 Chuyên viên Chăm sóc khách 

hàng; Nhân viên quầy bar 

Địa điểm làm việc: 

Văn phòng đại diện:110B Ngọc 

Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Cơ sở 1: Quốc lộ 18, Châu Phong, 

Quế Võ, Bắc Ninh 

Cơ sở 2: 18 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, 

Chí Linh, Hải Dương 

Cơ sở 3: Km 42 + 800 Hoàng 

Tân, Chí Linh, Hải Dương 

Số lượng: 9 Nam/nữ 

Mức lương: Thỏa thuận 

Hình thức làm việc: Toàn thời 

gian cố định 

Mô tả công việc: 

 Đón tiếp đoàn du khách quốc tế, 

giới thiệu công ty và sản phẩm 

của công ty. 

 Giao tiếp với khách hàng, giải 

quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.  

 Phụ trách các công việc của 

công ty khi có sự kiện, chịu sự 

phân công trực tiếp của cán bộ. 

 Pha chế đồ uống, vệ sinh vị trí 

làm việc. 

 Các công việc sẽ trao đổi kỹ khi 

phỏng vấn. 

Yêu cầu: 

 Thời gian thử việc: 01 tháng 

 Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên 

 Độ tuổi: 18 – 38 tuổi 

 Biết ngoại ngữ là một lợi thế 

 Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn 

TẬP ĐOÀN KINH TẾ CHÂN - THIỆN - MỸ  

Vị trí: Nhân viên bán hàng 

Nơi làm việc: Khu đô thị Trung 

Văn, Hà Nội 

Số lượng tuyển: 10 Nam/nữ 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Mô tả công việc: 

 Bán hàng tạp hóa 

 Tư vấn và hướng dẫn khách 

hàng về sản phẩm 

 Bán sản phẩm và thực hiện các 

quy trình giao nhận hàng hoá 

 Thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu 

quả quy trình bán hàng của 

công ty 

 Làm việc theo giờ cố định 

Yêu cầu công việc: 

 Yêu cầu trình độ chuyên môn 

kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng 

 Độ tuổi từ 18 - 25; thân thiện, 

niềm nở, giao tiếp vui vẻ, nhiệt 

tình và trung thực 

 Yêu thích công việc bán hàng và 

chăm sóc khách hàng 

Quyền lợi: 

 Công việc ổn định 

 Mức lương tăng dần theo khả 

năng làm việc 

 Được làm việc và rèn luyện 

trong môi trường năng động, 

nghiêm túc 

 Được đào tạo kỹ năng bán hàng 

và trở thành quản lý chuyên 

nghiệp. Có nhiều cơ hội thăng 

tiến, cộng tác với những người tài 

năng để học hỏi và phát triển 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ nhà 

nước đề ra như: BHXH - BHYT, 

thưởng, nghỉ phép, du lịch... 

 Lương khởi điểm: 4 - 6 triệu/tháng 

Hạn nộp hồ sơ: 11/10/2016 

Hồ sơ bao gồm: CV cá nhân; đơn 

xin việc; 1 ảnh 3x4 

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: Lô 1, 2 - Liền kề 4, KĐT 

Văn Khê, Hà Đông, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 01234 668 800 

Email: tuyendunghanoi@bkc.vn  

Website: http://www.bkc.vn 

Quyền lợi được hưởng: 

 Được ăn bữa cơm trưa tại công ty. 

 Được hưởng đầy đủ quyền lợi 

theo luật của nhà nước, được 

tham gia BHXH, BHYT khi được 

kí kết hợp đồng với công ty. 

 Được tham gia công đoàn, được 

đi du lịch, được tăng lương khen 

thưởng theo quy chế công ty. 

 Được đào tạo và làm việc trong 

môi trường chuyên nghiệp, có cơ 

hội thăng tiến, có cơ hội giao 

tiếp với khoảng 1000 lượt du 

khách quốc tế/ngày. 

 Có kí túc xá miễn phí, có Wifi, 

có sân chơi cho, có xe đưa đón 

Sao Đỏ - Bắc Ninh. 

Hạn tuyển dụng: Khi tuyển đủ người 

Thông tin liên hệ: Ms. Anna 

Điện thoại: 0916 958 358 

Email: ngaxuanchinh@gmail.com 

Website: http://hongngocvn.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 

 

http://acdc.org.vn/

