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T ại thành phố Huế, ngày 

30/09/2016 đã diễn ra 

buổi hội thảo “Triển khai kế 

hoạch thực hiện Công ước của 

Liên hợp quốc về quyền của 

Người khuyết tật”. Hội thảo được 

tổ chức bởi Trung tâm ACDC và 

Ban quản lý dự án “Hỗ trợ Người 

khuyết tật giai đoạn 2015 - 2018”. 

Đây là một trong những hoạt động 

thuộc dự án do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kì (USAID) tài trợ. 

Đến dự buổi hội thảo có sự tham 

gia của các lãnh đạo, chuyên viên 

các Sở trong tỉnh như Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Y tế, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở 

Văn hóa và Thể thao, Sở Thông 

tin và truyền thông và Sở Tư 

pháp. Ngoài ra còn có sự góp mặt 

của các lãnh đạo Phòng Lao động 

- Thương binh và xã hội của các 

huyện, thị xã và thành phố Huế, 

lãnh đạo Hội người khuyết tật 

tỉnh và huyện, các tổ chức của và 

vì người khuyết tật trong và 

ngoài tỉnh. 

Mục đích của buổi hội thảo nhằm 

phổ biến nội dung của Công ước, 

kế hoạch triển khai tại địa phương 

cũng như trao đổi, thảo luận về 

các giải pháp thực hiện của các sở, 

ban ngành liên quan. Tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế, ngày 

20/09/2016, UBND đã ra kế 

hoạch số 

144/KH-

UBND 

thực hiện 

Công ước 

trên địa 

bàn tình. 

Đây là cơ 

sở để các 

Sở ban 

ngành liên 

quan xây 

dựng kế 

hoạch phù 

Hội thảo triển khai kế hoạch thực hiện Công ước của  

Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, địa phương mình; tổ chức 

thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, 

chất lượng và hiệu quả. Đồng 

thời, buổi hội thảo cũng đã giới 

thiệu các mô hình hỗ trợ người 

khuyết tật trên toàn quốc, trong đó 

mô hình tư vấn pháp luật miễn phí 

dành cho người khuyết tật của 

Trung tâm ACDC cũng là một 

trong những mô hình hỗ trợ tiêu 

biểu và có chất lượng. 

Trước khi kết thúc buổi hội thảo, 

ông Hồ Dần - Phó giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội gửi lời cảm ơn đến sự tham 

gia của các tổ chức và cam kết sẽ 

tiếp thu, ghi nhận các bài tham 

luận, các mô hình của các ban 

ngành liên quan đến vấn đề hỗ trợ 

người khuyết tật. Ông cũng mong 

muốn sắp tới vẫn tiếp tục phối hợp 

với cơ quan, ban ngành để tổ chức 

công tác hỗ trợ về người khuyết 

tật tốt hơn và thành công hơn. 

Bích Thu 
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T 
rong khuôn khổ dự án do 

Trung tâm ACDC và Ủy 

ban Chữ thập đỏ Quốc tế 

- Quỹ đặc biệt vì người khuyết tật 

(ICRC/SFD) cùng thực hiện, 

Trung tâm ACDC đã phối hợp tổ 

chức một số hoạt động vận động 

chính sách và nâng cao nhận thức 

trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc 

biệt là chỉnh hình và phục hồi chức 

năng dành cho người khuyết tật. 

Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức 

về Chỉnh hình, phục hồi chức năng 

& Vận động chính sách cho người 

khuyết tật” đã được tổ chức tại 2 

vùng miền: miền Bắc và miền 

Trung trong tháng 9 và tháng 10 

năm 2016. Khóa tập huấn tại miền 

Trung được tổ chức tại Quảng Ngãi 

vào ngày 22 - 23/09/2016, với sự 

tham gia của 30 cán bộ lãnh đạo 

Hội người khuyết tật khu vực miền 

Trung: Quảng Ngãi, Quảng Nam, 

Quảng Trị, Đà Nẵng và Thừa Thiên 

Huế. Khóa tập huấn tại miền Bắc 

được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 

01/10/2016 với sự tham gia của 

nhiều Hội người khuyết tật của 

miền Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, 

Thái Bình, Thái Nguyên, Hải 

Phòng, Quảng Ninh… 

Tập huấn đã trang bị cho học viên 

kiến thức cơ bản về chỉnh hình và 

phục hồi chức năng, tầm quan trọng 

của chỉnh hình và phục hồi chức 

năng đối với người khuyết tật và 

cập nhật các chính sách về y tế liên 

quan đến người khuyết tật hiện nay. 

Bên cạnh các chuyên gia giàu kinh 

nghiệm về vận động chính sách, 

khóa tập huấn còn còn có sự tham 

gia giảng của các chuyên gia đến 

từ Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên 

chỉnh hình Việt Nam (Vietcot). 

Các học viên đã được cung cấp 

thông tin và hướng dẫn tận tình 

các bài tập phục hồi chức năng và 

việc sử dụng các dụng cụ chỉnh 

hình - phục hồi chức năng phù hợp 

với từng dạng tật và từng cá nhân. 

Ngoài ra, khóa tập huấn cũng nâng 

cao năng lực vận động chính sách 

cho cán bộ lãnh đạo Hội người 

khuyết tật, đặc biệt là các chính 

sách về y tế. Khóa tập huấn cũng 

đã cung cấp cho học viên các 

chính sách về y tế hiện hành dành 

cho người khuyết tật, đặc biệt là 

Thông tư số 18/2016/TT-BYT 

ngày 30/06/2016 quy định Danh 

mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế 

dùng trong phục hồi chức năng và 

việc chi trả chi phí phục hồi chức 

năng ban ngày thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.  

Khóa tập huấn sẽ tiếp tục được 

triển khai trong tháng 10 và tháng 

11 năm nay. 

Ánh Ngọc 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

3 

Vận động chính sách và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức 

khỏe của người khuyết tật 
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Hội nghị triển khai thông tư 

mới của Bộ Y tế 

N gày 05 - 06/10/2016, Trung 

tâm ACDC phối hợp với 

Hội người khuyết tật thành phố 

Vinh tổ chức “Tập huấn kỹ năng 

gây quỹ và lập kế hoạch gây quỹ 

cho Hội người khuyết tật cấp tỉnh” 

tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt 

động nằm trong dự án “Giám sát 

thực thi Công ước quốc tế của 

Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật (CRPD) tại Việt 

Nam” do CBM tài trợ. 

Tham dự tập huấn có 26 học viên, 

bao gồm những cán bộ chủ chốt 

của Câu lạc bộ người khuyết tật 

các huyện, Ban vận động thành 

lập Hội người khuyết tật tỉnh 

Nghệ An và cá nhân người khuyết 

tật có vai trò tích cực trong 

việc xây dựng và phát triển 

hội/nhóm của người khuyết 

tật Nghệ An. 

Nội dung của khóa tập huấn 

bao gồm: khái niệm gây 

quỹ và vai trò của gây quỹ 

trong việc xây dựng và phát 

triển Hội/nhóm; kế hoạch 

gây quỹ cũng như những phẩm 

chất và kỹ năng cần có của người 

gây quỹ. Đây là những kiến thức 

cần thiết giúp Hội có thể duy trì và 

phát triển Hội trong tương lai. 

Cùng với hoạt động tại Nghệ An, 

dự án “Giám sát thực thi Công ước 

quốc tế của Liên hiệp quốc về 

quyền của người khuyết tật (CRPD) 

tại Việt Nam” cũng đang thực hiện 

các hoạt động tại tỉnh Quãng Ngãi, 

đặc biệt trong tháng 10, Trung tâm 

ACDC sẽ triển khai khóa tập huấn 

nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho cán 

bộ nòng cốt Hội tại đây. 

Nguyệt Hà 

Nghệ An: Tập huấn kỹ năng và lập kế hoạch gây quỹ cho Hội 

người khuyết tật cấp tỉnh 
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N gày 30/09/2016, tại Hà Nội, 

Cục Quản lý Khám chữa bệnh 

- Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm 

ACDC và  Hội trợ giúp người khuyết 

tật Việt Nam (VNAH) tổ chức “Hội 

nghị triển khai Thông tư số 18/2016/

TT-BYT ngày 30/06/2016 quy định 

Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư 

y tế dùng trong Phục hồi chức năng 

và việc chi trả chi phí Phục hồi chức 

năng ban ngày thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ Bảo hiểm y tế”. 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 

Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật 

Việt Nam; các Vụ, Cục của Bộ Y tế, 

Cơ quan BHXH Việt Nam; Các bệnh 

viện trực thuộc Bộ; đại diện Sở Y tế 

và các bệnh viện phục hồi chức năng, 

bệnh viện đa 

khoa, bệnh 

viện y học cổ 

truyền trực 

thuộc của 32 

tỉnh thành phố khu vực phía Bắc; các 

bệnh viện phục hồi chức năng; một 

số Hội người khuyết tật thuộc địa bàn 

Hà Nội; các Tổ chức quốc tế và một 

số tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thông tư mới ban hành đã mở rộng 

phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm 

y tế đối với các dịch vụ phục hồi chức 

năng, tạo điều kiện cho người khuyết 

tật có bảo hiểm y tế đi khám chữa 

bệnh, phục hồi chức năng, giảm bớt 

khó khăn. Cụ thể như danh mục vật tư 

y tế, người khuyết tật đã được thanh 

toán các vật tư mà trước đây không 

được thanh toán, như: Nẹp, giầy, ghế 

chỉnh hình các loại; ghế bại não… 

Đây là thành quả nỗ lực các cơ 

quan nhà nước cũng như quá trình 

vận động chính sách của cộng 

đồng người khuyết tật Việt Nam 

từ năm 2014 đến nay. Trong thời 

gian tới, Trung tâm ACDC tiếp 

tục làm việc chặt chẽ cùng Bộ Y 

tế và các cơ quan liên quan trong 

việc đưa thông tư vào đời sống. 

Tuệ Chi 
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T ừ ngày 10 - 11/10/2016, “Tập 

huấn thúc đẩy quyền của người 

khuyết tật” do Ủy ban Nhân quyền 

ASEAN (AICHR) tổ chức đã diễn ra 

tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.  

Các học viên đã được tham gia 

tương tác trong bài giảng, thảo luận 

sau trải nghiệm, chia sẻ lĩnh vực 

nghiên cứu dưới sự hỗ trợ từ các 

chuyên gia đến từ các nước thành 

viên ASEAN. Tập huấn đã trang bị 

cho học viên kiến thức và sự hiểu 

biết về quyền của người khuyết tật 

ở các nước thành viên ASEAN; từ 

đó nâng cao hơn nữa nhận thức của 

công chúng về quyền của người 

khuyết tật trong cộng đồng ASEAN 

về các khía cạnh khác nhau, các 

vấn đề khác nhau trong xã hội, thúc 

đẩy thực thi CRPD ở các nước. 

Đồng thời đây cũng là cơ hội kết 

nối, tạo ra mạng lưới, chia sẻ kinh 

nghiệm và hợp tác cùng nhau thúc 

đẩy và bảo vệ các quyền của người 

khuyết tật trong khu vực ASEAN. 

Trung tâm ACDC cũng đã cử đại 

diện tham gia hoạt động lần này. 

Khuyết tật ngày càng được hiểu 

như một vấn đề nhân quyền kể từ 

sau khi Công ước Liên hiệp quốc 

về Quyền của Người khuyết tật 

(CRPD) được thông qua vào năm 

2006 và có hiệu lực vào năm 2008.  

Quyền của người khuyết tật là vấn 

đề nhân quyền quan trọng mà 

ASEAN đã cam kết. Tất cả 10 

thành viên ASEAN đều đã phê 

chuẩn CRPD. Tuy nhiên, để đảm 

bảo sự thành công của việc trao 

quyền cho những người khuyết tật 

và việc thực hiện quyền cho những 

người có khả năng sau khi phê 

duyệt thì đòi hỏi kiến thức, sự hiểu 

biết, hỗ trợ và tham gia ở cả cấp 

quốc gia và khu vực từ các bên liên 

quan khác nhau trong cộng đồng.  

Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) là một văn kiện quốc tế do Liên hiệp quốc soạn 

nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhân phẩm của người khuyết tật. Các quốc gia tham gia Công ước phải 

đảm bảo quyền được thụ hưởng bình đẳng mọi dịch vụ công cộng của người khuyết tật. 

Ngày 13/12/2006, Đại Hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Công ước Quốc tế Quyền của Người khuyết 

tật A/RES/61/106. Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia cũng đã phê chuẩn CRPD. Cụ thể: Brunei ngày 

11/04/2008; Philippines ngày 15/04/2008; Thái Lan ngày 29/07/2008; Lào ngày 25/09/2009; Indonesia 

ngày 30/11/2011; Malaysia ngày 19/07/2010; Myanmar ngày 07/12/2012; Campuchia ngày 20/12/2012; 

Singapore ngày 18/07/2013; Việt Nam ngày 05/02/2015. 

Đông Nam Á có khoảng 60 triệu 

người khuyết tật. Theo Báo cáo của 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khu 

vực này có tỉ lệ người khuyết tật 

nặng đứng thứ hai và tỉ lệ người 

khuyết tật đặc biệt nặng đứng thứ ba 

thế giới. So với nhiều nước phát triển 

trên thế giới, một số người khuyết tật 

ở các nước thành viên ASEAN 

không được tiếp cận bình đẳng với 

các cơ hội chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục và việc làm phù hợp. Thậm chí, 

ở 1 số nước cơ sở hạ tầng cơ bản cho 

người khuyết tật chỉ đơn thuần là tồn 

tại mà không thể sử dụng được. Họ 

cũng bị hạn chế trong việc tiếp nhận 

các thông tin từ phương tiện truyền 

thông và bị coi như không đủ năng 

lực về mặt pháp lý vì khuyết tật của 

mình. Đây là nhóm dễ bị tổn thương 

nhất, dễ bị bạo hành, lạm dụng, 

không được tôn trọng và thừa nhận. 

Ánh Ngọc 

Tập huấn thúc đẩy quyền của người khuyết tật 
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N 
hững năm gần đây thể 

thao khuyết tật Việt 

Nam lập được nhiều 

thành tích đáng kể ở đấu trường 

trong nước, khu vực cũng như 

quốc tế. Từ xu hướng hoạt động 

thể thao theo phong trào nhằm cải 

thiện sức khỏe, tạo sân chơi chung 

cho người khuyết tật, thể thao 

Việt Nam đã có những bước tiến 

mới đáng tự hào. Hiệp hội thể 

thao khuyết tật Việt Nam được 

thành lập từ năm 1995 và đến nay 

đã có mặt tại 46 tỉnh, thành phố, 

đưa thể thao khuyết tật Việt Nam 

trưởng thành theo hướng chuyên 

nghiệp và thi đấu tạo thành tích ở 

đấu trường trong nước cũng như 

quốc tế. Thể thao khuyết tật Việt 

Nam đã tham gia các kỳ ASEAN 

ParaGames, ASIAN ParaGames 

và Paralympic với thế mạnh ở các 

môn Điền kinh, Bơi lội và Cử tạ.  

Trong những giải đấu lớn gần đây, 

đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam 

đạt được 9 huy chương vàng 

(HCV), 7  huy chương bạc (HCB) 

và 13 huy chương đồng (HCĐ) tại 

Đại hội thể thao Người khuyết tật 

Châu Á 2014 (ASIAN ParaGames). 

Năm tiếp theo, ở Đại hội thể thao 

Người khuyết tật Đông Nam Á 

2015 (ASEAN ParaGames) Việt 

Nam đứng thứ tư toàn đoàn với 48 

HCV, 58 HCB và 50 HCĐ trong 

đó lập gần 20 kỷ lục Đông Nam Á 

và 01 kỷ lục Châu Á. Từ những 

thành tích nêu trên đã giúp số 

lượng vận động viên (VĐV) 

khuyết tật Việt Nam đạt chuẩn 

tham gia giải đấu lớn nhất thế giới 

là Thế vận hội (Paralympic) tại 

Rio De Janeiro năm 2016. Đây 

cũng là kỳ Thế vận hội đầu tiên 

mà số lượng VĐV vượt qua được 

vòng loại nhiều nhất. Đoàn Việt 

Nam lên đường gồm có 11 VĐV 

tham gia ở 3 môn bao gồm Điền 

kinh, Bơi lội và Cử tạ. Kết quả là 

đoàn thể thao Paralympic Việt 

Nam đã có một kỳ Thế vận hội 

thành công nhất trong lịch sử Thể 

thao khuyết tật Việt Nam với 1 

HCV đầu tiên, 1 HCB và 2 HCĐ 

và xếp thứ 55 toàn đoàn trên bảng 

tổng sắp huy chương. Thêm nữa 

thành tích HCV môn Cử tạ hạng 

cân 49kg của VĐV Lê Văn Công 

còn phá kỷ lục Paralympic ở hạng 

cân này. Những thành tích nêu trên 

đã làm thỏa lòng mong đợi của 

VĐV, cơ quan quản lý và người 

hâm mộ đồng thời cũng là bằng 

chứng xác thực để thu hút sự đầu 

tư hơn nữa từ chính phủ về chế độ 

ăn uống, lương thưởng, cơ sở vật 

chất, ứng dụng khoa học công 

nghệ để thể thao khuyết tật Việt 

Nam đạt thành tích cao hơn tại Thế 

vận hội 2020.  

Mặc dù những thành tích của Thể 

thao khuyết tật Việt Nam là đáng 

ghi nhận tuy nhiên vẫn còn những 

bất cập để thể thao người khuyết tật 

vươn cao hơn nữa. 

Trước tiên, về mặt pháp lý mà ít 

được biết đến là Bộ luật Lao động 

năm 2012 quy định những hành vi 

bị CẤM khi sử dụng lao động là 

người khuyết tật làm những công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

theo Danh mục do Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-

TB&XH) ban hành. Lúc đó tại 

Quyết định số QĐ190/1999/QĐ-

BLĐTBXH-QĐ ban hành ngày 

03/03/1999 quy định Cử tạ, Bơi lội, 

Bóng bàn và một số môn thể thao 

khác là công việc nặng nhọc, lao 

động ở cường độ làm việc cao, tiêu 

hao năng lượng lớn, nguy hiểm và 

căng thẳng thần kinh tâm lý. Vô 

tình việc cấm sử dụng lao động là 

người khuyết tật với những công 

việc nặng nhọc để bảo vệ và bảo 

đảm an toàn cho người khuyết tật 

của Luật lao động và việc quy định 

Danh mục công việc nặng nhọc, 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 

6 

Ảnh minh họa 

Thể thao khuyết tật Việt Nam: Những thành tích & bất cập 



 

Bản tin chính sách & cuộc sống    Số 32, 10/2016    http://acdc.org.vn  7 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 

nguy hiểm của Bộ LĐ-TB&XH để 

người lao động được bảo đảm môi 

trường làm việc an toàn cũng như 

gia tăng lợi ích cho người lao động 

lại làm cho việc người khuyết tật 

tham gia hoạt động thể thao là trái 

pháp luật.  

Thứ hai, căn cứ theo quyết định số 

32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về Một số chế độ đối 

với Huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao được tập trung tập 

Ảnh minh họa 

Khoản 2 Điều 178 Bộ Luật lao động 2012 quy định các hành vi bị cấm khi sử dung lao động là người khuyết tật: Sử dụng lao động 

là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

Mục 7 Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Kèm theo Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

TT Tên nghề hoặc công việc Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc 

 Điều kiện lao động loại VI   

1 Vận động viên quyền anh, võ vật, cử tạ, lặn 
Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng rất lớn, nguy hiểm và 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

2 
Vận động viên bóng đá, đua ô tô, mô tô, ca nô, máy 

bay, tàu lượn, nhảy dù, đua ngựa 

Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc cao, tiêu hao 

nặng lượng rất lớn, rất nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. 

  Điều kiện lao động loại V   

3 
Huấn luyện viên bóng đá, quyền anh, võ vật, lặn, đua 

ô tô, mô tô, máy bay, nhảy dù, đua ngựa 

Cường độ làm việc cao, tiêu hao nặng lượng lớn, nguy hiểm và 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

4 

Vận động viên bóng rổ, bóng ném, điền kinh, đua xe 

đạp, bơi lội, bơi nghệ thuật, bơi thuyền, bóng nước, 

nhảy cầu, lướt ván, thể dục dụng cụ 

Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, nguy hiểm và 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

TT Tên nghề hoặc công việc Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc 

  Điều kiện lao động loại IV   

1 
Vận động viên đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần 

vợt, cầu mây, bắn súng, bắn cung, nỏ, đấu kiếm, cờ vua, cờ tướng. 
Cường độ làm việc cao, rất căng thẳng thần kinh tâm lý. 

2 
Huấn luyện viên bóng rổ, bóng ném, điền kinh, đua xe đạp, bóng nước, 

bơi, nhảy cầu, lướt ván, đá cầu, bóng chuyền, cầu mây, bắn súng 

Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc 

cao, tiêu hao năng lượng lớn, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 
Giáo viên dạy thể dục, thể thao tại các khoa, trường chuyên thể 

dục, thể thao. 

Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc 

cao, tiêu hao năng lượng lớn, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

huấn và thi đấu, Khoản 6 Điều 3 

quy định Mức thưởng bằng tiền 

đối với các VĐV, HLV lập thành 

tích trong thi đấu thì HLV, VĐV 

khuyết tật được hưởng mức 

thưởng bằng 50% mức thưởng của 

HLV, VĐV không khuyết tật. Ví 

dụ cụ thể về mức thưởng cho hai 

trường hợp xạ thủ Hoàng Xuân 

Vinh giành HCV cho đoàn Thể 

thao Việt Nam tại Olympic 2016 

là 160 triệu trong khi VĐV khuyết 

tật Lê Văn Công đạt HCV        

Paralympic 2016 chỉ nhận thưởng 

50% là 80 triệu đồng.  

Những bất cập về pháp lý như trên 

không những tạo rào cản cho 

người khuyết tật tham gia các giải 

đấu chuyên nghiệp đạt thành tích 

mà còn có thể tạo cho họ cảm xúc 

thật vọng chán nản trong việc nỗ 

lực tham gia lĩnh vực này hoặc 

những lĩnh vực khác trong xã hội.  

Lê Nhật 

Mục 6 Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Kèm theo Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 

03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
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Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ ban hành ngày 04/10/2016 quy định 

người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn 

bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối 

với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành 

ngày 08/09/2016 thực hiện chế độ bảo hiểm xã 

hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Về chế độ ốm đau đối với người tham gia BHXH: 

 Mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương 

đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc 

đối với người lao động phải nghỉ việc từ 14 ngày trở 

lên do bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao 

động hoặc nghỉ để chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau. 

 Nếu người lao động vẫn ốm và nghỉ việc ở các 

tháng tiếp theo thì mức hưởng chế độ ốm đau được 

tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH 

của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

Về chế độ thai sản: 

 Lao động nữ mang thai đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng 

nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa 

bệnh thì phải đóng bảo hiểm từ đủ 3 tháng trở lên trong 

vòng 12 tháng trước khi sinh. Không quy định thời gian 

tối thiểu nghĩ dưỡng thai để hưởng chế độ thai sản. 

 Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ 

có cha tham BHXH cũng được áp dụng cho cả 

trường hợp mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ 

thai sản nhưng cha đủ điều kiện. 

 Trường hợp chỉ cha tham gia BHXH mà mẹ gặp rủi ro 

sau sinh, không đủ sức khỏe chăm sóc con thì cha được 

nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi con được 6 tháng 

tuổi, không phụ thuộc vào thời gian đã đóng BHXH. 

 Lao động nam đang đóng bảo hiểm bắt buộc vào 

quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ 

hưởng chế độ thai sản thì có thể nghỉ nhiều lần 

trong tổng thời gian được nghỉ. 

 Thời gian tối đa nghỉ phục hồi sau sinh được tính 

01 năm, từ 01/01 - 31/12 năm dương lịch. 

Về chế độ hưu trí: Người lao động đủ điều kiện nghỉ 

hưởng lương hưu mà còn thiếu 06 tháng (khoản 6 Điều 

85 Luật BHXH) hoặc ít nhất 30 tháng (điểm e khoản 1 

Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP) thì được đóng một 

lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu, tử tuất 

thì tiền lương tháng đóng BHXH của những tháng còn 

thiếu là tiền lương của tháng trước nghỉ việc. 

Ngoài ra công văn có hướng dẫn cụ thể với các chế độ tử 

tuất, BHXH tự nguyện và quy định về phụ cấp khu vực. 

1. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài 

 Hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX–KD) có 

doanh thu hàng năm ≤ 100 triệu đồng hoặc SX-KD 

không thường xuyên; không có địa điểm cố định. 

 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối. 

 Nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu 

cần nghề cá. 

 Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo 

in, báo nói, báo hình, báo điện tử). 

 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh 

doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 

tại địa bàn miền núi. 

2. Mức thu phí môn bài 

Mức thu phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: 

 3 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ 

hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. 

 2 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ 

hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống. 

 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức kinh tế khác. 

Mức thu phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: 

 1 triệu đồng/năm khi có doanh thu trên 500 triệu 

đồng/năm. 

 500.000 đồng/năm khi có doanh thu trên 300 

triệu đến 500 triệu đồng/năm. 

 300.000 đồng/năm khi có doanh thu trên 100 

triệu đến 300 triệu đồng/năm. 

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 

01/01/2017. 
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Câu hỏi 1:  

Quy định hiện nay về ghế ưu tiên trên xe khách như 

thế nào? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Theo mục 2.3.2 về ghế ưu tiên trong Thông tư số 

62/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng thì ghế ưu tiên trên xe khách cần 

đảm bảo yêu cầu sau: 

 Xe phải có ít nhất 4 ghế là ghế ưu tiên dành cho 

người khuyết tật sử dụng, được xác định bởi các dấu 

hiệu phù hợp quy định tại mục 2.3.2.2 dưới đây. 

 Ghế ưu tiên được xác định theo mục 2.3.2.1 phải 

phù hợp với những yêu cầu sau: 

 Không phải là ghế lật, gấp hoặc có thể dịch 

chuyển. 

 Chỉ quay mặt về phía trước hoặc phía sau xe. 

 Không phải áp dụng các yêu cầu quy định tại 

mục 2.2.1.2.2 và mục 2.2.1.2.3 hoặc mục 

2.2.1.3.5 và mục 2.2.1.3.6. 

 Có vị trí gần cửa vào ưu tiên nhất có thể. 

 Giá tỳ tay lắp trên ghế ưu tiên phải di chuyển 

được trong phạm vi cần thiết để người khuyết 

tật có thể dễ dàng tiếp cận ghế ưu tiên hoặc ghế 

ưu tiên khác tiếp theo ghế này. 

 Đệm ghế phải có chiều rộng lớn nhất không nhỏ 

hơn 440 mm, đối xứng qua đường tâm của ghế. 

 Mặt trên của đệm ghế phải có chiều cao từ 400 

mm đến 500 mm so với sàn xe (đo từ điểm nằm 

trên đường thẳng nằm ngang tưởng tượng kéo 

dài theo đường tâm mặt đệm ghế tới sàn xe). 

 Nếu một ghế ưu tiên và một ghế liền kề trước nó 

cùng quay về một hướng thì: 

 Khoảng cách giữa mặt trước đệm tựa của ghế 

ưu tiên và mặt sau đệm tựa của ghế phía trước 

không nhỏ hơn 650 mm (đo theo đường thẳng 

nằm ngang tưởng tượng kéo dài theo đường 

tâm mặt đệm ghế ưu tiên); 

 Nếu đệm tựa của một trong hai ghế có thể điều 

chỉnh được thì phép đo tại điểm a mục này 

phải được thực hiện với ghế hoặc các ghế tại 

đúng vị trí sử dụng bình thường do nhà sản 

xuất quy định. 

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 

 tuvan@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: 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng hiện nay 

thì vị trí để người khuyết tật đỗ xe cần được bố trí 

như thế nào?  

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Theo quy định tại Tiểu mục 2.1.2 QCVN 10:2014/

BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 

công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử 

dụng thì: “Vị trí chỗ đỗ xe của người khuyết tật phải 

được bố trí gần lối vào công trình. Đối với các bãi 

đỗ xe công cộng thì chỗ để xe của người khuyết tật 

phải gần với đường dành cho người đi bộ.   

Nếu các công trình có nhiều bãi đỗ xe, nhiều lối 

vào, thì vị trí chỗ đỗ xe của người khuyết tật phải 

gần lối ra vào. Nếu chỗ đỗ xe có nhiều cao độ khác 

nhau, thì vị trí đỗ xe của người khuyết tật phải cùng 

cao độ với lối ra vào” 
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C 
on người không thể 

tránh khỏi những sai 

lầm, nhưng sai lầm của 

tôi đã khiến gia đình ly tán, nợ nần 

chồng chất, giờ tôi hối hận đã quá 

muộn màng. Vì cuộc sống ở quê 

nghèo khó quá, vợ chồng tôi gửi 

con cho bà, lên Hà Nội làm ăn. Tôi 

bán hàng nước ven đường, chồng 

tôi bị yếu một chân nhưng vẫn 

chạy xe ba gác thuê cho một bác 

thương binh già. Cuộc sống nghèo 

khó khiến tôi không khỏi bất ngờ 

và chạnh lòng khi gặp Vân, cô em 

họ xa cách đây 1 năm. Trước đây, 

Vân cũng nghèo khó như gia đình 

tôi, phải vất vả lo toan kiếm ngày 

2 bữa cơm. Thế mà bẵng đi mấy 

năm không gặp, Vân đã trở thành 

con người khác: vòng vàng đeo 

tay, điện thoại xịn, ăn mặc sang 

trọng. Sau khi hỏi thăm tình hình ở 

quê, Vân ngỏ ý muốn giúp gia 

đình tôi thoát nghèo vì nghĩ “Anh 

chị khốn khó như thế em cũng 

không đành lòng”. Vân bảo hiện 

giờ tài sản của cô ấy lên đến mấy 

tỉ, mà không phải làm gì. Cô ấy 

bảo tôi chỉ cần gửi tiền vào hệ 

thống, thỉnh thoảng đi hội thảo, 

diễn đàn và tìm người tham gia 

cùng mình là được. Càng huy 

động được nhiều người gửi thì số 

lợi thu về càng cao, một tháng có 

khi kiếm được mấy chục triệu, 

chẳng mấy chốc mà giàu. Tôi tỏ ý 

nghi ngờ vì làm sao có chuyện 

không làm gì mà vẫn có tiền đều 

đặn hàng tháng.. Vân cho tôi xem 

nhiều hình ảnh của những người 

đã giàu có vì làm theo cách của 

Vân. Dù trong lòng đã muốn làm 

nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý chồng 

nên bảo Vân sẽ trả lời sau.  

Khi nghe tôi 

kể về việc gặp 

Vân và câu 

chuyện đổi đời 

mà tôi tưởng 

tượng ra về 

một tương lai 

vợ chồng tôi 

không phải 

bán nước, chạy 

xe thuê nữa 

mà sẽ về quê 

sống cuộc sống khá giả cùng con 

cái, chồng tôi phản đối dữ dội. 

Anh bảo Vân tai tiếng nhiều, 

không đáng tin.  

Tôi có liên lạc lại cho Vân và bảo 

không được sự đồng ý từ chồng. 

Vân động viên và kể cho tôi nghe 

những người đã đổi đời. Càng 

nghe Vân kể, tôi càng ham, bao 

người đã đổi đời như Vân nói thì 

chắc không phải là lừa đảo. Tôi 

thầm trách chồng tôi thiển cận và 

nhân lúc chồng không có nhà, tôi 

đã lấy sổ đỏ nhà ở quê đi thế chấp 

vay ngân hàng 100 triệu rồi đưa 

Vân. Cô ấy nói, lúc đầu cứ gửi 

100 triệu cho quen, sau một năm, 

trừ chi phí các kiểu là tôi có 366 

triệu mà không phải làm gì, chỉ 

việc đợi. Sau đó, tôi bỏ hẳn bán 

nước, đi theo Vân đến các hội 

thảo và kêu gọi bạn bè tham gia. 

Tôi như mê mẩn và đắm chìm 

trong đó. Một thời gian sau, chồng 

tôi phát hiện sổ đỏ bị tôi mang đi 

cầm, chồng tôi tức giận và quyết 

bắt tôi đòi Vân tiền để đi chuộc lại 

sổ đỏ. Tôi không còn cách nào 

khác nên đành gọi cho Vân, 

nhưng cô ấy bảo đang ở xa không 

về ngay được. Chồng bắt tôi về 

quê và phải tìm được cách đòi lại 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

sổ đỏ mà không cho bố mẹ ở quê 

biết. Tôi về quê nhưng trong lòng 

vẫn nghĩ sắp được nhận tiền lãi và 

lương mấy chục triệu vì Vân đã 

hứa thế. Về quê, tôi lại mải mê rủ 

rê hang xóm tham gia vào hệ 

thống của Vân. 

Tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh ngộ cho 

đến khi chờ mãi không thấy Vân 

gửi tiền cho tôi, còn tôi thì đã đưa 

Vân hàng trăm triệu của hàng 

xóm. Đúng lúc đó, chồng tôi về 

nhà, tay cầm tờ báo có ảnh Vân và 

mấy người cúi mặt đứng bên là 

công an, với tiêu đề: “Công an …

phá đường dây bán hàng đa cấp 

lừa đảo…”. Trời đất quanh tôi 

chao đảo. Tôi giờ trắng tay, mang 

tội với gia đình, làng xóm và có 

thể rơi vào vòng lao lý.  

Trần Thủy 
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Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

được quy định trong Bộ luật 

Hình sự Việt Nam năm 1999, 

sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Biện pháp xử lý hành vi vi 

phạm quy định về bán hàng đa 

cấp được quy định cụ thể trong 

Nghị định 71/2014/NĐ-CP về 

xử lý vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực Cạnh tranh. 
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TUYỂN DỤNG 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (SVW) 

Vị trí tuyển dụng: Công nhân 

Địa điểm làm việc: Quảng Nam 

Số lượng: 50 

Hình thức: Nhân viên chính thức 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

Mức lương: 3 – 5 triệu/tháng 

Mô tả công việc: Gia công, chế tạo 

hàng thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò. 

Yêu cầu:  

 Nam nữ từ 16 – 35 tuổi, và đặc 

biệt người khuyết tật muốn tìm 

công việc phù hợp 

 Sức khỏe tốt 

 Không cần kinh nghiệm, được 

đào tạo trong quá trình làm việc 

 Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn 

 Có trách nhiệm trong công việc 

 Trung thực, chịu khó, ham học hỏi 

Quyền lợi: 

 Công việc ổn định, môi trường 

làm việc tốt 

 Thưởng các ngày lễ, tết trong năm 

 Phúc lợi xã hội: BHXH, BHYT, 

BHTN theo Luật Lao động 

Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin việc  

 Sơ yếu lý lịch.  

 Hộ khẩu, chứng minh nhân dân 

và giấy khám sức khỏe. 

 Các bằng cấp có liên quan  

 02 ảnh 4x6 cm mới nhất 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG PHONG PHÚ 

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ tài 

chính - nhân sự 

Địa điểm làm việc: Ninh Bình 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Ngày bắt đầu làm việc: 15/11/2016 

Mức lương: thỏa thuận 

Trách nhiệm của cán bộ: 

 Tổ chức, quản lý các hoạt động 

của bộ phận kế toán. 

 Làm các báo cáo tài chính cho 

các nhà tài trợ vào cuối dự án và 

báo cáo tài chính hàng năm. 

 Thu thập chứng từ và kiểm soát 

chi tiêu ngân sách. 

 Hỗ trợ cán bộ phụ trách trong 

việc chuẩn bị ngân sách dự án, 

báo cáo tài chính khi có yêu 

cầu, chuẩn bị các báo cáo thuế 

hàng năm theo quy định. 

 Nợ phải trả, nợ cơ quan, tạm ứng, 

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 

 Mua sắm văn phòng phẩm, 

quản lý vật tư văn phòng, đảm 

bảo duy trì văn phòng trong tình 

trạng hoạt động tốt. 

 Đảm bảo tất cả các nguồn lực 

con người được quản lý và xử lý 

một cách thích hợp; file nguồn 

nhân lực và cơ sở dữ liệu của tất 

cả nhân viên ký hợp đồng với 

trung tâm được duy trì. 

 Theo dõi Bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội cho người lao động. 

 Hỗ trợ giấy phép làm việc và 

visa cho nhân viên nước ngoài. 

 Dịch tài liệu khi cần thiết từ 

tiếng Việt sang tiếng Anh. 

 Tổ chức và duy trì các hệ thống 

hồ sơ văn phòng. 

 Hỗ trợ các công việc hành chính. 

Yêu cầu:  

 Là công dân Việt Nam 

 Trình độ: Cử nhân 

 Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt 

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ photo và sẽ 

không hoàn lại hồ sơ nếu không 

đạt yêu cầu 

Hình thức nộp: Qua email, đường 

bưu điện hoặc trực tiếp tại công ty 

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016 

Thông tin liên hệ: Công ty 

TNHH MTV Quảng Phong Phú 

Địa chỉ: Lô C2/1 Khu công 

nghiệp thương mại và dịch vụ Bồ 

Mưng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Ni 

Email: ni.nh@qppvn.com 

Điện thoại: 05103 755 500 

 Có kỹ năng kết nối và tư vấn tốt 

 Có kỹ năng tổ chức, báo cáo 

 Khả năng thích ứng với áp lực, 

hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn 

 Sẵn sàng đi công tác thường xuyên 

Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên 

quan tâm vui lòng gửi CV và thư 

ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt) vào email:                         

info@savevietnamswildlife.org/ 

kimanh@savevietnamswildlife.org 

Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2016 

Lưu ý: Trung tâm sẽ liên hệ trực 

tiếp với những ứng viên có hồ sơ 

đạt yêu cầu 

Thông tin liên hệ: Trung tâm 

Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật 

hoang dã -  Save Vietnam’s Wildlife  

Địa chỉ: Vườn quốc gia Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình, Việt Nam 

Điện thoại: 0303 848 053 

Email: info@savevietnamswildlife.org 

Website: www.savevietnamswildlife.org 
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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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