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H ưởng ứng Ngày Quốc tế 

người khuyết tật 3/12 

và 10 năm Liên hiệp quốc thông qua 

Công ước quốc tế về quyền của 

người khuyết tật (CRPD), Trung tâm 

ACDC tổ chức hàng loạt hoạt động 

trên khắp ba miền của Tổ quốc. 

Tại Hà Nội, chương trình khám 

sức khỏe sinh sản miễn phí dành 

riêng cho phụ nữ khuyết tật huyện 

Phú Xuyên diễn ra vào ngày 

3/12/2016 ở Trạm Y tế thị trấn Phú 

Xuyên. Chương trình nằm trong 

chuỗi hoạt động của dự án “Xương 

rồng vẫn nở hoa” do CLB Phụ nữ 

Quốc tế Hà Nội (HIWC) tài trợ. 

Đây là hoạt động thường niên của 

Trung tâm ACDC được thực hiện 

từ năm 2012 đến nay ở các huyện 

ngoại thành Hà Nội (Ba Vì, Mê 

Linh, Thanh Oai) và một số tỉnh 

Thái Bình, Quảng Bình. Tính đến 

nay số lượng phụ nữ khuyết tật 

được thăm khám và tư vấn là 1500 

phụ nữ. Chương trình đã nhận 

được sự ủng hộ nhiệt tình, trợ giúp 

thiết thực từ UBND huyện Phú 

Xuyên, Hội người khuyết tật 

huyện, Trạm Y tế  thị trấn, các tình 

nguyện viên là bác sĩ, sinh viên 

Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là 

thành công của chương trình trong 

việc vận động và khuyến khích các 

tầng lớp xã hội quan tâm chăm sóc 

sức khỏe người khuyết tật. 

Tại Nghệ An, Trung tâm ACDC kết 

hợp với Hội người khuyết tật thành 

phố Vinh tổ chức chương trình Lễ kỷ 

niệm 24 năm Ngày Quốc tế người 

khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2016). 

Ngoài các chương trình giao lưu văn 

nghệ, mít tinh chào mừng, chương 

trình còn tạo không gian trưng bày và 

giới thiệu cho các sản phẩm do người 

khuyết tật sản xuất. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung 

tâm ACDC phối hợp với Hội người 

khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ 

chức Lễ kỷ niệm ngày 3/12 kết hợp 

truyền thông về CRPD và kế hoạch 

thực hiện Công ước của Chính phủ 

Việt Nam cũng như của tỉnh. Đồng 

thời, chương trình cũng ra mắt Ban 

công tác về người khuyết tật; giới 

thiệu về các chương trình dự án hỗ 

trợ người khuyết tật đang triển khai 

tại Huế. Chương trình được diễn ra 

với sự tham gia của 120 đại biểu đến 

từ UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các 

sở ban ngành; các Hội; đại diện 

người khuyết tật trên toàn tỉnh… 

Tại tỉnh Bình Phước, ngày 2/12, 

ở thị xã Đồng Xoài, Trung tâm 

ACDC đã phối hợp với Ban vận 

động thành lập Hội người khuyết 

tật tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 

3/12 nhằm ra mắt Ban vận động 

thành lập Hội người khuyết tật, 

truyền thông về nội dung của 

CRPD và phổ biến chương trình, 

kế hoạch trợ giúp cho người 

khuyết tật tỉnh. Bên cạnh đó, để 

Kỉ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 

nâng cao vị thế cũng như tuyên 

truyền Luật và chính sách dành 

cho người khuyết tật, Trung tâm 

ACDC cũng phối hợp với Hội 

Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ 

côi và bệnh nhân nghèo và Đài 

phát thanh truyền hình tỉnh Bình 

Phước tổ chức tọa đàm trên sóng 

truyền hình Bình Phước về quyền 

của người khuyết tật, các chương 

trình, chính sách nhà nước về 

người khuyết tật, các hoạt động dự 

án hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh. 

Minh Trần 

Chủ đề Ngày Quốc tế người 

khuyết tật 2016 là “Hoàn thành 

17 mục tiêu phát triển bền 

vững! Cho một tương lai chúng 

ta mong muốn”. Năm nay cũng 

là năm Liên hiệp quốc vừa chính 

thức thông qua 17 mục tiêu phát 

triển bền vững cho chương trình 

nghị sự đến năm 2030 trong đó 

có 11/17 mục tiêu nhắc đến 

người khuyết tật. Điều này cũng 

đồng nghĩa với việc để có một 

mục tiêu phát triển bền vững thì 

việc tham gia và bình đẳng của 

người khuyết tật trong đời sống 

xã hội là một trong những điều 

tiên quyết cần thực hiện. 
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N gười Điếc gặp rất nhiều khó 

khăn với nhiều lí do khác 

nhau. Sự khác biệt về ngôn ngữ 

khiến cho việc tiếp cận các thông 

tin khó khăn hơn mọi người. Nắm 

bắt được nhu cầu tìm hiểu về Công 

ước quốc tế của Liên hiệp quốc về 

quyền của người khuyết tật 

(CRPD), trong tháng 11/2016, 

Trung tâm ACDC đã lần lượt tổ 

chức tập huấn về CRPD cho người 

Điếc khu vực  miền Nam (bao 

gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, 

Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, 

Ninh Thuận,…) ngày 19 - 20/11 và 

người Điếc ở các tỉnh miền Trung 

(bao gồm các tỉnh/thành phố: Đà 

Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Buôn Mê 

Thuột...) vào ngày 26 - 27/11. 

Tập huấn đã cung cấp kiến thức 

cơ bản của CRPD, hướng dẫn các 

học viên hiểu biết thêm và tham 

gia vào quá trình thực thi Công 

ước; từ đó tuyên truyền lại cho các 

hội viên khác thuộc các Câu lạc 

bộ người Điếc miền Trung và 

miền Nam, góp phần đảm bảo 

quyền bình đẳng trong xã hội và 

xóa bỏ rào cản khuyết tật trong 

tương lai. 

Điểm đặc biệt của các khóa tập 

huấn dành cho người Điếc chính là 

giảng viên cũng là người Điếc: 

anh Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch 

Chi hội người Điếc Hà Nội; anh 

Phan Ngọc Việt - Phó Chủ tịch 

Chi hội người Điếc Hà Nội; chị 

Bùi Thị Thanh Hương - Câu lạc bộ 

Văn hóa Điếc Hồ Chí Minh. Một 

khóa học đặc biệt khi sử dụng 

ngôn ngữ ký hiệu nhưng không hề 

trầm lắng mà vô cùng sôi nổi với 

nhiều chia sẻ và trải nghiệm thú vị. 

Tuệ Chi 

N gày 30/11/2016, UBND 

tỉnh Quảng Ngãi và Ban 

vận động thành lập Hội người 

khuyết tật tỉnh tổ chức Đại hội Đại 

biểu Hội người khuyết tật tỉnh lần 

thứ I nhiệm kì 2016 - 2021. Đây là 

lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ 

chức Đại hội Hội người khuyết 

tật, đánh dấu sự ra đời cho một tổ 

chức hội có ý nghĩa quan trọng 

với người khuyết tật toàn tỉnh. 

Đại hội có sự tham dự của ông 

Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, 

ngành liên quan, bà Đặng Huỳnh 

Mai, Chủ tịch Liên hiệp hội người 

khuyết tật Việt Nam; bà Đàm Việt 

Hà - Phó giám đốc Trung tâm 

ACDC; bà Vũ Thị Tuyết Mai - Tổ 

chức CBM; đại diện hội người 

khuyết tật tỉnh bạn và các cơ quan 

truyền thông địa phương… 

Trong buổi đại hội, ông Đặng 

Ngọc Dũng thể hiện quan điểm 

ủng hộ phong trào người khuyết tật 

tại tỉnh và yêu cầu xem xét sắp xếp 

lại các nhà công vụ để bố trí trụ sở 

hoạt động cho Hội. Đồng thời, ông 

cũng yêu cầu cụ thể hoá chỉ đạo 

này bằng văn bản và nhấn mạnh 

phải có mạng lưới ở 14/14 huyện, 

thành phố trong tỉnh chứ không chỉ 

7/14 như trong phương hướng hoạt 

động của hội từ 2016 - 2021. 

Trong suốt thời gian qua, Trung 

tâm ACDC đã hỗ trợ kỹ thuật và 

kinh phí thúc đẩy việc thành lập 

Hội người khuyết tật tỉnh Quảng 

Ngãi. Sự ra đời của Hội là kết quả 

của dự án “Giám sát đánh giá và 

thực hiện công ước của Liên hiệp 

quốc về quyền của người khuyết 

tật tại Việt Nam” do Trung tâm 

ACDC và Tổ chức CBM cùng 

thực hiện. 

Nguyệt Hà 

Thành lập Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi 
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Phái đoàn Liên minh Châu Âu thăm dự án tại Hòa Bình 

N gày 12/12/2016, Phái đoàn Liên minh 

Châu Âu tại Việt Nam đã có chuyến 

thăm dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch, trách 

nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong 

quản lý ngân sách nhà nước” do Trung tâm ACDC 

thực hiện tại Hòa Bình. Chuyến thăm quan với mục 

đích tìm hiểu về thực tế triển khai các hoạt động dự 

án, bao gồm các cuộc gặp gỡ với người dân, UBND, 

Hội đồng nhân dân và Hội Nông dân cấp tỉnh. 

Dẫn đầu phái đoàn Liên minh Châu Âu là ông    

Bruno Angelet, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt 

Nam. Đi cùng có ông Alejandro Montalban        

Carrasco, Tham tán Công sứ, Trưởng Ban Hợp tác; 

ông Lê Văn Thanh, Quản lý Chương trình và bà 

Ngô Thị Kim Thu, Quản lý Chương trình.  

Trong cuộc gặp gỡ với người dân xóm Sáng, xã Cao 

Răm, huyện Lương Sơn, phái đoàn đã được nghe 

những chia sẻ của người dân về sự hữu ích của 

những thông tin mà dự án mang lại cũng như sự 

tham gia của người dân trong quá trình quản lý ngân 

sách nhà nước. Đồng thời, trong chuyến thăm, Hội 

đồng nhân dân và Hội nông dân tỉnh cũng đã chia sẻ 

những sáng kiến được xây dựng và áp dụng để quản 

lý tốt hơn ngân sách nhà nước tại tỉnh. 

Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch, trách nhiệm 

giải trình và sự tham gia của người dân trong quản 

lý ngân sách nhà nước” do Liên minh Châu Âu tài 

trợ thông qua Tổ chức Oxfam. Dự án đã được Hội 

đồng nhân dân và Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình triển 

khai từ năm 2015 với mục tiêu tăng cường quản lý 

hiệu quả hơn ngân sách nhà nước. Trung tâm ACDC 

tham gia với vai trò là điều phối của dự án tại tỉnh. 

Ánh Ngọc 

ĐIỂM TIN 

Ngày 28 - 29/11/2016, Trung tâm ACDC phối hợp 

với Ban quản lý dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2018” và Hội 

người khuyết tật tỉnh tổ chức “Tập huấn về truyền 

thông cho Hội kgười khuyết tật” tại thành phố Huế. 

Đây là hoạt động do USAID Việt Nam tài trợ. 

Ngày 04 - 05/01/2017, Trung tâm ACDC dự kiến tổ 

chức Tập huấn chính sách pháp luật và phòng tránh 

bạo lực giới cho người khuyết tật tại huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 06/01, ACDC cũng có 

chuyến Tư vấn pháp luật lưu động cho người khuyết 

tật và gia đình người khuyết tật tại địa bàn huyện 

Phú Lộc và Nam Đông. 

Ngày 27/12/2016, Liên hiệp hội về người khuyết tật 

Việt Nam (VFD) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành 

mở rộng tại thành phố Hà Nội. Cuộc họp dự kiến sẽ 

tổng kết công tác hoạt động  năm 2016, triển khai kế 

hoạch hoạt động 2017; Báo cáo công tác chuẩn bị 

Đại hội khóa II; Góp ý xây dựng Sổ tay quản lý 

nhân sự, tài chính. 

Ngày 28/12/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về 

người khuyết tật Việt Nam tổ chức họp tổng kết 

năm 2016 và định hướng năm 2017.  
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CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 

Khởi đầu mới của một cuộc đời 

Công ước: 

Belarus đã phê chuẩn ngày 29/11/2016. 

Samoa đã phê chuẩn ngày 02/12/2016 

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên phê chuẩn ngày 06/12/2016 

Liên bang Micronesia phê chuẩn ngày 07/12/2016 

Nghị định thư: 

Thái Lan phê chuẩn ngày 02/09/2016 

New Zealand phê chuẩn ngày 04/10/2016 

Cộng hòa Trung Phi phê chuẩn ngày 11/10/2016 

Như vậy, tính đến hiện tại, trên thế giới đã có 160 quốc gia ký, 172 nước phê chuẩn CRPD; 92 quốc gia ký 

Nghị định thư và 92 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư. 

A nh Tô Hồng Hải, 39 tuổi, Cần Thơ là một 

trong những hoàn cảnh có sự thay đổi tích 

cực từ những dịch vụ mà Quỹ đặc biệt vì Người 

khuyết tật (SFD) mang lại.  

Anh Hải được chuẩn đoán ung thư xương và phải 

phẫu thuật cắt bỏ chân vào tháng 05 năm 2015. Đây 

là khởi đầu của một chuỗi những điều bất trắc trong 

cuộc đời của người đàn ông 39 tuổi này. Anh từng 

có một công việc ổn định, là người lao động trong 

một cơ sở làm nấm nhỏ. Anh từng có một gia đình 

hạnh phúc với hai người con. Tuy nhiên, căn bệnh 

ung thư quái ác không chỉ cướp đi chân trái của anh 

mà còn cướp đi công việc, hạnh phúc gia đình anh. 

Tồi tệ hơn, anh đã từng muốn kết thúc cuộc đời 

không may mắn của mình. 

Qua sự giới thiệu của bạn bè, anh tìm đến Hội người 

khuyết tật Cần Thơ, một trong những đối tác của 

ACDC và SFD. “Cuộc gặp gỡ với bà Nga là một 

bước ngoặt đối với tôi”, anh Hải nói. Bà Bùi Thị 

Hồng Nga, chủ tịch Hội người khuyết tật Cần Thơ, 

người đã có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ nhiều 

trường hợp thậm chí nghiêm trọng hơn nhiều so với 

trường hợp của anh Hải, đã giải thích cho anh Hải 

tình trạng của anh và khuyến khích anh Hải tiếp tục 

cố gắng. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của bà Nga, anh 

Hải đã đăng kí và lắp đặt chân giả miễn phí từ Quỹ 

SFD hai lần vào tháng 10 năm 2015 và tháng 05 

năm 2016. Anh Hải chia sẻ: nếu không có sự trợ 

giúp của SFD, anh khó  có thể tự trang bị chân giả 

cho mình bởi gia đình anh là hộ nghèo và bản thân 

anh không có việc làm. Tháng 11 năm 2016, anh 

Hải được lựa chọn tham gia buổi đánh giá kỹ thuật. 

Với sự trợ giúp của chân giả trên gối, anh đã đi lại 

được với dáng đi khá tốt, điều mà anh không bao 

giờ mơ trong quá khứ. 

Hiện tại, anh nhìn cuộc đời với lăng kính tích cực 

hơn. Anh đồng ý tiếp tục điều trị ung thư, kết nối và 

tham gia nhiệt thành vào hầu hết hoạt động của Hội 

người khuyết tật Cần Thơ. Anh không còn gặp 

nhiều khó khăn trong di chuyển, mà chủ động tìm 

kiếm việc làm để ổn định cuộc sống. Hoàn cảnh của 

anh là minh chứng rõ ràng cho việc có sự trợ giúp 

về thông tin, phương tiện, tư vấn, kết nối với cộng 

đồng và tư duy tích cực của bản thân sẽ thay đổi 

hoàn cảnh của một con người. 

Lê Nhật (Nguồn: ICRC - SFD) 

CẬP NHẬT 

Công ước Quốc tế 

của Liên hiệp quốc 

về quyền của người 

khuyết tật 



 

Bản tin chính sách & cuộc sống    Số 34, 12/2016    http://acdc.org.vn  

Khuyết tật về nhìn là gì? 

Khuyết tật/giảm chức năng nhìn là 

tình trạng một người do ảnh hưởng, 

hậu qủa của các bệnh hoặc biến 

chứng về mắt bẩm sinh hay mắc phải, 

mà không nhìn rõ và nhận dạng được 

sự vật một cách bình thường như 

những người xung quanh. 

Khuyết tật/giảm chức năng nhìn có 

thể ở các mức độ khác nhau: 

Có một số người chỉ nhìn được một chút. 

Có một số nhận biết ban ngày hay 

ban đêm nhưng không nhìn thấy gì. 

Có một số chỉ nhìn thấy vật to, không 

nhìn thấy vật nhỏ. 

Có một số người chỉ nhìn thấy các vật 

ở gần, không nhìn thấy các vật ở xa. 

Ngược lại, một số chỉ nhìn thấy xa 

không nhìn thấy gần. Những người 

này chỉ cần đeo kính. 

Phát hiện người có khuyết tật/

giảm chức năng nhìn 

Những dấu hiệu để phát hiện trẻ có 

khuyết tật/giảm chức năng nhìn:  

Mắt, mi mắt đỏ, có mủ hoặc thường 

xuyên chảy nước mắt. 

Mắt trông mờ, đục hoặc nhăn nheo 

hoặc có tổn thương đau. 

Một hoặc cả hai bên đồng tử có màu 

xám hoặc trắng. 

Trẻ 3 tháng tuổi vẫn không nhìn theo 

đồ chơi hoặc sự vật khi đưa qua mặt 

trẻ. 

Trẻ 3 tháng tuổi vẫn không đưa tay 

với đồ chơi ở trước mặt trẻ, trừ khi 

đồ chơi này phát ra tiếng động hoặc 

chạm vào trẻ. 

Mắt “lệch”, 2 mắt không di động 

cùng hướng với nhau. 

Mắt lác. 

Trẻ chậm sử dụng tay, vận động và đi 

lại so với trẻ khác. Trẻ thường va 

đụng vào đồ vật hoặc rất vụng về. 

Trẻ không thích thú với tranh ảnh, 

sách, đồ chơi có màu sắc khi để 

những thứ này sát mặt. 
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Phục hồi chức năng cho người khuyết tật/giảm chức năng nhìn 

Nhìn khó khăn 

khi trời tối 

(quáng gà). 

Ở trường trẻ không 

đọc được chữ ở 

trên bảng hoặc 

những chữ nhỏ 

trong sách. Trẻ bị 

mệt mỏi, đau đầu 

khi đọc sách. 

Trẻ có thể bị mù 

hoặc khuyết tật/

giảm chức năng nhìn phối hợp với 

các dạng khuyết tật khác như bại 

não, chậm phát triển trí tuệ... 

Đối với người lớn có khuyết tật/giảm  

chức năng nhìn có thể phát hiện nếu 

người đó không nhìn thấy một vật từ 

xa hoặc gần, không nhìn thấy những 

người xung quanh, không thể làm 

việc hoặc tham gia các công việc của 

gia đình và xã hội. 

Can thiệp 

Điều trị và phục hồi chức năng 

Khám chuyên khoa mắt: Khi có một 

lý do nào đó gây ảnh hưởng đến khả 

năng nhìn thì nên đưa người đó đi 

khám chuyên khoa mắt để xác định 

nguyên nhân và xử trí kịp thời, đề 

phòng mù mắt. Khám chuyên khoa 

mắt càng sớm càng tốt. Nếu phát hiện 

các nguyên nhân làm giảm khả năng 

nhìn như mắt hột, viêm mống mắt, 

viêm kết mạc, có thể điều trị nội 

khoa. Các nguyên nhân khác như đục 

thuỷ tinh thể, thiên đầu thống, lác 

mắt, sụp mi, vật lạ gây tổn thương có 

thể điều trị bằng phẫu thuật. Đối với 

những người có tật khúc xạ cũng 

được khám và đo kính mắt. Hiện nay 

ngành y tế có nhiều chương trình 

phòng và điều trị phẫu thuật mắt.  

Phục hồi chức năng khi bị khuyết  

tật/giảm  chức năng  nhìn rất nặng 

hoặc  bị mù hoàn  toàn: huấn  luyện 

cho người khuyết tật cách định 

hướng  và vận động di chuyển. 

Phát triển các kỹ năng nhận biết 

nhờ cảm giác ngửi hoặc sờ mó. 

Nếu người bị mù vẫn còn trẻ, hướng  

dẫn họ cầm nắm các phần  khác nhau 

của cơ thể và cố gắng cảm nhận ra 

các phần đó. Để cho trẻ sờ mặt những 

người xung quanh và nhận biết từng 

người một. 

Phát triển cảm giác nghe bằng cách 

để cho người có khó khăn về nhìn 

nghe  các loại tiếng  động  khác nhau  

và nhận  biết  chúng  như  tiếng 

chuông, tiếng nhạc... để cho họ đoán 

tiếng ồn đó từ phía nào tới. 

Luôn luôn nói và chỉ dẫn cho trẻ các 

hoạt động hàng ngày như ăn uống, để 

cho trẻ tự tắm rửa. 

Đưa trẻ hoặc người lớn bị mù ra 

ngoài để cho họ cảm nhận được môi 

trường xung quanh họ. Hãy mô tả và 

nói cho họ biết. 

Giúp người có khuyết tật/giảm chức 

năng nhìn di chuyển xung quanh: 

Nếu trẻ có khả năng bò ra xung 

quanh, hãy để đồ chơi ở các góc 

phòng, khuyến khích trẻ khám phá 

môi trường xung quanh. 

Khi trẻ bắt đầu đi, đảm bảo chắc chắn 

mọi thứ trong nhà đều an toàn để trẻ 

không bị thương. Điều này giúp trẻ tự 

tin hơn khi đi lại xung quanh. 

Ảnh minh họa 
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Ảnh minh họa 

Cho phép trẻ chơi hoặc tập luyện 

theo cách mà trẻ tự tin khi di chuyển 

xung quanh và cơ thể cử động tự do. 

Khuyến khích trẻ chơi đùa, tìm kiếm, 

khám phá những gì mà trẻ thích như 

những trẻ khác. Bảo vệ trẻ không bị 

tổn thương khi chơi nhưng đừng quá 

bảo vệ không cho trẻ làm gì cả thì trẻ 

sẽ không học được nhiều. 

Dạy 1 người lớn có khuyết tật/giảm 

chức năng nhìn đi ra khỏi nhà, hướng 

dẫn họ đi đến điểm đầu tiên mà họ 

muốn. Cầm tay họ, để cho họ sờ vào 

một vài điểm mốc dọc đường đi như 

hòm thư, cây cối hoặc những  vật đặc 

biệt khác. 

Khi dẫn trẻ hoặc người lớn đi, nên đi 

trước họ và chỉ dẫn cho họ. Bắt đầu 

đi với các khoảng cách ngắn sau đó 

tăng dần. 

Dạy trẻ hoặc người lớn có khuyết tật/

giảm chức năng nhìn, sử dụng gậy. 

Chọn chiều cao của gậy từ mặt đất 

đến vị trí giữa vai và hông. Dạy họ 

dùng gậy để khám phá môi trường 

xung quanh. Khi cầm gậy, cánh tay 

duỗi thẳng, để cho họ đưa đẩy sang 

phải trái, đi tới đi lui. Dạy họ sử dụng  

gậy, để lên xuống cầu thang, đi 

ngang  qua phố. Khi đi lại chú ý lắng 

nghe  âm thanh xung quanh.  

Hướng dẫn người có khuyết tật/

giảm chức năng nhìn các chức 

năng sinh hoạt hàng ngày như: ăn, 

uống, tự chăm sóc bản thân, các công 

việc nội trợ: 

Hướng dẫn cho trẻ hoặc người lớn có 

khuyết tật/giảm chức năng nhìn, ăn 

chung 1 mâm cùng với gia đình theo 

phương pháp “đồng hồ”, có nghĩa là 

xem cái mâm như 1 chiếc đồng hồ, 

đặt thức ăn vào đúng vị trí 12h, 3h, 

6h, 9h... ngày nào cũng như vậy. 

Hướng dẫn trẻ hoặc người có khuyết 

tật/giảm chức năng nhìn khi uống 

nước đặt cốc chén hoặc chai thuỷ tinh 

lên 1 chỗ đã định. 

Hướng dẫn trẻ các chức năng sinh 

hoạt hàng ngày như mặc quần  áo, 

chải đầu, tắm rửa, chơi các trò chơi. 

Hãy khuyến khích trẻ chơi cùng với 

các trẻ khác. 

Hướng dẫn trẻ lớn, người lớn có 

khuyết tật/giảm chức năng nhìn làm 

các công việc nội trợ, tuy nhiên phải 

biết cách đề phòng các tổn thương do 

lửa, dao nhọn sắc, các vật nóng. 

Hướng dẫn họ nấu vài món đơn giản, 

ru em, lau dọn bàn ghế... 

Các dụng cụ trợ giúp cho trẻ có 

khuyết tật/giảm chức năng nhìn: 

Đối với các trẻ bị mù toàn thể, có thể 

đeo kính bảo vệ hoặc thẩm mỹ. Đối 

với trẻ bị tật khúc xạ hoặc giảm thị 

lực, có thể khám đeo kính. 

Can thiệp giáo dục cho trẻ khuyết 

tật/giảm chức năng nhìn 

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo cần cho trẻ 

tới lớp mẫu giáo hoà nhập càng sớm 

càng tốt. Tại lớp học, trẻ được tiếp 

xúc với trẻ cùng lứa và sẽ kích thích 

trẻ phát triển các kỹ năng. Đối với trẻ 

trước tuổi đi học và trẻ nhỏ, dùng 

biện pháp kích thích sớm thông qua 

chơi đùa, các trò chơi và đồ chơi. Đối 

với trẻ tuổi mẫu giáo, dạy cho trẻ 

ghép các chữ cái bằng gỗ, học đọc và 

học viết. Cũng có thể giúp trẻ nặn các 

chữ cái bằng đất sét, sử dụng các 

ngón tay viết chữ lên đất, sau đó viết 

lên giấy. Một khi trẻ đã biết viết, có 

thể sử dụng dây chăng qua giấy để 

viết cho thẳng  hàng. Cũng có thể bắt 

đầu dạy cho trẻ học đếm bằng cách 

sử dụng các hòn sỏi đá hoặc bàn tính 

đơn giản. 

Đối với trẻ đến tuổi đi học, tuỳ theo 

khả năng nhìn của trẻ để hướng cho 

trẻ được học hành tốt hơn. Đối với trẻ 

có tật khúc xạ, giảm khả năng nhìn, 

có thể học hoà nhập ở các trường lớp 

bình thường. Đối với trẻ mù hoàn 

toàn, có thể học ở các lớp hoặc các 

trường đặc biệt, học chữ nổi Braille. 

Có nhiều trẻ không có điều kiện đến 

trường học, có thể học ở nhà nhờ các 

thầy cô giáo hoặc các bạn trong xóm 

làng để giúp đỡ dạy học. ở những nơi 

có chương trình giáo dục hoà nhập, 

trẻ khiếm thị có thể tới trường học 

tập cùng trẻ không khiếm thị.  

Dạy nghề cho người có khuyết tật/

giảm chức năng nhìn 

Hãy chọn trong địa phương của bạn 

có nghề nào thích hợp cho người có 

khuyết tật/giảm chức năng nhìn có 

thể làm được. Khi chọn nghề hãy chú 

ý đến khả năng của người khuyết tật. 

Họ có thể học được không, có thể 

làm việc được không? Cũng nên cân 

nhắc đến kinh phí học nghề, mua sắm 

trang thiết bị, nguyên vật liệu và tính 

đến tiêu thụ sản phẩm. Những người 

có khuyết tật/giảm chức năng nhìn có 

thể làm các công việc thủ công mỹ 

nghệ, các dịch vụ tại địa phương, các 

công việc đơn giản khác. 

Trợ giúp về tâm lý và xã hội cho 

người mù 

Người mù đặc biệt người trẻ và trẻ 

em hay mặc cảm về sự giảm khả năng 

của mình. Hãy động viên họ, giúp họ 

tự tin hơn trong cuộc sống, giúp họ 

vượt qua các rào cản của chính bản 

thân họ, gia đình và cộng đồng. 

Tạo môi trường thích nghi cho 

người có khuyết tật/giảm chức 

năng nhìn 

Tạo môi trường đi lại, sinh hoạt gia 

đình thích nghi cho người có khuyết 

tật/giảm  chức năng nhìn, đảm bảo an 

toàn cho họ khi đi lại cũng như khi 

làm việc. Tại gia đình và công sở của 

người khuyết tật, cần phải có tay vịn 

dọc theo lối đi, hành lang, đặc biệt là 

cầu thang lên, xuống. 

Bộ tài liệu Phục hồi chức năng  

dựa vào cộng đồng (Sản phẩm 

chương trình hợp tác giữa Bộ Y tế và 

Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam) 
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 Mức tiền ăn cho đối tượng trẻ em dưới 4 tuổi: 1.350.000 đồng/

người/tháng, các đối tượng còn lại là: 1.080.000 đồng/người/tháng. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2016, thay thế nội 

dung về chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người 

tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn quy định tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 

21/05/2013 của UBND tỉnh về chế độ cho các đối tượng nuôi dưỡng 

xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chính sách quy định tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 

01/01/2017. 

Mục tiêu cụ thể: 

 100% số người tâm thần có hành vi 

nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 

số người tâm thần lang thang được 

chăm sóc và phục hồi chức năng luân 

phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 

90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy 

cơ cao bị tâm thần, người tâm thần 

được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng 

các dịch vụ công tác xã hội khác; 

 Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và tập huấn kỹ năng cho 90% 

số công chức, viên chức, nhân viên, 

cộng tác viên công tác xã hội đang làm 

việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ 

sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần và cơ quan Lao 

động - Thương binh và Xã hội các cấp; 

Nội dung hoạt động: 

 Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về trợ giúp xã hội và phục hồi 

chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, 

người tâm thần dựa vào cộng đồng; 

 Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết 

bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội chăm 

sóc và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần; 

 Phát triển nguồn nhân lực làm công tác 

chăm sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần dựa vào cộng đồng; 

 Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu 

rối nhiễu tâm trí; 

 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, người rối nhiễu 

tâm trí dựa vào cộng đồng. 

Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban 

hành ngày 18/11/2016 về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo 

trợ xã hội tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Quyết định số 1615/QĐ-LĐTBXH của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành ngày 24/11/2016 phê duyệt kế 

hoạch thực hiện đề án trợ giúp xã hội và 

phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

người rối nhiễm tâm trí dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2016 - 2020. 

1. Đối tượng học nghề 

 Người khuyết tật từ đủ 14 - dưới 60 tuổi (nam) và dưới 55 tuổi (nữ) 

 Có nhu cầu học nghề, sức khỏe phù hợp với nghề, hộ khẩu 

thường trú tại Hưng Yên 

2. Danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề 

 Nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật gồm: May công nghiệp, Điện tử 

dân dụng, điện dân dụng, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, sửa chữa 

và lắp ráp máy tính, tin học văn phòng, may dân dụng. Thời gian 

đào tạo: 04 tháng, mức phí đào tạo tại chỗ 4.000.000 đồng/người/

khóa, mức phí đào tạo lưu động: 4.240.000đồng/người/tháng. 

 Nhóm nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gồm: đan lát thủ 

công; làm hoa voan, đá, pha lê; thêu ren, đính cườm; làm tăm, 

đũa tre, chồi đót; trồng trọt, chăn nuôi. 

 Thời gian: 02 - 03 tháng, mức phí đào tạo tại chỗ 2.000.000 - 

3.000.000 đồng/người/tháng; mức phí đào tạo lưu động: 2.200.000 - 

3.300.000 đồng/người/tháng 

 Nhóm nghề dịch vụ gồm: cắt, uốn tóc nam, nữ; kỹ thuật chế biến món 

ăn; xoa bóp, bấm huyệt, tẩm quất. Thời gian đào tạo: 3 - 4 tháng. Mức 

phí đào tạo tại chỗ: 3.000.000 - 4.000.000 đồng/người/tháng; mức phí 

đào tạo lưu động: 3.300.000 - 4.240.000 đồng/người/tháng. 

3. Mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề 

 Tiền ăn: 15.000 đồng/ngày thực học/người 

 Tiền đi lại: Đối với người khuyết tật học nghề xa nơi cư trú 

15km trở lên được hỗ trợ tối đa 200.000 đồng/người/khóa học. 

 Tổng kinh phí đào tạo nghề và chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại không 

quá 6 triệu đồng/người/khóa học. 

Quyết định số 2772/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 

28/11/2016 quy định danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 theo 

Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
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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: Cô tôi có chồng trước là liệt sĩ. Cô tái giá 

nhưng vẫn nuôi con chung với chồng trước và thờ 

cúng liệt sĩ. Một người con của cô với người chồng 

sau cũng được công nhận liệt sĩ. Vậy, cô tôi có được 

xét công nhận “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” không? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Căn cứ Điều 2 Nghị định 56/2013/NĐ-CP và Điều 3 TTLT 

03/2004/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH về đối tượng được 

xét tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 

“3. Bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá hoặc bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái giá 

a) Xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá 

nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ của liệt sĩ 

và nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc vì 

thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có 

điều kiện chăm sóc con hoặc bố, mẹ của liệt sĩ. Các 

trường hợp này phải được chính quyền cấp xã nơi lập 

hồ sơ xác nhận. 

b) Xét tặng hoặc truy tặng cho bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái 

giá mà con của mẹ là liệt sĩ bao gồm con của chồng 

trước và con của chồng sau.” 

Cô của anh/chị vừa là vợ liệt sĩ tái giá, vừa là mẹ liệt 

sĩ, vì vậy, theo những quy định này, cô của chị sẽ được 

xét công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Hồ sơ: 

1. Hồ sơ xét duyệt, gồm: 

a) Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân 

nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm 

theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH; 

b) Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận 

thương binh có chứng thực của UBND cấp xã. 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng, gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo 

Mẫu số 03/BMAH; 

c) Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH 

đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

Thủ tục: 

 Lập bản khai cá nhân hoặc thân nhân (01 bản chính) 

kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bộ), nộp về 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu 

thường trú (đối với bà mẹ còn sống) hoặc nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai. 

 Chủ tịch UBND 

cấp xã trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

có trách nhiệm 

tổ chức họp xét 

duyệt hồ sơ; lập 

hồ sơ (03 bộ) và ký Tờ trình kèm theo danh sách 

trình Chủ tịch UBND cấp huyện. 

 Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có 

trách nhiệm chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ 

sơ, tổ chức thẩm; ký Tờ trình kèm theo danh sách và 

hồ sơ (03 bộ) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 Chủ tịch UBND cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có 

trách nhiệm chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ 

sơ, tổ chức thẩm định; ký Tờ trình kèm theo danh 

sách và hồ sơ (03 bộ) trình Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định 

hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 

nước xem xét, quyết định tặng hoặc truy tặng danh 

hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 
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T ôi và Mai là bạn của nhau 

được 8 năm thì cũng gần 4 

năm qua, tôi chứng kiến hành 

trình gian nan của vợ chồng Mai 

để giúp bé Phúc - con trai đầu 

lòng mắc chứng tự kỷ của Mai 

được sống vui vẻ như bao đứa trẻ 

khác. Niềm vui sau kết hôn của 

Mai qua nhanh kể từ lúc phát hiện 

bé Phúc mắc chứng tự kỷ. Vợ 

chồng Mai dồn hết tiền bạc để 

chữa trị cho con. Mai còn chủ 

động nghỉ ở nhà để chăm sóc con 

cẩn thận. Năm Phúc được 4 tuổi, 

gia đình đã chạy vạy khắp các 

trường mầm non trong tỉnh và gần 

tỉnh để xin cho con đi học. Thế 

nhưng, các trường công lập đều 

đưa ra đủ lý do để từ chối nhận trẻ 

tự kỷ. Lần ấy tôi cũng nhờ người 

quen xin cho cháu vào học nhưng 

họ cũng không giúp được. Bẵng đi 

một năm, Mai đành để con ở nhà 

cho ông bà trông nom để đi làm 

trở lại. Thấy con ở nhà mãi không 

ổn, vợ chồng Mai quyết định cho 

con học trường chuyên biệt cho 

trẻ khuyết tật. Đó là giai đoạn khó 

khăn với gia đình Mai khi chấp 

nhận con mình tự kỷ và không thể 

học chung với những đứa trẻ khác. 

Dù học phí cao nhưng với hi vọng 

cải thiện tình trạng cho Phúc, vợ 

chồng Mai chấp nhận trả mỗi giờ 

khoảng 300 đến 400 ngàn đồng, 

hôm nào cần giáo viên đến nhà 

dạy thì chi phí sẽ cao hơn. Đó là 

chưa kể tiền mua giáo cụ, theo 

học các lớp hướng dẫn, đào tạo... 

Cứ như vậy 3 

năm dài đằng 

đẵng, việc chữa 

trị tốn kém, áp 

lực nên nhiều 

lúc gia đình 

căng thẳng, vợ 

chồng đổ lỗi 

cho nhau, tưởng như không còn 

cách gì giúp được con. 

Sau bao cố gắng, bé Phúc đã 

chính thức vào học lớp 1 trường 

hòa nhập khi 9 tuổi. Mấy tháng 

sau đó, Mai đột ngột gọi điện cho 

tôi với giọng buồn: “Có khi mình 

phải cho cháu nghỉ học thôi…”. 

Tôi ngỡ ngàng vì bao lâu nay 

chúng tôi làm đủ cách chỉ để Phúc 

có thể đi học, giờ Mai lại buông 

xuôi như vậy. Tôi vội đến nhà 

Mai, nhìn bé Phúc co ro dưới gầm 

bàn, ánh mắt sợ sệt, vợ chồng Mai 

cũng ngồi thụp xuống đất mà tôi 

nhói lòng. Tôi quyết định tìm gặp 

cô giáo chủ nhiệm lớp Phúc, cô 

cũng thật tình chia sẻ là bé có 

những biểu hiện kỳ lạ, gây ảnh 

hưởng đến các bạn nên phụ huynh 

phản ánh nhiều. Có lần đang trong 

giờ, bé chạy vòng vòng, đập tay 

lên đầu khiến cả lớp không thể 

học được, rồi bé không biết đứng 

lên chào thầy cô như các bạn, 

nhiều khi còn bị trêu chọc mà 

chúng tôi không can thiệp được. 

Cô có ý nhắc khéo đến việc nhà 

trường sẽ không tiếp tục nhận 

cháu nữa. Tôi cũng cảm thông với 

cô giáo vì phải phụ trách hơn 40 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

học sinh nên khó tránh được 

những áp lực thường ngày. Cô 

không có kỹ năng để dạy trẻ tự kỷ 

nên cô luôn nhìn Phúc như một 

đứa trẻ bất thường, xa lạ với khả 

năng giáo dục của cô.  

Tôi đến thăm Mai với bộ đất nặn 

nhiều màu làm quà cho bé Phúc. 

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, 

bé Phúc ngồi bên cửa, mắt nhìn vô 

định. Mai đã cho Phúc nghỉ học 

một tuần nay. Giờ chúng tôi không 

biết làm gì để tốt cho con. Mai 

không muốn đưa con quay trở lại 

trường chuyên biệt nữa vì bé đã 

mất nhiều năm học tập trong môi 

trường biệt lập, đến khi ra ngoài 

bé không thể hòa nhập được. Còn 

chuyện được đi học ở trường hòa 

nhập với Phúc ngày càng xa vời. 

Môi trường học tập khiến bé bị áp 

lực, chương trình học, và cả cô 

thầy đều không thân thiện với bé. 

Nhìn Mai sầu não, tôi chỉ biết thở 

dài. Trong khi chúng tôi đã chấp 

nhận đối mặt với chứng tự kỷ thì 

xã hội ngoài kia vẫn còn xa lánh 

với những đứa trẻ này. Con đường 

nào sẽ dẫn trẻ tự kỷ đến trường 

như bao trẻ khác? 

Trần Thủy 

10 

Ảnh minh họa Ảnh 

minh 

họa 
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TUYỂN DỤNG 

OXFAM VIỆT NAM 

ĐỒNG NAI 

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ hành chính  

Mã số: PAJ161201 

Vị trí này sẽ làm việc toàn thời gian, ký hợp đồng 2 

năm, có khả năng gia hạn thêm, trụ sở làm việc tại 

Hà Nội, nhưng đi công tác thường xuyên. 

Mục đích công việc: Cán bộ hành chính của Chương 

trình đảm bảo sự hỗ trợ hiệu quả và hoàn thành các công 

việc hành chính trong chương trình được phân công. 

Quản lý trực tiếp: Quản lý Chương trình 

Trách nhiệm chính: 

 Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, giấy tờ theo yêu cầu trong 

khuôn khổ chu kỳ dự án của Tổ chức Oxfam tại 

Việt Nam hoặc các yêu cầu từ phía nhà tài trợ. 

 Sắp xếp và theo dõi các công việc hành chính của 

chương trình, đảm bảo phù hợp với quy trình ISO 

và các yêu cầu của nhà tài trợ; cảnh báo khi có sự 

sai lệch và nhắc nhở các nhân viên có liên quan. 

 Sắp xếp các quy trình, đăng ký và nộp các tài liệu, 

thư từ của các hoạt động, phù hợp với các thủ tục và 

hệ thống tự động đang được áp dụng tại văn phòng. 

 Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp/hội thảo của Oxfam 

và đơn vị liên quan. Khi cần thiết, có thể viết biên bản 

hoặc làm thư ký, tham gia hỗ trợ cuộc họp/hội thảo. 

 Tham gia làm thư ký hỗ trợ, công việc hành chính 

và hậu cần cho các chương trình được phân công. 

 Làm các công việc liên quan đến thỏa thuận về thuế 

(thuê khách sạn, dịch vụ vận chuyển và hỗ trợ thị 

thực) của các nhân viên thuộc dự án, đối tác của 

các hoạt động. 

 Tham gia biên phiên dịch hỗ trợ cho chương trình, 

hoạt động. 

Kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức: 

 Ưu tiên có kiến thức một trong các lĩnh vực: thư 

ký, hành chính, kinh tế… 

 Có chứng chỉ thư ký/kinh nghiệm làm công việc 

hành chính, tổ chức 

 Có thể giao tiếp và làm văn bản bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt thành thạo 

 Kỹ năng sử dụng máy tính tốt và có kinh nghiệm 

với SAP hoặc các hệ thống thông tin khác. 

 Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và lập kế 

hoạch tốt. 

 Năng động, chăm chỉ và tập trung 

Tổng lương: 179.855.357 VNĐ - 287.768.572 VNĐ/năm 

Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ 

sơ bao gồm cả thư xin việc và sơ yếu lý lịch và ghi rõ mã 

số PAJ161201 tới email HR.Vietnam@oxfamnovib.nl.  

Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2017 

Lưu ý: Chỉ các ứng viên qua được vòng sơ tuyển mới 

được mời phỏng vấn. 

Oxfam đảm bảo sự cơ hội công bằng cho mọi ứng viên! 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên công nghệ thông tin 

Địa điểm làm việc: Đồng Nai 

Số lượng tuyển: 2 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Mức lương: Thỏa thuận 

Mô tả công việc:  

 Bảo trì, sửa chữa máy vi tính, máy thiết bị văn 

phòng, kinh doanh domain + hosting (kinh doanh 

tại cửa hàng, không đi lại). 

 Ưu tiên biết thiết kế website 

 Ăn ở lại, được hỗ trợ góp vốn kinh doanh nếu bạn 

có nhu cầu, làm việc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai 

 Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm 

Quyền lợi được hưởng: Trao đổi trực tiếp 

Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2017 

Thông tin liên hệ: 

Người liên hệ: Trương Nam Phong 

Điện thoại: 0979 552 663 

Email: truongnamphong123@gmail.com 

Cách liên hệ tốt nhất: Trực tiếp 
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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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