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Thái Bình: Tập huấn kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật 
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Thừa Thiên Huế: Đối thoại chính sách về bảo trợ 

xã hội, việc làm và dạy nghề cho người khuyết tật 
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 Lễ ra mắt Câu lạc bộ người Điếc TP.HCM 

Đại hội đại biểu Hội thể thao người khuyết tật Thành phố Cần Thơ lần thứ III 

Nhật ký Best Buddies Việt Nam 
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MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG 

CHO TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIẾNG LÒNG  

      CỦA MẸ 



 

 



 

 

Ý nghĩa hình ảnh con chó trong văn hóa và tín ngưỡng 



 

 

TÔI NGHE TIẾNG MÙA XUÂN VỀ 
Trần Hồng Giang 
 

Tình Xuân 
Đức Hiền 

GIAO THỪA ĐI HÁI LỘC CHÙA  ĐẦU XUÂN 
Nhà thơ: Thái Khắc Hoàng 
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Nhặt nụ cười trong                                        

những ngày cuối đông… 

Loan Le 



 

 

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 “Chia sẻ 

niềm tin và nâng cao vị thế” cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt Bản tin nội bộ 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. 

(Bản tin này không thể hiện quan điểm của nhà tài trợ) 

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 024 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,  

  Thanh Xuân, Hà Nội. 

Ban biên soạn: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

Phan Ngọc Việt 
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