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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Chương trình Giám sát quyền Giáo dục cho trẻ em gái khuyết tật trong 
trường học tại Việt Nam  

Bản tin pháp luật số 02                                                                                                       

Từ ngày 7/2 – 17/2/2014, Trung tâm ACDC và Đại 

học York, Canada đã đồng tổ chức chương trình 

tập huấn và ra mắt chương trình Giám sát quyền 

Giáo dục cho trẻ em gái khuyết tật trong trường 

học Việt Nam (MRGD). Chương trình được sự 

hợp tác và hỗ trợ của chuyên gia các trường đại 

học hàng đầu tại Canada như Đại học York, Đại 

học McGill, Đại học Lisbon, cùng các dự án đối 

tác như Dự án thúc đẩy quyền của Người khuyết 

tật trên toàn cầu (DRPI), Trung tâm nghiên cứu 

châu Á tại đại học York (YCAR), Phòng nghiên 

cứu Participatory Cultures Lab của Đại học 

McGill…  
 

Chương trình Giám sát quyền Giáo dục cho trẻ 

em gái khuyết tật trong trường học Việt Nam 

(MRGD) được xây dựng với mục tiêu nâng cao 

năng lực của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong 

việc tham gia giám sát quyền của Người khuyết 

tật, đồng thời thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong 

vấn đề khuyết tật trong phạm vi nhà trường và 

cộng đồng. Chương trình Giám sát được áp dụng 

những công cụ nghiên cứu liên ngành trong lĩnh 

vực khuyết tật, giáo dục hòa nhập, bình đẳng giới, 

phát triển quyền con người, và phát triển quốc tế 

về vấn đề khuyết tật, nhằm tạo ra những thay đổi 

tích cực về mặt xã hội trong vấn đề bảo vệ quyền 

của trẻ em gái khuyết tật. Các phương pháp nghiên 

cứu mang tính tổng thể, toàn diện, khuyến khích sự 

tham gia của Người khuyết tật trong việc giám sát 

và bảo vệ các quyền cơ bản đã được thế giới công 

nhận, trong đó có quyền giáo dục. 
 

Mục tiêu của dự án nhằm phổ biến kiến thức 

chuyên sâu về quyền giáo dục của trẻ em gái 

khuyết tật, nâng cao năng lực của phụ nữ và trẻ em 

gái khuyết tật trong việc tham gia giám sát quyền 

của Người khuyết tật, thúc đẩy bình đẳng giới 

trong vấn đề khuyết tật, tạo ra những biến đổi tích 

cực về nhận thức của cộng đồng và bản thân Người 

khuyết tật đối với vấn đề khuyết tật.  
 

Trong các ngày làm việc, nhóm nghiên cứu đã 

cùng thực hiện chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và 

trẻ em gái khuyết tật huyện Từ Liêm, Hà Nội. 10 

phụ nữ khuyết tật được đào tạo để trở thành cán 

bộ nòng cốt trong việc xây dựng mô hình giám sát 

dựa trên quyền của Người khuyết tật. Bên cạnh 

đó, các hỗ trợ viên đã lựa chọn được 22 trẻ em gái 

khuyết tật trong địa bàn huyện Từ Liêm để trang 

bị cho các em các kỹ năng cơ bản về photovoice 

và vẽ tranh. Đây là một số công cụ cơ bản nhằm 

tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 

trở thành nhân tố chính trong việc tạo ra thay đổi 

nhận thức của xã hội về vấn đề khuyết tật, cũng 

như để đảm bảo rằng quyền giáo dục của trẻ em 

gái khuyết tật được thực thi. 
 

Với mục tiêu hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam tiếp 

tục xây dựng và phát triển những chính sách giáo 

dục mang tính hòa nhập và bình đẳng, và nhằm 

thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ giai 

đoạn sau năm 2015, dự án MRGD góp phần vào 

việc thực hiện mục tiêu chung của chính phủ Việt 

Nam trong việc ký kết, phê chuẩn, và triển khai 

thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người 

khuyết tật. Nhóm nghiên cứu hy vọng với những 

công cụ và tầm nhìn mang tính toàn diện và tổng 

thể, cũng với nỗ lực chung của toàn thể các thành 

viên và đối tác, dự án MRGD có thể mang lại 

những thay đổi tích cực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ 

em gái khuyết tật tại Việt Nam, đảm bảo quyền 

giáo dục của trẻ em nói chung và trẻ em gái 

khuyết tật nói riêng được tôn trọng và thực thi 

một cách có hiệu quả, góp phần đem lại một xã 

hội công bằng, hòa nhập, và phát triển. 

GS TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến - phó viện trưởng Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam. Phó Ban chỉ đạo Giáo dục 
cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật, Bộ Giáo 
dục và đào tạo phát biểu  



 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

Câu hỏi: Thủ tục để được công nhận là doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động là  Người khuyết tật? 

 

Phòng Luật, Trung tâm ACDC trả lời:  

 

Theo Điều 3, Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Người khuyết tật, hồ sơ và thủ tục và trình tự 

công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% 

tổng số lao động trở lên là Người khuyết tật như sau: 

 

Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm: 

 

a) Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy 

phép hoạt động của cơ sở; 

c) Danh sách lao động là Người khuyết tật và bản sao 

Giấy xác nhận khuyết tật của những Người khuyết tật 

có trong danh sách; 

d) Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển 

dụng của những Người khuyết tật đang làm việc. 

 

Thủ tục và trình tự công nhận như sau: 

 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số 

lao động trở lên là Người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ 

gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng 

số lao động trở lên là Người khuyết tật hoặc có văn 

bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số 

lao động trở lên là Người khuyết tật.  
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* Đầu năm 

2014, đã có 

thêm 2 nước 

trên thế giới 

đã phê chuẩn 

Công ước 

quốc tế về 

Quyền của 

Người khuyết tật (CRPD) : Cote d Ivoire phê 

chuẩn 10/1 và Nhật Bản phê chuẩn vào ngày 

20/1/2014. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 

141 nước trên thế giới phê chuẩn và 158 nước 

ký vào  Công ước. Về Nghị định thư: đã có 79 

nước phê chuẩn và 92 nước đã ký. 

 

* Ủy ban Phát triển Xã hội của Liên hiệp quốc 

đã họp phiên thứ 52 vào ngày 11-21/2/2014 với 

các báo cáo của Tổng Thư ký về Lồng ghép vấn 

đề khuyết tật trong chương trình nghị sự phát 

triển đến năm 2015 và xa hơn nữa; Báo cáo của 

Báo cáo viên đặc biệt về Người khuyết tật của 

Ủy ban Phát triển xã hội. 

 * Dự kiến Hội nghị lần thứ 7 của quốc gia 

thành viên CRPD sẽ họp vào ngày 10-

12/6/2014. 

 

CẬP NHẬT CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ 

QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Văn phòng luật trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT 

  

Tư vấn qua điện thoại: 04.6281 1234 

Tư vấn qua email:  

                       tuvanphapluatacdc@gmail.com 

                       tuvanphapluatacdc@yahoo.com 

Tư vấn trực tuyến trên website: acdc.org.vn 

                               hoặc: tuvankhuyettat.org.vn 

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC 

Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, diễn 

đàn… 

 

Nhật Bản phê chuẩn Công ước 

http://documents/reports/e_res_2014_6.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_6.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_6.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_7.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_7.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_7.pdf
http://documents/reports/e_res_2014_7.pdf
mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com


 

 

PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ  

CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Nhu cầu khám chữa bệnh là 

nhu cầu tất yếu của tất cả mọi 

người và thực sự cần thiết với 

Người khuyết tật bởi “Người 

khuyết tật là người bị khiếm 

khuyết một hoặc nhiều bộ 

phận cơ thể hoặc bị suy giảm 

chức năng được biểu hiện dưới 

dạng tật khiến cho lao động, 

sinh hoạt, học tập gặp khó 

khăn.” Hiện nay, pháp luật có 

nhiều quy định về vấn đề 

khám, chữa bệnh, các chính 

sách về bảo hiểm y tế (BHYT) 

đặc biệt là với đối tượng 

Người khuyết tật. 
 

Người khuyết tật là đối tượng 

thường xuyên cần khám, chữa 

bệnh, theo dõi sức khỏe và 

Luật Người khuyết tật cũng đã 

dành Chương III với 6 điều (từ 

điều 21 đến điều 26) quy định 

về chăm sóc sức khỏe cho 

Người khuyết tật. Đồng thời, 

theo nghị định 136/2013/NĐ-

CP quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội có hiệu lực từ 

01/01/2014 thì Người khuyết 

tật nặng, Người khuyết tật đặc 

biệt nặng là đối tượng bảo trợ 

xã hội được nhà nước cấp thẻ 

BHYT. Nhưng quy định về thủ 

tục được cấp thẻ BHYT, trình 

tự thủ tục khám, chữa bệnh 

BHYT thì bản thân Người 

khuyết tật còn chưa nắm rõ 

dẫn đến việc hạn chế chính 

quyền của mình. Với mong 

muốn giúp Người khuyết tật 

hiểu rõ hơn quy định pháp luật 

về chính sách BHYT nhằm 

đảm bảo tốt hơn quyền lợi của Người 

khuyết tật, bài viết này tập trung nêu 

rõ quy trình cấp thẻ BHYT, khám 

chữa bệnh BHYT cho Người khuyết 

tật, với nhưng nội dung cơ bản như: 
   

Về điều kiện được cấp thẻ BHYT cho 

Người khuyết tật. 
 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP, ngày 

21/10/2013 quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội, trong đó có đối tượng được 

cấp thẻ BHYT miễn phí là Người 

khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, các 

đối tượng bảo trợ xã hội này phải 

nộp bản sao giấy xác nhận khuyết tật 

cho cán bộ lao động – thương binh 

xã hội của UBND xã; sau đó, cán bộ 

này lập 02 bản danh sách người tham 

gia BHYT (theo mẫu D03 – TS ban 

hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-

BHXH) và nộp tại bộ phận một cửa 

của cơ quan bảo hiểm xã hội 

(BHXH) quận/huyện. Trong thời hạn 

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định) cán bộ lao 

động – thương binh xã hội nhận thẻ 

BHYT từ cơ quan BHXH và 

trả cho Người khuyết tật. Thẻ 

BHYT có thời hạn sử dụng 

không quá 02 năm1 (kể từ 

ngày cơ quan quản lý đóng phí 

BHYT cho Người khuyết tật 

đến ngày 31/12 năm thứ nhất 

sau năm cấp thẻ). Trước khi 

thẻ BHYT hết thời hạn sử 

dụng ít nhất 45 ngày làm việc, 

cán bộ lao động – thương binh 

xã hội của UBND xã lập hồ sơ 

cấp thẻ BHYT cho đối tượng 

Người khuyết tật kỳ tiếp theo.   
 

 

Trên thực tế tại một số địa 

phương Người khuyết tật còn 

phải nộp đơn đề nghị của 

người tham gia (mẫu D01-TS 

ban hành kèm theo quyết định 

1111/QĐ-BHXH), đơn này 

bao gồm các nội dung như: họ 

tên, ngày tháng năm sinh, nội 

dung đề nghị, lý do đề nghị, hồ 

sơ gửi kèm của người tham gia 

(Người khuyết tật có thể in 

đơn theo mẫu hoặc đến gặp 

cán bộ lao động – thương binh 

xã hội để xin).  
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PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN 

Người khuyết tật ở từng địa 

phương có thể liên hệ với Hội 

Người khuyết tật hoặc cán bộ 

lao động – thương binh xã hội 

của UBND xã nơi mình cư trú 

để được hướng dẫn đầy đủ thủ 

tục này. 

 

Về phương thức đóng và 

mức hưởng BHYT.  

 

Người khuyết tật nặng và đặc 

biệt nặng là đối tượng bảo trợ 

xã hội được nhà nước cấp thẻ 

BHYT miễn phí. Mức đóng 

hàng tháng bằng 4,5% mức 

lương tối thiểu chung và do 

ngân sách nhà nước đóng 

(tương đương với 4,5% x 

1.150.000 = 51.750 VNĐ/

tháng). Người khuyết tật có 

thẻ BHYT miễn phí khi đi 

khám, chữa bệnh  tại đúng cơ 

sở đăng ký khám ban đầu thì 

được quỹ BHYT thanh toán 

95% tổng chi phí khám, chữa 

bệnh (phần còn lại do người 

Người khuyết tật tự thanh 

toán với cơ sở khám, chữa 

bệnh). Khi Người khuyết tật 

có thẻ BHYT sử dụng dịch vụ 

kỹ thuật cao, chi phí lớn thì 

được quỹ BHYT thanh toán 

95% chi phí nhưng không 

vượt quá 40 tháng lương tối 

thiểu (tương đương với 40 x 

1.150.000 = 46.000.000 

VNĐ ) cho một lần sử dụng 

dịch vụ kỹ thuật đó3. 

 

Thủ tục khám, chữa bệnh 

BHYT4. 

 

Nhiều Người khuyết tật trên 

thực tế chưa nắm bắt được 

quy trình dẫn đến việc mất 

nhiều thời gian khi đi khám, chữa 

bệnh hoặc không được hưởng đầy đủ 

quyền lợi của mình. Do vậy, Người 

khuyết tật khi đi khám, chữa bệnh cần 

chú ý đến đúng cơ sở khám, chữa 

bệnh BHYT ban đầu được ghi trên thẻ 

BHYT5. Cụ thể các bước khám, chữa 

bệnh như sau: 

 

Khi đến khám tại cơ sở này, Người 

khuyết tật phải xuất trình thẻ BHYT 

có ảnh (trường hợp thẻ BHYT chưa 

có ảnh thì xuất trình kèm theo giấy tờ 

tùy thân khác có ảnh như: Chứng 

minh thư nhân dân …) tại nơi đăng ký 

khám của cơ sở, sau đó thực hiện việc 

khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của 

nhân viên, bác sĩ tại cơ sở khám, chữa 

bệnh đó. Sau khi khám hoặc điều trị 

xong, Người khuyết tật thanh toán 

phần chi phí còn thiếu sau khi đã trừ 

phần chi phí mà quỹ BHYT thanh 

toán cho cơ sở khám, chữa bệnh 

BHYT. 

Nhân viên tại cơ sở khám sẽ hướng 

dẫn chi tiết sẽ hướng dẫn chi tiết thủ 

tục cho Người khuyết tật. Trên thực 

tế, Người khuyết tật nên hỏi hướng 

dẫn cụ thể của nhân viên bệnh viện tại 

phòng hành chính tại khoa nơi Người 

khuyết tật điều trị. 

Trường hợp cấp cứu, Người khuyết 

tật có thẻ BHYT được khám, chữa 

bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế có hợp đồng 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT và phải 

xuất trình giấy tờ như trên trước khi 

ra viện để được hưởng quyền lợi 

BHYT. 

 

Nhận thấy, chính sách BHYT miễn 

phí cho đối tượng Người khuyết tật 

nặng, đặc biệt nặng của Nhà nước là 

rất thiết thực. Điều này góp phần hỗ 

trợ Người khuyết tật nặng, đặc biệt 

nặng có điều kiện chăm sóc sức khỏe 

cho mình và nâng cao khả năng hòa 

nhập với cộng đồng.  

Với bài viết này, chúng tôi 

mong có thể giúp Người 

khuyết tật tìm thấy cho mình 

những kiến thức thực sự cần 

thiết trong khám, chữa bệnh 

theo BHYT. Với những nội 

dung trong bài viết, nếu bạn 

đọc cần được giải thích hay tư 

vấn cụ thể hơn, bạn đọc vui 

lòng liên hệ lại phòng tư vấn 

pháp luật để nhận được ý kiến 

tư vấn tốt nhất từ luật sư. 

Văn phòng Luật ACDC 

 

Chú thích: 

 

(1) Khoản 4 Điều 64 Quyết 

định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 

tháng 10 năm 2011 của Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam về 

việc ban hành quy định quản 

lý thu BHXH, BHYT; quản lý 

sổ BHXH, thẻ BHYT; 

(2) Điều 15 Quyết định 1111/

QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 

năm 2011 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc ban 

hành quy định quản lý thu 

BHXH, BHYT; quản lý sổ 

BHXH, thẻ BHYT; 

(3) Điều 7 Nghị định 62/2009/

NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 

2009 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật BHYT; 

(4) Điều 13 Thông tư liên tịch 

09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 

14 tháng 8 năm 2009 hướng 

dẫn thực hiện BHYT; Điều 28 

Luật BHYT 2008; 

(5) Điều 3 quyết định 1055/

QĐ-BHXH ngày 02 tháng 10 

năm 2013 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc ban 

hành mẫu thẻ BHYT. 
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Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC về chính sách giáo dục đối với 

Người khuyết tật 

 

Thông có hiệu lực thi hành từ ngày 05/03/2014. 

Theo thông tư, người khuyết tật học tập trong các 

cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung 

tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa, các tổ chức và 

cá nhân khác có liên quan được hưởng các chính 

sách ưu tiên sau: 

- Người khuyết tật được nhập học cao hơn 3 tuổi so 

với quy định chung. 

- Được xét tuyển thẳng vào trung học phổ thông, 

trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và được 

miễn, giảm, thay thế một số nội dung, môn học. 

- Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức 

lương cơ sở trong từng thời kỳ, hỗ trợ kinh phí học 

tập 1.000.000 đồng/người/năm học. 

 

Chi tiết xem thêm tại: http://thuvienphapluat.vn/

archive/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDDT-

BLDTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet

-tat-vb220707.aspx 

 

Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-

BLĐTBXH về quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi 

nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/

AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, 

trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng 

bởi thiên tại, thảm họa dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2013-2020  

 

Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 

15/02/2014. 

Thông tư cũng nêu rõ các mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ một lần để 

mua sắm đồ dùng cá nhân cho trẻ em mức tối 

thiểu 500.000 đồng/em. 

- Hỗ trợ cho cơ sở bảo trợ xã hội trong trường hợp 

cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp đưa trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn về cộng đồng để gia đình, 

cá nhân nuôi dưỡng, được chi hướng dẫn gia đình 

cách chăm sóc trẻ em và mua quà cho trẻ tối thiểu 

500.000 đồng/em 

- Chi phí thông tin liên lạc với gia đình, cá nhân 

nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn theo thực tế phát sinh… 

 

Chi tiết xem thêm tại: http://thuvienphapluat.vn/

archive/Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-

BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cham-soc-

tre-em-2013-2020-vb219812.aspx 

 

Quyết định 01/QĐ-BHXH của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về 

hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ 

bảo hiểm xã hội 

 

Quyết định 01/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 

01/4/2014 và thay thế quyết định 777/QĐ-

BHXH . 

Quyết định 01/QĐ-BHXH áp dụng cho người lao 

động, người sử dụng lao động tham gia BHXH 

bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, 

thân nhân người tham gia BHXH và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan trong việc giải quyết 

chế độ BHXH. 

 

Một trong những điểm mới của Quyết định này là 

trách nhiệm hoàn trả số tiền giải quyết BHXH thất 

thoát hoàn toàn thuộc về cá nhân công chức, viên 

chức để xảy ra sai sót chứ không chia theo tỷ lệ 

như quy định trước đây. 

 

Chi tiết xem thêm tại: http://thuvienphapluat.vn/

archive/Quyet-dinh-01-QD-BHXH-nam-2014-

Quy-dinh-ho-so-giai-quyet-che-do-BHXH-

vb220237.aspx 

6 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-vb220707.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-vb220707.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-vb220707.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-42-2013-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-chinh-sach-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-vb220707.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cham-soc-tre-em-2013-2020-vb219812.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cham-soc-tre-em-2013-2020-vb219812.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cham-soc-tre-em-2013-2020-vb219812.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich-213-2013-TTLT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cham-soc-tre-em-2013-2020-vb219812.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-01-QD-BHXH-nam-2014-Quy-dinh-ho-so-giai-quyet-che-do-BHXH-vb220237.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-01-QD-BHXH-nam-2014-Quy-dinh-ho-so-giai-quyet-che-do-BHXH-vb220237.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-01-QD-BHXH-nam-2014-Quy-dinh-ho-so-giai-quyet-che-do-BHXH-vb220237.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-01-QD-BHXH-nam-2014-Quy-dinh-ho-so-giai-quyet-che-do-BHXH-vb220237.aspx
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Căn nhà nhỏ vốn rất đầm ấm 

của đôi vợ chồng nơi vùng quê 

bình yên, như bị đảo lộn kể từ 

ngày các di chứng của vụ tai nạn 

hành hạ chị, gánh nặng cơm, áo, 

gạo, tiền và cả những hóa đơn 

thuốc, tiền viện phí, đi lại đè lên 

đôi vai chồng chị… Mọi sinh 

hoạt trong gia đình chỉ dựa vào 

người chồng đã ngoài 50 tuổi, 

chạy chợ từng bữa để lo cho vợ 

con. Ngày anh chị lấy nhau, gia 

đình hai bên đều mừng vui, xen 

lẫn cả sự lo lắng. Mừng vì cuối 

cùng hai người yêu nhau cũng 

đã vượt qua mọi sóng gió để bên 

nhau, nhưng buồn nhiều hơn về 

hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng trẻ. Chị L vốn 

là công nhân khu công nghiệp, nhưng tai nạn trên 

đường về nhà sau giờ tan ca đã cướp đi đôi chân 

của chị và để lại bao di chứng khác. Anh P – 

chồng chị, vẫn bất chấp những rào cản đó, quyết 

định kết hôn và cùng chị xây dựng tổ ấm gia đình. 

Sự ra đời của đứa con đầu lòng vừa là niềm tự 

hào, hạnh phúc và cả sự an ủi cho đôi vợ chồng 

trẻ. Cuộc sống tưởng chừng đã tốt đẹp hơn khi 

chị và anh đón đứa con đầu lòng, nhưng cũng từ 

sau ca sinh nở mà sức khỏe của chị L yếu hẳn đi, 

thêm vào đó các di chứng của vụ tai nạn như 

hành hạ chị thêm. Suốt ngày dài, chị nằm trên 

giường cố gắng lắm cũng chỉ gượng dậy được để 

ăn chút cháo. Biết được những lo toan bộn bề của 

gia đình, đôi mắt chị càng thẳm sâu nỗi buồn của 

sự cô đơn, bất lực và thấy mình vô dụng. 

 

Nghe nhiều người bảo trường hợp như chị có thể 

được nhận hỗ trợ của Nhà nước giống như Người 

khuyết tật nhưng chị luôn băn khoăn: Chị bị tai 

nạn chứ không phải bẩm sinh thì liệu có phải là 

Người khuyết tật và có được hưởng ưu đãi gì 

không? Chị đem câu chuyện của mình hỏi văn 

phòng tư vấn luật dành cho Người khuyết tật.  
 

Chị nghẹn lời khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình: 
 

- Em chỉ ước giá mà mình là 

Người khuyết tật có khi lại có 

thêm chính sách ưu đãi, để đỡ 

gánh nặng cho chồng con. 

 

Luật sư H nhẹ nhàng, ân cần ngồi 

bên chị L: 

- Sao chị lại nghĩ mình không phải 

là Người khuyết tật? Chị đã bao 

giờ làm hồ sơ gì để xin trợ cấp 

chưa? 

- Thì em bị tai nạn giao thông chứ 

có phải sinh ra thế này đâu mà là 

Người khuyết tật ạ! Em nghĩ mình 

không phải là Người khuyết tật 

mà là do tai nạn gây ra thì làm sao 

có được chính sách gì, nên em 

cũng chưa có làm hồ sơ hay thủ tục xin trợ cấp 

gì cả. 

 

Nghe cách giải thích của chị và những suy 

nghĩ ấy, càng làm cho luật sư trầm tư hơn. 

Phải chăng chính sách chưa tiếp cận tới vùng 

quê này, phải chăng những người dân nơi đây 

mà cụ thể là chị L cần được hỗ trợ tư vấn pháp 

lý nhiều hơn? Phải chăng những thông tin, 

chính sách dành cho Người khuyết tật nên 

được phổ cập trên nhiền phương tiện hơn, để 

những Người khuyết tật như chị L có thể tiếp 

cận. Sau khi nghe giải thích từ luật sư về 

nguyên nhân gây ra khuyết tật và chính sách 

hỗ trợ, chị L đã nhờ sự trợ giúp của chính 

quyền địa phương để xác định mức độ khuyết 

tật. Hiện giờ chị đã có quyết định hưởng trợ 

cấp xã hội của phòng Thương binh – Lao động 

– Xã hội và đang lập hồ sơ để xin cấp thẻ bảo 

hiểm y tế miễn phí. Nụ cười cùng những lời 

cảm ơn gửi tới từ gia đình chị L càng làm tăng 

thêm niềm vui cho những luật sư đang hằng 

ngày hỗ trợ Người khuyết tật và tăng thêm 

động lực để các luật sư vững vàng hơn trên 

con đường sắp tới. 

 

Chia sẻ từ Luật sư Phòng Luật ACDC 
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GIẢI TRÍ 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt các bản tin pháp luật để phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập 

nhật tin tức của NKT 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 với cộng đồng NKT Việt Nam. Mỗi bản tin sẽ 

được chuyển tải trên danh sách email của diễn đàn NKT 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 lạc với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 04 6291 0814 Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 1308, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

Điện thoại tư vấn luật miễn phí: 04. 6281. 1234    

Liêm khiết 
 

Một nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng, ngỏ ý biếu ông ta 

chiếc ôtô, nhưng bị từ chối: 

 

- Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi! 

- Nhà thầu nói: Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. 

Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy! 

- Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu: Trong 

trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!  

Phán quyết công bằng 
 

Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói: 

"Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo 

rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi 

lái vụ án theo cách của ông ấy". 

- Ôi, thật thế sao? - hàng chục người trong phòng xét xử 

xôn xao. 

Vị thẩm phán tiếp lời: 

 - Còn luật sư của bên 

nguyên đơn lại đưa cho tôi 

10.000 đôla để lái theo 

cách của cô ta.  

Phòng xử im lặng lắng 

nghe. 

 - Vì vậy, để tránh trường 

hợp đưa ra những phán 

quyết không đúng và đảm 

bảo sự công bằng trong 

việc xét xử, tôi xin phép 

được trả lại 5.000 đôla cho 

bên bị cáo. Ai có ý kiến gì 

nữa không?   

Lừa đảo 
Cảnh sát hỏi cung một tội phạm: 

-  Anh đã lừa đảo bao nhiêu người rồi? 

- 36 cả thảy! 

- Thế sao trong lời khai ban đầu khi anh 

bị bắt chỉ có 35? 

- Vì lúc đó tôi chưa gặp ông!   

 

Tóm cổ ngay 
 

Một quý bà hớt hơ hớt hải đến đồn cảnh 

sát: 

 

- Thưa ngài cảnh sát, chồng tôi luôn đe 

doạ rằng ông ấy sẽ bắn tôi! 

Viên sĩ quan cảnh sát trực ban điềm tĩnh 

trả lời: 

 

- Thưa quý bà đáng thương, bây giờ, 

chúng tôi chưa thể giúp gì được cho bà. 

Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông nhà 

bắn bà thật, chúng tôi sẽ tóm cổ ông ấy 

ngay sau đó.  

 

http://acdc.org.vn/

