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Trong tháng 4/2014, đã có thêm 2 nước trên thế 

giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền của 

người khuyết tật: Thụy Sĩ (15/4/2014) và nhà 

nước Palestine (02/04/2014). Như vậy, tính đến 

thời điểm hiện tại, đã có 145 nước phê chuẩn 

và 92 nước ký nghị định thư. 
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Ngày 8/4, Phòng luật ACDC đã có buổi trao đổi 

cùng văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự về 

kỹ năng tư vấn pháp luật. Đây là hoạt động nhằm 

nâng cao năng lực cho đội ngũ luật sư của ACDC 

cũng như tăng cường chất lượng tư vấn pháp luật 

cho người khuyết tật. 

 

Trong buổi làm việc, luật sư Phùng Quang 

Cường, văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự, 

đã trình bày các kỹ năng cơ bản trong quá trình tư 

vấn và cùng các luật sư của ACDC xây dựng quy 

trình tư vấn phù hợp cho phòng luật. Bên cạnh 

đó, các luật sư của ACDC cũng đã chia sẻ những 

đặc thù trong việc tư vấn pháp luật đối với người 

khuyết tật, kinh nghiệm tư vấn từ khi ra đời cho 

đến nay. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi 

hoạt động nâng cao năng lực, chia sẻ kinh 

nghiệm của phòng luật ACDC. 
 

Bà Nguyễn Ngọc Lan, trưởng phòng luật ACDC 

chia sẻ: Trong suốt quá trình hoạt động, các luật 

 

CẬP NHẬT CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ 

QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

sư, tư vấn viên của phòng luật ACDC luôn cố gắng 

hết mình để giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của 

người khuyết tật một cách tốt nhất. Hơn 1 năm đi 

vào hoạt động, phòng luật đã giải đáp cho gần 

2000 lượt người khuyết tật. Hy vọng trong thời 

gian hoạt động tiếp theo, kênh tư vấn pháp luật của 

chúng tôi đến được với đông đảo người khuyết tật 

hơn nữa. 

Ngày 17/4, Trung tâm ACDC đã tham gia 

chương trình Lễ kỷ niệm Ngày người khuyết 

tật Việt Nam và Ngày hội việc làm cho 

người khuyết tật lần thứ III - năm 2014 tại 

Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội. 

Chương trình do Trung tâm Giới thiệu việc 

làm Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội 

Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi Hà Nội tổ 

chức. Tham gia chương trình, Trung tâm ACDC 

đã có gian hàng giới thiệu hoạt động, tư vấn 

pháp luật miễn phí dành cho người khuyết tật 

đồng thời tuyển dụng một số vị trí cho Trung 

tâm. Đây là một trong những hoạt động thiết 

thực chào đón Ngày người khuyết tật Việt Nam 

18/4 của Trung tâm ACDC. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO PHÒNG LUẬT ACDC 

 

TRUNG TÂM ACDC THAM GIA 

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2014 
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Trong tháng qua UBND tỉnh Ninh Bình đã có 

Quyết định cụ thể về vấn đề lao động – tiền lương 

cho người lao động trên địa bàn. 
 

Kế hoạch số 12/KH/UBND tỉnh Ninh Bình ngày 

18/03/2014 về tổ chức thực hiện Nghị định số 

60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của chính phủ 

“quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao 

động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc”. Kế hoạch nhằm mục tiêu quán triệt về 

việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm 

việc, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người sử dụng lao động và người lao 

động. 

 

Quyết định 615/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch 

Hỗ trợ Pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu 

lực kể từ ngày 27/03/2014. Văn bản đã đưa ra mục 

đích và yêu cầu rõ ràng trong việc hỗ trợ cho các do-

anh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính 

xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của   doanh 

nghiệp; thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn 

các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định tại 

văn bản QPPL tài chính, nâng cao hiệu quả trong tổ 

chức triển khai văn bản QPPL tài chính. 

 

Ngày 23/12/2013, Ủy ban Các vấn đề xã hội của 

Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Hôn 

nhân và Gia đình (HNGĐ) (sửa đổi), dự thảo này 

đang trong quá trình thông qua và sẽ có hiệu lực thực 

hiện trong thời gian sớm nhất. 
 

Theo đó, Dự thảo Luật HNGD sửa đổi gồm 135 

điều, được bố cục thành 9 chương, so với Luật 

HNGĐ năm 2000 thì Dự thảo Luật đã sửa đổi 62 

điều, bổ sung mới 54 điều. Có 14 điểm mới cơ bản 

của Dự thảo Luật so với Luật HNGĐ năm 2000 như: 

Bảo vệ, hỗ trợ những nhóm người yếu thế trong 

HNGĐ; bổ sung nhiều hành vi bị cấm trong HNGĐ 

như bạo lực gia đình, ly thân giả tạo, cản trở kết 

hôn, cản trở ly hôn, mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo, lựa chọn giới tính, sinh sản vô tính…; 

áp dụng các tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc văn 

hóa của mỗi dân tộc, không vi phạm các nguyên 

tắc cơ bản của chế độ HNGĐ Việt Nam…; nam 

nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì được kết hôn…; bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ 

em; Bổ sung quy định giải quyết việc ly thân theo 

yêu cầu của vợ chồng… 

 

Công văn số 2174/VPCP-TCCV năm 2014 

thành lập Ban chỉ đạo trung ương thực hiện đề 

án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do văn 

phòng chính phủ ban hành. Văn bản có hiệu lực 

kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2014, theo đó các bộ/

ban/ngành có trách nhiệm trong công tác phối kết 

hợp trong việc thu hút đội ngũ nhân tài, tạo nguồn 

cán bộ trong công tác tuyển dụng và phân công/

bổ nhiệm công việc. 

 

Quyết định số 459/QĐ-TTg về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Quốc gia về tài nguyên nước. Văn bản có hiệu lực 

kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2014, trong quyết 

định đã chỉ rõ chức năng, quyền hạn và trách 

nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc 

bảo vệ tài nguyên nước. 

 

Thông báo 157/TB-VPCP năm 2014 kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ về đăng cai và 

chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 

18 (ASIAD 18) do Văn phòng Chính phủ ban 

hành. Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ 

Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic 

châu Á (OCA) và các đối tác liên quan để có 

phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức 

ASIAD 18 tại Hà Nội.  

 

Đây là nội dung công văn 157/TB-VPCP ngày 

17/4/2014, thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đăng cai và chuẩn bị tổ chức 

ASIAD 18.  
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TIẾP CẬN VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Tiếp cận và đánh giá tiếp cận đối với người khuyết tật trên thế giới và Việt 

Nam như thế nào? Trong số này, Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc Phần 1 

bài viết: Tiếp cận và đánh giá tiếp cận đối với người khuyết tật của Tiến sĩ  

Trần Thái Dương (Trường Đại học Luật Hà Nội), bàn về lý thuyết chung 

và việc áp dung tiếp cận và đánh giá tiếp cận trên thế giới. Mời bạn đọc 

đón đọc Phần 2 của bài viết về thực trạng ở Việt Nam trong số tiếp theo 

của Bản tin pháp luật. 

Về mặt ngữ nghĩa, tiếp cận 

có thể hiểu là đến gần, tiếp 

xúc được với sự vật, hiện 

tượng trong thế giới khách 

quan, đời sống xã hội nói 

chung. Tiếp cận được thừa 

nhận là quyền tự nhiên, vốn 

có của con người và có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng đối 

với những người thuộc nhóm 

dễ bị tổn thương như NKT. 

Theo Công ước về quyền của 

NKT, tiếp cận là quyền cơ 

bản của NKT với tính cách 

đầy đủ, trọn vẹn và bình đẳng 

với mọi người, không có sự 

kì thị, phân biệt đối xử. Về 

mặt nguyên tắc, NKT có 

quyền được tiếp cận tất cả 

các lĩnh vực của đời sống xã 

hội một cách bình đẳng như 

người không khuyết tật. Tuy 

nhiên, bảo đảm quyền tiếp 

cận không đơn thuần chỉ là 

bảo đảm đến gần, tiếp xúc 

được mà cái chính là bảo 

đảm có thể tham gia được, 

tức là sử dụng hay hưởng thụ 

được. Do vậy, quyền tiếp cận 

được coi là điều kiện cơ bản, 

là “chìa khoá” để mở ra khả 

năng thụ hưởng các quyền 

con người đối với NKT. Từ 

đây, hàng loạt các yêu cầu 

được đặt ra trong việc bảo 

đảm quyền tiếp cận của 

NKT. Đương nhiên, quyền 

tiếp cận của NKT cũng đặt ra 

trách nhiệm cho cộng đồng 

xã hội, quốc gia là phải kiến 

tạo được chính sách, pháp 

luật và khả năng thực tế để 

NKT tiếp cận và thụ hưởng 

tất cả các quyền của họ. Mặt 

khác, chính bản thân NKT cũng 

cần có nhận thức đúng đắn và 

hành động tích cực, tự vươn lên, 

vượt qua những khó khăn, trở 

ngại thực hiện và bảo vệ được 

quyền được tiếp cận của mình.  

Nhu cầu tiếp cận là nhu cầu 

khách quan của xã hội, xuất hiện 

từ rất xa xưa, khi xã hội có những 

người gặp khó khăn, trở ngại và 

hạn chế trong tiếp cận, như người 

cao tuổi, trẻ em, NKT hay những 

người khác. Tuy nhiên, mãi đến 

thế kỉ XX, vấn đề tiếp cận cho 

NKT mới được quan tâm nhiều ở 

phạm vi quốc tế. Việc cộng đồng 

xã hội, các quốc gia ngày càng 

chú trọng hơn vấn đề tiếp cận 

không phải là quá trình diễn biến 

một cách tự nhiên mà đó là kết 

quả của những cuộc đấu tranh, 

vận động, thuyết phục và đã tạo 

ra được sự chuyển biến từ nhận 

thức đến hành động thực tiễn. 

Rào cản sự tiếp cận đối với NKT 

tồn tại ở tất cả các lĩnh vực của 

đời sống, từ môi trường vật chất, 

các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ 

đến các thiết chế chính trị, xã 

hội... Có thể nói cốt lõi của việc 

giải quyết vấn đề khuyết tật chính 

là việc giải quyết vấn đề tiếp cận. 

Do đó, những rào cản tiếp cận 

cần được xoá bỏ. Theo quy định 

của Đạo luật NKT ở Mỹ năm 

1990, những công trình xây 

dựng mới cả công cộng và tư 

nhân đều phải tiếp cận được 

đối với NKT. Ở Australia, 

Luật chống phân biệt đối xử 

với NKT năm 1992 có những 

quy định về tiếp cận. Đạo luật 

công bằng năm 2010 của Anh 

cũng dành nhiều điều khoản 

quy định về tiếp cận. Luật giao 

thông không rào cản toàn diện 

năm 2000 của Nhật Bản là kết 

quả của 14 cuộc tuần hành về 

chủ đề giao thông tiếp cận 

được tổ chức vào “Ngày NKT 

Nhật Bản” (tháng 11 hàng 

năm). Đạo luật NKT Ontarion 

năm 2001 của Canada được 

ban hành nhằm mục đích "tăng 

cường sự nhận biết, loại bỏ và 

giảm thiểu những rào cản đối 

với người khuyết tật…”(1). 

 

Ngày nay, ở các nước phát 

triển, vấn đề tiếp cận của NKT 

được nhà nước và xã hội hết 

sức chú trọng, quan tâm, từ 

những việc tưởng chừng nhỏ 

nhặt, đời thường như bố trí chỗ 

đỗ xe thuận tiện, gần gũi cho 

NKT ra vào các toà nhà hoặc 

siêu thị đến việc thiết kế trang 

thông tin điện tử tiếp cận cho  
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những người khiếm thị, tổ 

chức các cuộc bầu cử một 

cách thuận tiện, tạo điều kiện 

tốt nhất cho NKT tham gia 

được vào các hoạt động chính 

trị, xã hội, văn hoá, giáo dục, 

thể thao… Một số công ty ở 

Mỹ, Nhật, Đài Loan như 

Kempf, Toyota, Daihatsu, 

PGO(2)… chuyên nghiên cứu 

chế tạo các bộ phận lắp gá 

thêm để cải tạo các phương 

tiện giao thông (chẳng hạn xe 

ô tô, mô tô) vốn dành cho 

người không khuyết tật thành 

phương tiện mà NKT cũng có 

thể điều khiển được hoặc tiếp 

cận một cách dễ dàng. Các 

lĩnh vực quan trọng của đời 

sống xã hội, như các thiết chế 

chính trị, xã hội, bầu cử hay 

hoạt động bộ máy hành chính, 

tư pháp ở các nước này cũng 

thường được tổ chức một 

cách hợp lí để NKT ở các 

dạng tật và mức độ khuyết tật 

khác nhau cũng có thể tiếp 

cận tham gia theo điều kiện 

sức khoẻ và năng lực thực tế 

của họ. Ở Mỹ, năm 1993 Hạ 

viện đã thông qua đạo luật có 

tên là “Đạo luật cử tri xe 

lăn” (Motor Voter Act). Một 

trong các mục đích của Đạo 

luật này là giúp cho mọi 

người, kể cả NKT đăng kí bầu 

cử thuận tiện hơn. Ở Thái 

Lan, NKT đã tập hợp nhau 

vận động, thuyết phục chính 

quyền xem xét lại các điều 

luật phân biệt đối với họ, đưa 

ra các luật cho phép NKT có 

chứng minh nhân dân, bằng 

lái xe, quyền bầu cử và được 

tham gia làm nhân viên chính 

phủ. Những cuộc vận động, 

thuyết phục này góp phần tạo 

áp lực lên chính quyền, buộc 

chính quyền phải ban hành và 

thực thi những điều luật bảo đảm 

các quyền cho NKT.(3) 

 

Nhìn từ cách thức tác động, tiếp 

cận gồm hai hình thức là tiếp cận 

trực tiếp và tiếp cận gián tiếp. 

Tiếp cận trực tiếp là sự tiếp cận 

không cần có thêm bất kì sự hỗ trợ 

nào; bản thân môi trường, sự vật 

khi được hình thành đã mang tính 

tiếp cận với NKT. Chẳng hạn, với 

cùng một kiểu thiết kế, chế tạo, 

sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nào 

đó mang tiện ích phổ cập cho cả 

người không khuyết tật và NKT 

(chẳng hạn, lối lên toà nhà thay vì 

được thiết kế và xây dựng thành 

những bậc thềm, người ta làm 

thành mặt phẳng có độ dốc, độ 

nhám để xe lăn có thể lên-xuống 

được an toàn; xe mô tô 3 bánh 

MP3 của hãng Piaggio, Tricity của 

hãng Yamaha… không chỉ dành 

cho người không khuyết tật mà 

NKT có đôi chân yếu cũng có thể 

sử dụng được). Tuy vậy, điều 

quan trọng (và cũng vô cùng khó 

khăn) là trong sản xuất kinh do-

anh, cung ứng hàng hoá, dịch vụ, 

người sản xuất, kinh doanh và 

cung ứng hàng hoá, dịch vụ đã 

phải có sẵn quan điểm, chính sách 

tiếp cận phổ cập và ứng dụng, 

thực thi quan điểm, chính sách đó 

trên thực tế. Tiếp cận gián tiếp 

(hoặc tiếp cận hỗ trợ) là sự tiếp 

cận được tạo ra cần phải có sự 

điều chỉnh, sự thay đổi hoặc có 

thêm thiết bị phụ trợ (adapt) đối 

với các sản phẩm hàng hoá, dịch 

vụ cho phù hợp với nhu cầu, khả 

năng sử dụng của NKT. Ví dụ: 

Phương tiện tham gia giao thông 

cơ giới của người không khuyết 

tật (người không bị khuyết tật) 

được cải tạo hoặc lắp gá thêm 

thiết bị phụ trợ để NKT cũng 

sử dụng được. Tuy hình thức 

bảo đảm tiếp cận này có thể 

gây ra sự phiền toái, tốn kém 

nhất định cho xã hội nhưng bù 

lại, cái được ở đây lớn hơn rất 

nhiều, đó là môi trường xã hội 

hoà nhập (cơ sở bền vững cho 

sự ổn định và phát triển đất 

nước), đó là việc tạo ra cơ hội 

cho NKT được thụ hưởng các 

quyền con người một cách 

bình đẳng với các thành viên 

khác. Trên thực tế, để bảo đảm 

quyền tiếp cận của NKT một 

cách toàn diện, đầy đủ, hiệu 

quả ở tất cả các mặt của đời 

sống xã hội, cả hai hình thức 

tiếp cận trực tiếp và gián tiếp 

phải được kết hợp áp dụng một 

cách đồng bộ, linh hoạt. 

(còn tiếp số sau) 

TS Trần Thái Dương 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Chú thích: 

 (1). Nguồn tham khảo: http://

vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%

B1_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%

ADn  

(2).Nguồn tham khảo: http://

www.kempf-usa.com/

indexNew.html; http://www.auto-

handcontrols.com/

handicaps_inc_controls.htm; http://

www.autoadapt.com; http://

www.pgo-scooter.com; http://

www.drdvietnam.org/nguoi-khuyet-

tat/780-nhat-ban-chu-trong-xe-cho-

nguoi-khuyet-tat-.html... 

(3).Xem: Nguyễn Thanh Thanh, 

Hành trình tiếp cận ở Thái 

Lan,nguồn: http://

ban-

dotiepcan.wordpress.com/2011/12/1

3/hanh_trinh_tiep_can_thai/ 
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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Từ ngày ra trường đến nay đã 

hơn chục năm tôi và N mới có 

dịp gặp lại nhau. Tôi bàng hoàng 

không tin vào mắt mình về sự 

thay đổi của N. 

Trước đây, N là một cô gái 

khiếm thị nhưng khỏe mạnh, tự 

tin và rất năng động. Giờ thì 

ngược lại, N gầy yếu, tiều tụy 

giống như căn nhà siêu vẹo mà 

N đang sống. N mời tôi vào nhà 

chơi, lâu ngày không gặp chúng 

tôi lại tíu tít ôn những chuyện cũ 

khi còn ở cùng nhau. Bao nhiêu 

kỷ niệm của một thời cắp sách 

tới trường hôm nay lại được chúng tôi khơi gợi lại. 

Sau một hồi nói chuyện, N hỏi: “Cuộc sống của bạn 

giờ thế nào? Đã có gì thay đổi chưa?” 

Tôi kể cho N từ khi chúng tôi xa nhau tôi học tập và 

làm việc ra sao… N buồn bã thở dài:“Các bạn thích 

thật, được học hành đến nơi đến chốn, gia đình 

hạnh phúc còn tớ thì chẳng có gì vui.” 

Tôi hỏi: “Anh chị N  đâu? Sao N lại sống ở đây?” 

Nước ắt dàn dụa N nói: “Khi bố mẹ tớ còn sống thì 

anh em tớ thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Vậy mà 

giờ thì tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả. Bố mẹ 

sinh được ba người con thì hai chị em mình bị 

khuyết tật chỉ còn lại anh trai là lành lặn. Nhưng 

không vì thế mà hai chị em mình bị anh trai hắt hủi 

thậm trí còn quan tâm chăm sóc hai chị em mình rất 

chu đáo. Trước khi qua đời, bố mẹ mình có để lại di 

chúc ngôi nhà mà gia đình đang ở cho hai chị em, 

còn anh trai mình là con trai sẽ được mảnh vườn 

bên cạnh là 300 m2. Khi đó, tất cả đều thấy vui vẻ 

và không ai tính toán gì, chỉ đến khi cơn sốt đất 

bùng lên thì xảy ra chuyện. Anh trai mình muốn lấy 

lại ngôi nhà mà bố mẹ đã cho hai chị em trước khi 

mất, chúng mình không đồng ý và anh trai mình đã 

đuổi hai chị em ra khỏi nhà.” 

Tôi hỏi N: “Bị đối xử như vậy bạn có nhờ đến 

chính quyền can thiệp không?” 

N nói: “Có chứ! Mình đã nhờ đến chính quyền can 

thiệp nhưng cũng không ăn thua vì anh mình quậy 

phá nói là việc gia đình không cho phép bất kỳ ai 

can dự vào. Tuy là cán bộ xã 

có quyền can thiệp nhưng vì 

quan hệ làng xóm nên họ cũng 

ngại và không can thiệp sâu. 

Biết chuyện của mình, C, bạn 

cùng lớp, đã nhờ các bạn sinh 

viên trường luật đến nói 

chuyện với anh trai mình. Các 

bạn ấy còn giúp đỡ chị em 

mình rất nhiều như: mua 

nguyên vật liệu về xây tường 

rào, mua lợn, trồng rau cải 

thiện đời sống cho chị em 

mình, mục đích là để anh mình 

hiểu ra lí lẽ. Vậy mà cũng chẳng thay đổi được 

gì, anh mình còn phản ứng dữ dội hơn. Anh ấy 

phá đổ tường rào, đập chết lợn, phá rau không 

cho làm bất kể thứ gì bạn ạ.” 

“Mình không có cách giải quyết nào sao?” Tôi 

hỏi N. 

- Tất nhiên cái gì đến cũng sẽ phải đến, anh mình 

không thể lấy quyền làm anh mà đối xử tệ bạc 

với các em. Khi nhận thấy tình trạng trong gia 

đình mình quá nghiêm trọng thì hàng xóm và 

chính quyền đã lên tiếng. Anh mình cũng đã phải 

chịu sự chừng phạt của pháp luật về hành vi bạo 

lực. Nhưng đó không phải là điều mình mong 

muốn, mình chỉ cần anh em mình luôn yêu 

thương đùm bọc lẫn nhau thôi vì bố mẹ mình 

mất rồi giờ anh lại trở nên ích kỷ như vậy thì 

cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì đâu. 

 

Nhìn hoàn cảnh của N tôi không biết chia sẻ với 

N thế nào chỉ an ủi, động viên N cố gắng vượt 

qua. Đồng tiền làm băng hoại đạo đức con 

người. Đồng tiền có sức mạnh làm thay đổi một 

người đã lo lắng cho em từng thìa cháo, viên 

thuốc khi em ốm, từng xót khi thấy em vấp ngã 

giờ lại trở thành một người mất hết lương tri sẵn 

sàng vứt bỏ các em. Chỉ vì một chút lợi ích trước 

mắt, chữ tình chữ nghĩa nỡ vứt đi. Thật xót xa. 

 

Bình Nguyễn  



 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

Câu hỏi : Chính sách hỗ trợ hộ gia đình và người nhận 

nuôi dưỡng, chăm sóc NKTđược quy định như thế nào? 

Phòng luật ACDC trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định của Chính phủ 

số 28/2012/NĐ-CP, hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng NKT đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm 

sóc hàng tháng theo hệ số 1,0. 

Khoản 4 Điều 17 Nghị định của Chính phủ số 28/2012/NĐ-

CP nêu trên quy định người đáp ứng điều kiện quy định tại 

Điều 19 Nghị định này khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau: 

a) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một NKT đặc biệt nặng; 

b) Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai NKT đặc biệt nặng trở lên. 

Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định của Chính phủ số 28/2012/NĐ-CP là: 

1. Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo. 

2. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật. 

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

4. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

5. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật. 
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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… 

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật có tham gia giao 

thông công cộng là xe bus, vậy tôi có được miễn 

giảm tiền vé xe không? 

 

Phòng luật ACDC trả lời: 

Tại Luật người khuết tật; Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 về hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật Người khuyết tật; Quyết định của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hà Nội số 4438/QĐ-UBND 

ngày 7/11/2007 về việc tiếp tục thực hiện chính sách 

miễn phí xe bus cho thương binh, bệnh binh và 

người khuyết tật có quy định: miễn phí xe bus cho 

thương binh và khuyết tật theo đối tượng trên tất cả 

các tuyến xe bus nội đô được Thành phố Hà Nội trợ 

giá, kể cả các tuyến xã hội hóa.  

Bạn có thể làm thẻ xe bus miễn phí có dán ảnh theo 

quy định để có thể đi xe bus miễn phí trong nội 

thành. 

Lưu ý với bạn là việc miễn, giảm giá vé cho đối 

tượng NKT nặng và NKT đặc biệt nặng chỉ áp dụng 

cho các phương tiện xe của xí nghiệp nhà nước, hoặc 

xí nghiệp xe có quy chế về miễn giảm. Miễn, giảm 

giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe bus; 

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

thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các 

phương tiện sau: Giảm tối thiểu 15% đối với 

máy bay; giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, 

tàu điện, tàu thủy, xe ôtô vận tải khách theo 

tuyến cố định. 

Để được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ, người 

khuyết tật cần xuất trình giấy xác nhận khuyết 

tật khi làm thủ tục. 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com


 

 

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 người khuết tật 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 người khuyết tật Việt 

Nam. Mỗi bản tin 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 lạc với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

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

Địa chỉ: Phòng 12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

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

TRUYỆN CƯỜI SƯU TẦM 

PHÁN QUYẾT CÔNG BẰNG 

 

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

- Trước khi tuyên án, 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 chỉ đưa cho tôi 10.000 đôla 

để lái theo cách của cô ta. - Phòng xử im lặng lắng nghe. 

- Vì vậy, để 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? 

TÀI THUYẾT PHỤC CỦA  LUẬT SƯ 
 

- Tôi kết hôn với một nữ luật sư, nàng có tài thuyết 

phục thật kinh hồn. Khi tôi quyết định ly dị để làm lại 

cuộc đời với một cô gái mà tôi yêu thắm thiết thì nàng 

đã thuyết phục được tôi ở lại với nàng vì hạnh phúc 

của các con. 

- Đó là điều thông thường, phụ nữ vẫn dùng cách này 

để cứu vãn hôn nhân của mình. 

- Vâng, mãi về sau tôi mới nhớ ra rằng chúng tôi chưa 

bao giờ có con. 

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! 

http://acdc.org.vn/

