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Bản tin pháp luật số 05                                                                                                

quyền. Song song với những 

mục tiêu này, hội thảo còn là 

cơ hội để thúc đẩy quá trình 

phê chuẩn Công ước về quyền 

của người khuyết tật Việt 

Nam. 

 

Hội thảo giúp cho người 

khuyết tật nâng cao vị thế và 

thay đổi nhận thức của mình 

về quyền của người khuyết tật 

Tham gia chương trình có khoảng 60 người 

khuyết tật. Đây là chương trình nhằm nâng cao 

kiến thức, phổ biến luật và giải đáp các thắc mắc 

của người khuyết tật liên quan đến luật. Đặc biệt, 

trong chuyến đi này, Đoàn tư vấn đã đến trực tiếp 

nhà của 4 người khuyết tật nặng, không thể đi lại 

để tư vấn. 
 

Chương trình thuộc dự án “Trung tâm Tư vấn 

pháp luật miễn phí dành cho người khuyết tật Việt 

Nam” do Quỹ JPP/JIFF tài trợ. 
 

Chương trình thể hiện sự kết nối giữa Trung tâm 

ACDC và các đối tác tại địa phương (Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình; Hội vì 

sự phát triển của NKT tỉnh Quảng Bình, các cơ 

quan truyền thông địa phương….) trong hoạt động 

hỗ trợ người khuyết tật.  

Ngày 26/05, Trung tâm ACDC đã phối hợp cùng 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng 

Bình và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật 

tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình tư vấn pháp 

luật miễn phí cho người khuyết tật tỉnh Quảng Bình. 

Chương trình được tổ chức tại Khách sạn Đồng Hới. 

Tư vấn luật miễn phí 

Trong 2 ngày 13-14/6, tại khách 

sạn Ramana Thành phố Hồ Chí 

Minh, hội thảo quốc gia về “Chia 

sẻ mô hình hỗ trợ Người khuyết 

tật tại Việt Nam” đã được khai 

mạc. Tham dự hội thảo lần này có 

đông đảo các khách mời đến từ 

các tổ chức quốc tế như: Irish 

Aids, UNDP, Handicap Interna-

tional, ICRC, các tổ chức trong 

nước như: Bộ Ngoại Giao, Chủ 

tịch Liên hiệp hội Người khuyết 

tật Việt Nam, các tổ chức, Hội 

người khuyết tật ở các tỉnh thành 

Bắc, Trung, Nam.  

 

Mục tiêu của hội thảo nhằm chia 

sẻ về các mô hình hỗ trợ người 

khuyết tật tại Việt Nam, những bài 

học kinh nghiệm thành công của 

các tổ chức người khuyết tật, vai 

trò của Hội trong việc nâng cao 

nhận thức của người khuyết tật về 

đồng thời kết nối những mô 

hình hay về hỗ trợ người 

khuyết tật. 

 

Chương trình do Trung tâm 

ACDC; Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) và Hội 

Người khuyết tật Thành phố 

Hà Nội (DP Hà Nội) đồng tổ 

chức.  

 

Hội thảo quốc gia: 
 

Chia sẻ về mô hình hỗ trợ  người khuyết tật tại Việt Nam 
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UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 

20/2014/QĐ-UBND về quy định tổ chức, quản lý, 

khai thác hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM, theo đó 

nhiều đối tượng được miễn tiền vé xe. 
 

Theo đó, khi đi lại bằng xe buýt trên những tuyến 

xe được trợ giá, các đối tượng sau đây được miễn 

mua vé:  Trẻ em cao từ 1,3 mét trở xuống được 

miễn mua vé trên tất cả các tuyến xe buýt; Người 

khuyết tật được Trung tâm Quản lý và Điều hành 

vận tải hành khách công cộng cấp thẻ đi xe buýt 

miễn phí theo xác nhận của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Người cao tuổi được miễn vé đi xe 

buýt khi xuất trình giấy tờ chứng minh theo đúng 

độ tuổi quy định. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 
 

Ngày 02 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 

1106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội 

Người khuyết tật huyện Phú Vang.  
 

Hội Người khuyết tật huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế là tổ chức xã hội của người khuyết tật 

trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, 

địa vị xã hội, nguyên nhân khuyết tật, tự nguyện 

tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì 

người khuyết tật. 
 

Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT, ban hành Ngày 

26/5của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Theo đó, bổ sung một số đối tượng được cộng 

điểm ưu tiên vào THPT như sau: 

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa hoc. 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945. 

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945. 

Thông tư này bổ sung cho Thông tư 11/2014/TT-

BGDĐT, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2014. 
 

Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn 

chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, 

điện ảnh, ban hành ngày 01/07/2014 của Bộ 

Văn hóa Thông tin Du lịch. 
 

Theo đó, diễn viên sẽ không được hút thuốc thật 

trên sân khấu trong các tác phẩm có sử dụng đến 

thuốc lá. Bên cạnh đó, các  tác phẩm sân khấu chỉ 

đựơc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc 

trong trường hợp: 

Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; 

- Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; 

- Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá; 

Trường hợp những tác phẩm điện ảnh hay bản ghi 

hình tác phẩm sân khấu đã được cấp phép phê 

duyệt nhưng trong nội dung có hình ảnh diễn viên 

sử dụng thuốc lá không phù hợp với quy định trên 

thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/7/2014 

phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của 

thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh. 
 

Công văn 3940/VPCP-KTTH năm 2014 hỗ trợ 
doanh nghiệp trả lương do Văn phòng Chính 
phủ ban hành ngày 02/06/2014 và có hiệu lực 
cùng ngày. 
 

Về tiền lương của người lao động trong thời 

gian ngừng việc: 

Đối tượng hỗ trợ là người lao động phải ngừng 

việc từ ngày 12/5/2014 cho đến khi doanh nghiệp 

hoạt động trở lại (trước ngày 01/7/2014). 

Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do do-

anh nghiệp và người lao động (hoặc đại diện 

người lao động) thỏa thuận tương ứng với thời 

gian người lao động phải ngừng việc nhưng 

không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ 

quy định. 

Về hỗ trợ doanh nghiệp: 

 Doanh nghiệp không phải trả phần lãi suất do trả 

lương chậm đối với khoản tiền lương tháng 4 và 

những ngày đã làm việc trong tháng 5/2014 của 

người lao động. 

 Khoản tiền lương ngừng việc trả cho người lao 

động nêu tại Điểm 1 Công văn này được hạch 

toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Pháp luật về lao động - việc làm đối với người khuyết tật là tổng thể 

các quy định của pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quá 

trình bảo đảm quyền lao động- việc làm của người khuyết tật theo 

nguyên tắc không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật và hỗ 

trợ, điều chỉnh hợp lí đối với người khuyết tật. 

Nhà nước bảo trợ quyền lao 

động, tự tạo việc làm của 

NKT, khuyến khích và ưu đãi 

người sử dụng lao động tạo 

ra việc làm và nhận người lao 

động khuyết tật vào làm việc. 

Giải quyết việc làm cho 

người khuyết tật không chỉ là 

trách nhiệm của Nhà nước 

mà là của toàn xã hội. Pháp 

luật quy định các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân không được 

từ chối tuyển dụng người 

khuyết tật có đủ điều kiện 

vào làm việc hoặc hạn chế cơ 

hội làm việc của họ bằng 

cách đặt ra tiêu chuẩn tuyển 

dụng trái pháp luật. Cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân sử dụng lao 

động là người khuyết tật có 

trách nhiệm bố trí, sắp xếp 

công việc, đảm bảo môi 

trường và điều kiện làm việc 

phù hợp đối với người khuyết 

tật. Người sử dụng lao động 

phải tham khảo ý kiến lao 

động là người khuyết tật khi 

quyết định những vấn đề liên 

quan đến quyền và lợi ích 

của họ. Tổ chức giới thiệu 

việc làm có trách nhiệm tư 

vấn, giới thiệu việc làm cho 

người khuyết tật. Các doanh 

nghiệp còn có trách nhiệm 

phải nhận một tỉ lệ lao động 

là người khuyết tật đối với 

một số ngành nghề, công việc 

theo quy định.(1) 

 

2. Cơ sở sản xuất kinh doanh 

sử dụng từ 30% trở lên tổng 

số lao động là người khuyết tật 

được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi 

trường làm việc phù hợp, được 

miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp, được vay vốn với lãi suất 

ưu đãi theo dự án phát triển sản 

xuất, kinh doanh; được ưu tiên 

cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước 

và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt 

bằng, mặt nước phục vụ sản xuất 

kinh doanh theo tỉ lệ lao động là 

người khuyết tật, mức độ khuyết 

tật của người lao động và quy mô 

doanh nghiệp. Quỹ việc làm cho 

người khuyết tật được thành lập 

để cấp hỗ trợ cho các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dành riêng cho 

người khuyết tật xây dựng cơ sở 

vật chất-kĩ thuật ban đầu, duy trì 

dạy nghề và phát triển sản xuất; 

các doanh nghiệp nhận người 

khuyết tật vào làm việc cao hơn tỉ 

lệ quy định; cho các cơ sở sản 

xuất kinh doanh dành riêng cho 

người khuyết tật, cá nhân và 

nhóm lao động là người khuyết 

tật, doanh nghiệp nhận người 

khuyết tật vào làm việc cao hơn tỉ 

lệ quy định và các hoạt động 

phục hồi chức năng lao động cho 

người khuyết tật vay với lãi suất 

ưu đãi.(2)  Pháp luật còn quy định 

doanh nghiệp có sử dụng từ 10 

người khuyết tật làm việc ổn định 

sẽ được hưởng ưu đãi về cải tạo 

điều kiện, môi trường làm việc; 

ưu đãi về vay vốn ưu đãi theo 

dự án phát triển kinh doanh từ 

ngân hàng chính sách xã hội. 

Các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp sử dụng từ 10 người 

khuyết tật làm việc ổn định 

được hưởng chính sách về cải 

tạo điều kiện, môi trường làm 

việc.(3) 

3. Khi tham gia vào quan hệ 

lao động, người khuyết tật cũng 

có các quyền, nghĩa vụ như 

mọi người trong tất cả các lĩnh 

vực. Bên cạnh đó xuất phát từ 

tính chất đặc thù của lao động 

là người khuyết tật, pháp luật 

quy định người khuyết tật được 

giảm thời gian làm việc (7 giờ/

ngày và 42 giờ/tuần). Họ 

không phải làm những công 

việc nặng nhọc, nguy hiểm 

hoặc tiếp xúc với các chất độc 

hại theo danh mục quy định. 

Người khuyết tật bị suy giảm 

khả năng lao động từ 51% trở 

lên không phải làm thêm giờ, 

làm việc ban đêm. 

 

 Trên thực tế hiện nay, việc bảo 

đảm quyền lao động-việc làm 

của người khuyết tật tuy đã có 

nhiều tiến bộ nhưng do những 

nguyên nhân khác nhau mà 

tình trạng người khuyết tật               
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không có việc làm vẫn còn 

phổ biến,(4)phân biệt đối xử 

với lao động là người khuyết 

tật vẫn còn diễn ra ở nhiều 

nơi. Phần lớn công việc của 

lao động là người khuyết tật 

đang đảm nhiệm là những vị 

trí không thuộc diện chính 

thức của thị trường lao động, 

không đòi hỏi trình độ chuyên 

môn, tay nghề cao, có thu 

nhập thấp, khó đảm bảo cuộc 

sống, ít hoặc không có cơ hội 

thăng tiến. Chính sách còn 

những điểm chưa thực sự hợp 

lí. Chẳng hạn, đơn vị sử dụng 

ổn định từ 10 lao động là 

người khuyết tật trở lên được 

hỗ trợ, còn đơn vị sử dụng lao 

động là người khuyết tật làm 

việc ổn định dưới con số đó 

lại không được hưởng bất kì 

sự ưu đãi nào. Khoảng cách 

giữa 10 lao động là người 

khuyết tật và 30% tổng số lao 

động là người khuyết tật quá 

xa trong một số trường hợp. 

Có doanh nghiệp sử dụng số 

lượng lớn lao động là người 

khuyết tật nhưng chưa đạt tỉ lệ 

30% không được hưởng chính 

sách ưu đãi, trong khi đó có 

doanh nghiệp sử dụng lao 

động là người khuyết tật ít 

hơn nhưng do tổng số lao 

động trong doanh nghiệp ít 

nên vẫn chiểm tỉ lệ 30% thì 

lại được hưởng chính sách ưu 

đãi. Điều này sẽ thiếu công 

bằng đối với các cơ sở, doanh 

nghiệp, đơn vị và không 

khuyến khích được người sử 

dụng lao động trong việc sử 

dụng lao động là người 

khuyết tật. Một số quy định 

mang tính hỗ trợ, ưu đãi đối 

với người khuyết tật có thể 

phản tác dụng, lại hình thành nên rào 

cản đối với chính người khuyết tật. 

Những quy định riêng biệt đối với 

lao động là người khuyết tật làm cho 

người sử dụng lao động có xu hướng 

tâm lí né tránh sử dụng lao động là 

người khuyết tật.  
 

4. Để quyền tiếp cận lao động-việc 

làm của người khuyết tật được bảo 

đảm vững chắc, cần tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp luật 

và thực hiện đồng bộ các biện pháp 

sau:  

Bảo đảm điều kiện lao động có tính 

phổ cập cho cả người khuyết tật và 

người không khuyết tật. 

Cụ thể hoá quy định về lao động là  

người khuyết tật trong Bộ luật lao 

động, hoàn thiện các quy định về 

chống phân biệt đối xử với người 

khuyết tật; tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện pháp luật, áp 

dụng nghiêm các chế tài; quy định 

hợp lí để thực sự khuyến khích 

người sử dụng lao động trong việc 

sử dụng lao động là người khuyết 

tật; đề cao trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp, người sử dụng lao 

động nói chung trong việc bảo đảm 

việc làm đối với người khuyết tật. 

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu 

quả chính sách xã hội hoá việc bảo 

đảm quyền lao động-việc làm đối 

với người khuyết tật; tạo điều kiện 

thuận lợi để các thành phần kinh 

tế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

phát huy tiềm năng, sáng kiến, 

tạo thêm nhiều việc làm cho 

người khuyết tật. 

Nâng cao nhận thức xã hội và 

của chính người khuyết tật về 

quyền lao động - việc làm của 

người khuyết tật.  
 

TS. Trần Thái Dương 

Đại học Luật Hà Nội 
 

Chú thích:  

(1).Xem Nghị định của CP số 

116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 

sửa đổi, bổ sung Nghị định của CP 

số 81/1995/NĐ-CP ngày tháng 

năm 1995 hướng dẫn thi hành Bộ 

luật lao động về lao động là người 

tàn tật.  

(2).Xem: Nghị định của CP số 81/

NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 

1995 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật lao động về lao động là người 

tàn tật.  

(3).Xem:  Điều 10 Nghị định của 

CP số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật người khuyết tật. 

(4).Xem thêm: TS. Nguyễn Quốc 

Anh, Thực trạng người khuyết tật 

và kết quả chăm sóc người khuyết 

tật, nguồn: http://

www.gopfp.gov.vn/so-1-106; truy 

cập ngày 14/5/2014. 
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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Trong chuyến công tác 

vừa qua tại thành phố 

mang tên Bác, tôi tình cờ 

gặp lại một người bạn 

học cùng trường từ ngày 

tóc còn để chỏm. 
 

Vào cuối buổi tư vấn, 

nhận được thông báo có 

một người khuyết tật đề 

nghị được gặp  và có 

nhắn rằng chị biết tôi rất 

rõ. Thoạt đầu, tôi cũng 

thấy lạ, không hiểu ai mà 

lại  biết tôi vào đây. Tôi 

không có người bạn nào sống ở trong này sao lại 

nói biết tôi rất rõ. Khi đối diện nhau, tôi thật sự bất 

ngờ, vì đứng trước mặt tôi là người bạn học cùng 

tôi từ hồi cấp một. N đến gần tôi và rối rít: “ D ơi! 

Có nhận ra mình không? Mình là N đây. Khi nghe 

giới thiệu có các cán bộ từ Hà Nội vào tư vấn, trong 

đó có một người khiếm thị tên D, mình đã cầu 

mong đó là bạn vậy mà đúng thật.” Chúng tôi vui 

mừng siết chặt tay nhau vì hơn mười năm rồi chúng 

tôi mới có dịp gặp lại ở một nơi xa quê thế này. 
 

Tôi còn nhớ, N sinh ra ở một vùng quê nghèo Bắc 

Bộ. Chúng tôi học cùng trường đến hết cấp một thì 

N nghỉ học không rõ lí do, giờ thì cũng chẳng biết 

nguyên nhân nào N lại có mặt trong thành phố này. 

Sau khi trả lời N những thông tin về tôi, về những 

người bạn cùng trường. Tôi mới hỏi N: 

- Ngày trước đang học sao N lại nghỉ học giữa 

chừng như vậy? 

N nói với tôi:  Ngày đó, gia đình mình phải chạy ăn 

từng bữa,  làm gì đủ tiền cho mình đi học.  

- Sao N không trình bày với ban giám hiệu nhà 

trường? Nhà trường luôn có sự hỗ trợ nhất định 

dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
  

N thở dài nói: Mình bị khuyết tật khiến gia đình 

mình rất xấu hổ với làng xóm, mỗi lần có người đến 

nhà chơi, bố mẹ, anh chị đều bắt mình vào trong 

nhà và không cho ló mặt ra ngoài chừng nào khách 

về thì mới được ra. Ngày đó, cũng có vài người đến 

nói chuyện sẽ giúp đỡ mình mong gia đình tạo điều 

kiện cho cháu đi học tiếp thì 

bố mình đã gạt đi và nói: Nó 

học nữa thì sau này cũng 

chẳng làm được gì cho đời 

cả, tốt nhất nó cứ ở nhà cho 

gia đình được yên ổn. Từ đó 

mình bị cô lập với bên 

ngoài, đến bữa ăn mình 

cũng bị ăn riêng, thậm chí từ 

nhà đến hội người mù gần 

chục cây số mình cũng phải 

tự dò dẫm mà đi, chị gái 

mình thì ngồi trên xe đi sau 

để quan sát phòng khi mình 

đi sai đường, chở mình trên xe chị ấy sợ bị bạn 

bè chê cười vì có đứa em khuyết tật. 

- N theo gia đình vào đây sinh sống à? N vào đã 

lâu chưa? Tôi hỏi 

 

Như chạm vào nỗi đau đã bị giấu kín giờ mới 

được chia sẻ, N ôm lấy tôi rồi khóc nức nở. Tôi 

để im cho N khóc, một lát sau N nói: “Mình với 

con vào đây sinh sống”. 

-Tức là N đã có em bé rồi phải không? 

N nói: “Ngày đó, thấy mình sống khổ quá. Một 

số cô hàng xóm tốt bụng đã khuyên mình nên 

kiếm một đứa con để sau này nương tựa. Mình 

cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi mình cũng 

quyết định làm liều. Đến khi bụng mình to,  gia 

đình mình biết chuyện rất tức giận vì đã xấu hổ 

bởi một đứa con khuyết tật giờ lại có thêm đứa 

bé. Bố đã đuổi mình ra khỏi nhà, bỏ qua những 

lời khuyên ngăn của mọi người xung quanh. 

- Vậy khi N sinh nở thì ai chăm sóc cho N? 

- Mình đã phải đến hội người mù ở nhờ, vừa làm 

tăm tre, chổi đót kiếm thêm đồng ra đồng vào, 

vừa chờ ngày sinh nở. Nhờ có những người bạn 

đồng cảnh đã chăm sóc cho hai mẹ con trong 

những ngày khó khăn, cùng cực. Khi con mình 

được hai tháng, mình nhặt nhạnh những đồng 

tiền mọi người cho, những đồng tiền mình dành 

dụm được từ trước rồi bế con vào đây. Mới đầu 

vào lạ nước, lạ cái mình cũng chật vật lắm, ăn 

bữa nay rồi lại lo bữa mai ăn gì vì hai mẹ con 

Tiếp trang 7 

 



 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

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 người khuyết tật 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 người khuyết tật đặc biệt 

nặng; 

b) Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi 

dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng 

trở lên. 

Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Điều 

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

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

 đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng mà mình vẫn chưa biết làm gì để nuôi mình, nuôi con. Thấy mình 

vất vả, một gia đình hiếm muộn đã nhận con mình làm con nuôi và cho cháu ăn học tử tế. Còn mình thì 

ngày ngày đi bán vé số để cùng nuôi con với họ. Nhờ trời, cháu học giỏi và thương mẹ lắm D ạ. Cách đây 

hai năm, gia đình mình cũng vào xin lỗi và ngỏ ý muốn đón hai mẹ con về nhưng mình đã từ chối. Không 

phải mình còn giận hay trách móc gia đình mà mình nghĩ nếu giờ về quê thì lấy gì để sống và nuôi con nên 

mình quyết định ở lại đến khi nào cháu ăn học đến  nơi đến chốn lúc đó mới tính tiếp D ạ.” 
 

Nghe những lời tâm sự của N, tôi vừa mừng cho cuộc sống của N đã thoát khỏi hoàn cảnh khổ cực trước 

đây. Nhưng câu chuyện cũng khiến tôi không khỏi trạnh lòng vì chứng kiến những người bạn một thời cắp 

sách tới trường với mình đã phải chịu bao nỗi đắng cay do gia đình và xã hội tạo nên. 

Viết ra câu truyện này, tôi mong sao xã hội có cách nhìn thân thiện với người khuyết tật bằng chính lương 

tâm chứ không phải thông qua những phong trào để gia đình người khuyết tật không còn vướng phải những 

rào cản từ xã hội và không còn  mặc cảm khi có con em khuyết tật.  

Bình Nguyễn 

 

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.  

 

Câu hỏi: Chính sách hỗ trợ hộ gia đình và người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật được quy 

định như thế nào? 

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 

Lách luật 
 

Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn 

trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép. 

- Máy thử này hỏng rồi – Gã tài xế gào lên – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử 

kiểm tra cô ấy xem. 

Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự. 

- Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng! 

- Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu. – Viên cảnh sát đáp lại. 

- Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu. 

Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần 

nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép. 

- Thấy chưa? Máy hỏng! – Gã chồng đắc thắng. 

Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá 

quay sang bà vợ: 

- Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống bia rượu. Đấy, cứ kêu là 

không có lợi gì đi! 

Phỏng vấn tuyển dụng 
 

Buổi tuyển dụng nhân viên pháp lý tại một doanh 

nghiệp nọ: 

- Chuyên ngành của em là gì? 

- Luật Kinh tế anh ạ! 

- Theo em thế mạnh của em là gì? 

- Lúc học Đại học môn Luật Phá sản em được 10 

điểm và đó cũng là thế mạnh của em. Nếu công ty 

mình có nguyện vọng Phá sản em sẽ làm thủ tục 

nhanh chóng ạ! 

Kế sách hay 
Một người than phiền với bạn: 

- Tôi cho cậu X. vay 1.000 USD nhưng 

không có giấy tờ gì nên bây giờ không sao 

đòi lại được. 

 - Thế thì cậu hãy viết ngay thư cho hắn, đòi 

trả 1.500 USD. 

 - Nhưng hắn chỉ vay có 1.000 USD thôi. 

 - Anh cứ viết 1.500 USD, hắn ta sẽ viết trả 

lời là chỉ vay anh 1.000 USD, thư này anh sẽ 

dùng làm chứng cứ để kiện hắn. 

http://acdc.org.vn/

