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Từ ngày 26 – 29/6/2014, tại TP Hồ 

Chí Minh, Trung tâm ACDC đã tổ 

chức chương trình tập huấn về công 

tác hỗ trợ pháp lý, vận động chính 

sách cho cán bộ và hội viên nòng 

cốt của Hội người khuyết tật tại khu 

vực miền Nam.  

Chương trình được thực hiện bởi 

những chuyên gia giàu kinh nghiệm 

trong vận động chính sách dành cho người khuyết tật, về luật, tư vấn đồng cảnh… Trong chương trình, 

các Hội cũng đã có cơ hội học hỏi, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như giải đáp các 

thắc mắc liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho hội viên. 
 

Khóa tập huấn nằm trong dự án “Trung tâm Tư vấn luật miễn phí cho người khuyết tật Việt Nam” do 

Quỹ sáng kiến tư pháp (JPP/JIFF) và  dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật” do UNDP tài trợ. 
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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Bản tin pháp luật số 07                                                                                               

Trong 2 ngày 28 và 29/6/2014, Trung tâm 

ACDC đã đến TP Vũng Tàu và TP Hồ Chí 

Minh tiến hành phổ biến, giải đáp các thắc mắc 

của người khuyết tật liên quan đến Luật. Những 

thắc mắc của người khuyết tật đã được các luật 

sư của Trung tâm ACDC và cộng sự địa 

phương giải đáp cặn kẽ và tận tình.  
 

Căn cứ Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 

13/4/2007, được sửa đổi tại Nghị định 3/2010/

NĐ-CP ngày 27/12/2010 về chính sách trợ giúp 

và đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư liên tịch 

số 37/2012 của Bộ Thương binh Lao động Xã 

hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục Đào 

tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật 

do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực 

hiện, nhóm luật sư của Trung tâm ACDC đã 

giúp các hội viên  hiểu rõ hơn về cách chính 

sách pháp luật dành cho người khuyết tật, sự 

hình thành và ra đời của luật người khuyết 

tật.Những thắc mắc chủ yếu liên quan đến 

chính sách cho người khuyết tật về cuộc sống, 

công việc, học tập, đi lại ...trong đó, phần lớn là 

những thắc mắc liên quan đến trợ cấp hàng 

tháng, hồ sơ xin trợ cấp, bằng lái xe cho người 
 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LÃNH ĐẠO HỘI NKT KHU VỰC MIỀN NAM 

khuyết tật, thủ tục làm giấy chứng nhận khuyết 

tật, các chính sách dành cho người thân/người trợ 

giúp người khuyết tật… 
 

Sau thời lượng dành cho phổ biến pháp luật, các 

luật sư đã tập hợp và giải đáp các thắc mắc của  

người khuyết tật tại địa phương.  Ngoài ra, Trung 

tâm ACDC còn cung cấp số điện thoại của đường 

dây tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết 

tật, sẵn sàng giúp đỡ, giải quyết mọi thắc mắc khi 

người khuyết tật cần tới. Các luật sư của ACDC 

còn đề nghị Hội người khuyết tật địa phương duy 

trì những buổi sinh hoạt, tư vấn và trợ giúp pháp 

lý cho các hội viên, để pháp luật thực sự đi vào 

cuộc sống. 

Tư vấn pháp luật cho người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh và TP. Vũng Tàu 



 

 

VĂN BẢN MỚI 

Bản tin pháp luật số 07  

 Nghị quyết 76/2014/QH13 về vấn đề đẩy mạnh 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 

2020, ban hành ngày 24/06/2014 của Quốc Hội. 

 

Theo đó, có những quy định như sau: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% là một trong 

những mục tiêu quan trọng của Chính phủ được đặt 

ra trong năm 2015 nhằm đạt được mục tiêu giảm 

nghèo bền vững đến năm 2020 

- Giảm tỷ lệ các huyện nghèo xuống dưới 30% 

cùng với việc xây dựng phương pháp xác định 

chuẩn nghèo mang tính đa chiều nhằm đảm bảo 

mức sống tối thiểu và khả năng tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản của người dân. 

Dự kiện đến năm 2020 sẽ bảo đảm có được ít nhất 

90% hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế, cùng 

với việc tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ 

nghèo và cận nghèo. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 24/06/2014. 

 

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị 

định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước, ban hành ngày 26/06/2014 của Bộ tài 

chính 

 

Theo Thông tư 77/2014/TT-BTC thì việc điều 

chỉnh lại đơn giá thuê đất sẽ được áp dụng  với các 

dự án thuê đất trước ngày Nghị định 46/2014/NĐ-

CP có hiệu lực (01/07/2014) và thuộc các trường 

hợp sau: 

 

- Dự án thuê đất trả tiền hàng năm đang trong thời 

gian ổn định đơn giá nhưng đơn giá thuê đất đang 

nộp cao hơn đơn giá thuê đất tại Nghị 

định 46/2014/NĐ-CP thì được điều chỉnh lại Điều 4 

Nghị định 46  

- Dự án thuê đất mà tại 1 trong 3 loại giấy tờ sau: 

Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định cho thuê đất, 

Hợp đồng thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(ký kết) có quy định đơn giá và nguyên tắc 

điều chỉnh đơn giá thuê đất.  

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị 

định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước, có hiệu lực từ 01/8/2014 và thay thế 

các Thông tư 120/2005/TT-BTC,141/2007/TT

-BTC, 94/2011/TT-BTC .  

 

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật tiếp công dân, ban hành ngày 

26/6/2014 của chính phủ. 

 

Nghị định quy định người đứng đầu cơ quan 

thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập 

phải có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất 

trong các trường hợp sau đây: 

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người 

tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau. 

- Vụ việc nếu không chỉ đạo kịp thời có thể 

gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn 

đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, 

xâm hại đến tính mạng, tài sản nhân dân, ảnh 

hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15 tháng 8 năm 2014. 

 

Truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên 

mầm non. 

 

Bảo hiểm xã hội vừa ban hành Công văn 2301/

BHXH-BT bổ sung đối tượng và mức truy thu 

bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. 

Theo đó, giáo viên mầm non đã chuyển sang 

làm việc và đóng BHXH tại doanh nghiệp 

khác không phải cơ sở Giáo dục mầm non 

hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH cũng 

thuộc đối tượng truy thu BHXH bắt buộc để 

hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. 

Mức truy thu tính bằng tỷ lệ truy thu theo Luật 

BHXH nhân với mức tiền lương tối thiểu 

chung tương ứng với thời gian và tiền lãi truy 

thu theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH. 

Nội dung trên được áp dụng từ 27/06/2014. 
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http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-76-2014-QH13-day-manh-muc-tieu-giam-ngheo-ben-vung-den-2020-238098.aspx?newsid=7690
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-46-2014-ND-CP-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=120%2f2005%2fTT-BTC%2c&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=141%2f2007%2fTT-BTC%2c&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=94%2f2011%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-64-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Tiep-cong-dan-237609.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bao-hiem/Cong-van-2301-BHXH-BT-2014-bo-sung-truy-thu-bao-hiem-xa-hoi-giao-vien-mam-non-237947.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bao-hiem/Cong-van-2301-BHXH-BT-2014-bo-sung-truy-thu-bao-hiem-xa-hoi-giao-vien-mam-non-237947.aspx?newsid=7667
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1111%2fQ%c4%90-BHXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


 

 

PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG 

ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Công nghệ thông tin, truyền thông có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với con người trong thời đại ngày nay. Điều này lại càng 

sâu sắc hơn đối với người khuyết tật khi việc ứng dụng rộng rãi công 

nghệ thông tin, truyền thông tạo ra sự hỗ trợ cho họ mở mang được 

tầm hiều biết, có thể tiếp cận, hoà nhập tốt hơn vào đời sống xã hội, 

khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa đầy đủ, trọn vẹn hơn. 

Công nghệ thông tin, truyền 

thông là thuật ngữ dùng để 

chỉ các ngành khoa học và 

công nghệ liên quan đến 

thông tin và các quá trình xử 

lý thông tin. Khoản 1 Điều 4 

Luật công nghệ thông tin 

năm 2006 định nghĩa: “Công 

nghệ thông tin là tập hợp các 

phương pháp khoa học, công 

nghệ và công cụ kĩ thuật hiện 

đại để sản xuất, truyền đưa, 

thu thập, xử lí, lưu trữ và 

trao đổi thông tin số” . 
 

Pháp luật về công nghệ thông 

tin, truyền thông đối với 

người khuyết tật là tổng hợp 

các quy định của pháp luật 

điều chỉnh các quan hệ xã hội 

trong hoạt động tổ chức ứng 

dụng công nghệ thông tin, 

truyền thông nhằm bảo đảm 

quyền tiếp cận công nghệ 

thông tin, truyền thông của 

người khuyết tật. Pháp luật 

về công nghệ thông tin, 

truyền thông đối với người 

khuyết tật cụ thể hoá các 

chính sách của Nhà nước về 

trợ giúp người khuyết tật 

trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, truyền thông. 

 

Nội dung trợ giúp người 

khuyết tật trong lĩnh vưcjực 

công nghệ thông tin, truyền 

thông được thể hiện trong 

luật như sau:  

 

Khuyến khích, ưu đãi tổ 

chức, cá nhân, quy định 

trách nhiệm hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận công nghệ 

thông tin: Nhà nước khuyến 

khích các cơ quan, tổ chức, do-

anh nghiệp, cá nhân trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin, truyền 

thông ứng dụng và phát triển các 

giải pháp công nghệ thông tin, 

truyền thông dành cho người 

khuyết tật.(1) 

Nhà nước có chính sách miễn, 

giảm thuế, cho vay vốn với lãi 

suất ưu đãi… cho hoạt động 

nghiên cứu, sản xuất, cung cấp 

dịch vụ, phương tiện hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận công nghệ 

thông tin, truyền thông; hỗ trợ 

việc xuất bản các tài liệu in chữ 

nổi cho người khiếm thị (khuyết 

tật nhìn), tài liệu dành cho người 

khuyết tật nghe nói và trí tuệ. 

Nhà nước có chính sách ưu đãi 

để tổ chức, cá nhân hoạt động 

ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin, truyền thông đối với 

người khuyết tật.(2)  

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy 

định trách nhiệm phản ánh về đời 

sống vật chất và tinh thần của 

người khuyết tật lên các phương 

tiện thông tin đại chúng như đài 

phát thanh, truyền hình và các 

loại báo chí khác.(3) Đặc biệt, 

pháp luật còn quy định trách 

nhiệm xây dựng, quyết định 

chính sách của các cơ quan chức 

năng của Nhà nước là trong 

chiến lược, kế hoạch, chính 

sách phát triển công nghệ 

thông tin quốc gia phải có nội 

dung hỗ trợ, bảo đảm cho 

người khuyết tật hoà nhập với 

cộng đồng.(4) 

 

Bộ Thông tin và truyền thông 

cũng đã ban hành Thông tư 

quy định việc áp dụng tiêu 

chuẩn, công nghệ hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận công nghệ 

thông tin, truyền thông. Thông 

tư quy định Danh mục tiêu 

chuẩn gồm hai loại: tiêu chuẩn 

bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn 

khuyến nghị áp dụng. Thông 

tư còn có các quy định về áp 

dụng các công nghệ hỗ trợ 

người khiếm thính trên các đài 

truyền hình trung ương và địa 

phương, việc tuân thủ "Danh 

mục tiêu chuẩn hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận, sử dụng 

công nghệ thông tin và truyền 

thông" của các trang thông tin 

điện tử.(5) 
 

Đề án trợ giúp người khuyết 

tật giai đoạn 2012 – 2020 đưa 

ra một số chính sách, mục tiêu, 

giải pháp trợ giúp người 

khuyết tật trong việc tiếp cận 

công nghệ thông tin, truyền 

thông.(6) 

Bản tin pháp luật số 07                                                                                              4 



 

 

PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN 

Hỗ trợ người khuyết tật tham 

gia ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin, truyền 

thông: Luật công nghệ thông 

tin quy định Nhà nước 

khuyến khích và tạo điều kiện 

thuận lợi để người khuyết tật 

tham gia hoạt động ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông 

tin, phát triển năng lực làm 

việc của người khuyết tật 

thông qua phát triển công 

nghệ thông tin; ưu tiên người 

khuyết tật tham gia giáo dục, 

đào tạo về công nghệ thông 

tin. 

 

Thực tiễn thi hành, những 

thuận lợi, khó khăn, nguyên 

nhân hạn chế 

Thi hành chính sách, pháp 

luật, bảo đảm quyền tiếp cận 

công nghệ thông tin, truyền 

thông của người khuyết tật, 

các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã triển khai nhiều hoạt 

động cụ thể, từ ban hành các 

chương trình, kế hoạch, đề án, 

xây dựng các tiêu chuẩn, định 

mức… đến việc tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, giám sát, xử lí 

vi phạm v.v.. Trên thực tế 

những năm gần đây, nhiều 

doanh nghiệp, tổ chức, cơ 

quan, đơn vị cung cấp dịch vụ 

công, dịch vụ hành chính 

công đã ứng dụng, phát triển 

các giải pháp công nghệ bảo 

đảm cho người khuyết tật tiếp 

cận công nghệ thông tin, 

truyền thông, giúp họ hoà 

nhập vào cộng đồng xã hội tốt 

hơn. Tuy vậy, nhìn chung 

những quy định của pháp luật 

thường mới chỉ dừng lại ở 

những nguyên tắc chung, 

những quy định mang tính 

định tính, còn thiếu sự cụ thể hoá 

thành những tiêu chuẩn pháp lí, 

các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

của các chủ thể một cách phù hợp 

nên gặp nhiều khó khăn khi thực 

hiện, tính khuyến khích cũng 

không cao. Ở bình diện nguyên tắc 

chung, sự trợ giúp cho người 

khuyết tật với những ưu đãi riêng 

là cần thiết nhưng cũng giống một 

số lĩnh vực khác, quyền tiếp cận 

công nghệ thông tin, truyền thông 

của người khuyết tật có thể chịu 

rào cản từ chính sự ưu đãi hoặc 

quy định đặc thù đó. Bởi lẽ, các 

doanh nghiệp với xu hướng tâm lí 

tối đa hoá lợi nhuận, thường 

không muốn đầu tư vào việc ứng 

dụng và phát triển công nghệ 

thông tin, truyền thông bảo đảm 

sự tiếp cận cho người khuyết tật vì 

ngại tốn kém và tính phổ cập của 

sản phẩm hàng hoá, dịch vụ không 

cao. 
 

Kiến nghị 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, 

pháp luật phát triển công nghệ 

thông tin, truyền thông đối với 

người khuết tật, bổ sung nội dung 

trợ giúp người khuyết tật tiếp cận 

công nghệ thông tin, truyền thông 

vào định hướng chiến lược quốc 

gia về phát triển công nghệ thông 

tin, truyền thông với các chủ 

trương, chương trình, mục tiêu, 

giải pháp phù hợp trong tình hình 

hiện nay.(7) 
 

Xây dựng các định mức khuyến 

khích, hỗ trợ một cách cụ thể, sát 

hợp để tạo điều kiện khuyến khích 

mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng dụng 

hoặc phát triển công nghệ thông 

tin, truyền thông tiếp cận với 

người khuyết tật. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về giáo dục, 

đào tạo, dạy nghề, nhất là 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin để tạo điều kiện 

cần thiết cho việc trợ giúp 

người khuyết tật tiếp cận, 

tham gia ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin, 

truyền thông. 
 

TS Trần Thái Dương 

Đại học Luật Hà Nội 

Bản tin pháp luật số 07  5 

Chú thích: 

(1).Xem: Khoản 1, khoản 4 

Điều 43 Luật người khuyết tật 

năm 2010  

(2).Xem: Khoản 6 Điều 5 Luật 

công nghệ thông tin năm 2006.  

(3).Xem: Điều 43 Luật người 

khuyết tật năm 2010.  

(4).Xem: Khoản 2 Điều 74 Luật 

công nghệ thông tin năm 2006.  

(5).Xem: Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ thông tin và truyền 

thông số 28/2009/TT-BTTTT 

ngày 14/9/2009.   

(6). Mục tiêu đề ra trong giai 

đoạn 2012 – 2015 phấn đấu có 

30% người khuyết tật được trợ 

giúp tiếp cận công nghệ thông 

tin, truyền thông; đến giai đoạn 

2016 – 2020 con số này là 50%.  

(7). Chiến lược được phê duyệt 

theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ số 246/2005/QĐ-TTg 

ngày 6/10/2005 (văn bản hiện 

hành) chưa có nội dung trợ giúp 

người khuyết tật. Đề án trợ giúp 

người khuyết tật giai đoạn 2012 

– 2020 mới có định hướng 

chung trong tổng thể chiến lược 

trợ giúp người khuyết tật mà 

chưa đi sâu vào lĩnh vực công 

nghệ thông tin, truyền thông.  



 

 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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Lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng thôn quê yên 

bình, vắng vẻ này, tôi cảm giác thật nhẹ nhõm và 

thanh thản, bỏ lại phía sau cuộc sống ồn ã, hối hả 

chốn thành đô. Tôi về đây không phải với danh 

nghĩa là người con xa quê lâu năm về lại chốn cũ, 

cũng không phải với tư cách là một người khách du 

lịch, mà là để hoàn thành công việc của mình, một 

phóng viên tòa soạn. Tôi phải mất khá lâu và hỏi 

thăm nhiều người mới tìm được nhà của bác Mạnh, 

nhân vật trong bài viết lần này. Hình ảnh ngôi nhà 

hiện ra trước mắt tôi nghèo nàn, lụp xụp với tường 

vôi rêu bám xanh rờn như đã bị bỏ hoang từ lâu 

không khỏi khiến tôi nao lòng. 

Tiếng gọi của tôi dường như lọt thỏm trước không 

gian rợn ngợp trước mắt. Phải sau mấy lần mới có 

tiếng thưa vọng lại, một người đàn ông đã ngoài 60, 

mất một cánh tay trái, dáng vẻ gầy gò, đen sạm lật 

bật chạy ra. 

Tôi vội mở lời trước: “Dạ, đây có phải là nhà bác 

Mạnh không ạ?” 

“Đúng rồi cháu, thế cháu là ai?” 

“Dạ, cháu là phóng viên của tờ báo T, được nhận 

nhiệm vụ đến đây trước là để hỏi thăm về hoàn 

cảnh gia đình bác, sau là để viết bài cho tòa soạn 

ạ.” 

Bác nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, ánh mắt như thăm 

dò nhưng cuối cùng cũng mời tôi vào nhà. Bước 

vào trong, tôi nhận ra ngôi nhà không có gì đáng 

giá cả, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái tủ đã cũ 

kỹ, đến bộ bàn ghế để mời khách cũng không có. 

Bác mời tôi ra ngoài hiên ngồi cho thoáng và dễ nói 

chuyện.  

“Thưa bác! Hôm nay cháu đến gặp bác với mục 

đích xin bác một số tư liệu về hoàn cảnh gia đình 

bác để phục vụ cho bài viết sắp tới của cháu, 

mong bác có thể chia sẻ với cháu một số thông 

tin được không ạ?” 

Nghe tôi nói như vậy, tôi nhận ra ẩn sau đôi mắt 

nhăn nheo ấy là nỗi buồn chất chứa sâu thẳm 

nhưng bác cũng đã không ngần ngại chia sẻ với 

tôi: “Bác là một thương binh, hồi còn trẻ có tham 

gia kháng chiến chống Mỹ, cánh tay này đã bỏ 

lại nơi chiến trường. Khoảng hai mươi năm 

trước, bác lập gia đình và cũng đã có hai đứa 

con: một trai, một gái”. 

“Thế bác gái và các anh chị đâu ạ? Họ đi vắng cả 

rồi sao?” 

“Bác gái mất khi sinh khó đứa thứ hai cách đây 

hơn chục năm rồi, còn hai đứa con bác thì…” 

Nói đến đây bác thở dài một tiếng, nhìn vào 

khoảng không như muốn che giấu đi nỗi buồn và 

những giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt. 

Như đọc được sự băn khoăn của tôi, bác từ từ 

đứng lên dẫn tôi vào căn phòng nhỏ nơi hai 

người con của bác đang nằm. Một mùi hôi lẫn 

với mùi ẩm mốc khá khó chịu xộc lên mũi. Hình 

ảnh bên trong không khỏi khiến tôi giật mình: 

một nam thanh niên gầy gò, xanh xao, đôi mắt 

trong trong nhìn vô định vào khoảng không; bên 

cạnh là một bé gái với thân hình dị dạng, đầu to 

hơn bình thường, người bé gầy, nhìn thấy người 

lạ liền cười lên một cách ngờ nghệch. Chứng 

kiến hoàn cảnh như vậy, tôi vừa thấy thương, 

vừa thấy sợ. Tôi và bác trở ra dưới mái hiên, 

trong đầu tôi lúc này bộn bề những suy nghĩ, bác 

cất lời: 

“Như cháu thấy đấy, bác bị nhiễm chất độc màu 

da cam từ chiến tranh nên hai đứa sinh ra đều bị 

như vậy: một đứa thì nằm liệt giường, một đứa 

thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Bác thương 

và lo cho chúng nó lắm, bây giờ bác còn khỏe thì 

hai đứa còn được miếng rau miếng cháo qua 

ngày, nếu như bác mất rồi thì hai đứa không biết 

ra sao đây.” 

Nói đến đây, giọt nước mắt của người đàn ông 

“gà trống nuôi con” trào ra, bác lấy bàn tay nhăn 

nheo, đen gầy lau vội giọt nước mắt lăn trên má. 

Xem tiếp trang sau 



 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

Bản tin pháp luật số 07  7 

Câu hỏi: 

Người khuyết tật có độ tuổi cao hơn so với 

độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ 

thông có được theo học không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật 

NKT, khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 

số42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC, NKT được nhập học ở độ tuổi cao hơn 

so với quy định chung là 3 tuổi. 

Cụ thể khoản 2 Điều 27 Luật người khuyết 

tật quy định “Người khuyết tật được nhập 

học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy 

định đối với giáo dục phổ thông; được ưu 

tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một 

số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo 

dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; 

được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các 

khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ 

trợ phương tiện, đồ dùng học tập”. 

“Nhà nước có chính sách trợ cấp cho những người có công với cách mạng, người nghèo, thế sự hỗ trợ đó 

có giúp nhiều cho bác không ạ?” 

Bác nói: “Hàng tháng bác cũng được nhận trợ cấp của nhà nước dành cho những người có công với cách 

mạng rồi nhưng đáng là bao nhiêu đâu cháu, bác thì khuyết tật lại phải nuôi hai đứa nhỏ, ngày ngày chỉ 

trông vào vườn rau kia, hàng xóm láng giềng thấy thương nên mua cho nhưng ăn bữa nay lại lo bữa mai 

thôi cháu ạ.” 

Tôi nhận ra nỗi buồn, sự lo toan bộn bề trong lòng bác lúc này: lo cho hôm nay và cũng là lo cho cả tương 

lai mịt mù phía trước. Một người đàn ông khắc khổ, thời trai trẻ thì chiến đấu với bom đạn, lúc về già thì 

lại phải chiến đấu với cái nghèo. Hạnh phúc nơi đâu khi cái khổ, cái đói cứ mãi lẩn khuất đâu đây, chiến 

tranh đã qua đi nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn đó. Còn biết bao gia đình như bác Mạnh? Chính sách 

pháp luật liệu rằng đã thỏa đáng cho những con người như họ?  

LT 

 

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: 

Người khuyết tật có được 

phép thành lập doanh nghiệp 

không? 

 

Trả lời: 

Theo khoản 2 Điều 13 Luật 

Doanh nghiệp thì những trường 

hợp không được phép làm chủ 

doanh nghiệp hay quản lí do-

anh nghiệp: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị 

lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam sử dụng tài sản nhà 

nước để thành lập doanh 

nghiệp kinh doanh thu lợi riêng 

cho cơ quan, đơn vị mình; 

b)Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân 

đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 

dân Việt Nam; 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh 

nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người 

được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà 

án cấm hành nghề kinh doanh; 

Nếu không thuộc vào một trong những trường hợp nói 

trên thì đều được phép thành lập doanh nghiệp. 

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 

Thù lao luật sư 
 

Một người đàn ông gọi điện cho 1 luật sư và hỏi: "Ông lấy bao 

nhiêu tiền công trả lời cho 3 câu hỏi đơn giản?" 

Luật sư đáp ngắn gọn: "Một ngàn đô la!" 

"Một ngàn đô la ư?" Người đàn ông kêu trời. "Ông không thấy 

như thế là quá đắt sao?" 

"Tất nhiên rồi! Thế câu hỏi thứ ba của anh là gì?" 

Luật sư thông minh 
 

Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu 

mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho 

một hãng hỏa xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa 

ra tòa vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương tật 

nặng tới mức nó không thể giơ tay cao hơn khỏi đầu được nữa. 

Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé 

một cách bình lặng hết sức và cũng hiệu quả vô cùng. 

- Này, chú bé - Luật sư nói, cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không? 

- Vâng thưa ông! - Chú bé đáp. 

- Và bây giờ em không thể nhấc tay cao lên được phải không? 

- Vâng ạ! 

- Em vui lòng - Chàng luật sư nói rất dịu dàng - Cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn 

đến giờ em có thể giơ tay cao lên chừng nào? 

Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết 

mực: 

- Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay cao chừng nào? 

Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé. 
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