
 

 

 

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng  đồng - Ấn phẩm phát hành mỗi tháng 1 kỳ 

Số 08 
 

8-2014 

TRONG SỐ NÀY: 

 

  Bản tin 

Chính sách & cuộc sống 

 

 

Tin tức-Hoạt động 

                                    Trang 2-3 

Văn bản mới 

                                    Trang 4 
Bạn cần biết 

                                Trang 5 
 

Phân tích-Bình luận 

                                     Trang 6-7  

Tư vấn pháp luật 

                                   Trang 8 

Góc tâm sự 

                                    Trang 9 

Tin tuyển dung 

                                    Trang 10 

Giải trí 

                                    Trang 11 

TRONG SỐ NÀY: 



 

 2 

TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Bản tin chính sách & cuộc sống số 08                                                                                             

Trong 2 ngày 26 và 27/7/2014, Trung tâm Hành 

động vì sự phát triển cộng đồng – ACDC đã tổ chức 

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác Hỗ trợ pháp 

lý cho cán bộ Hội người khuyết tật – Khu vực miền 

Bắc tại Nhà khách Quốc hội, Số 2 – Hoàng Cầu – 

Hà Nội.  

 

Tham gia buổi tập huấn có khoảng 30 cán bộ đến từ 

các Hội người khuyết tật của Hà Nội và các tỉnh. 

Mục đích của tập huấn là giúp các cán bộ có các kỹ 

năng đọc hiểu các văn bản pháp luật và Tư vấn đồng 

cảnh về các nội dung liên quan đến pháp luật, trang 

bị cho các cán bộ nòng cốt những kiến thức cơ bản 

về luật người khuyết tật, công ước quốc tế về quyền 

TẬP HUẤN  

Nâng cao năng lực 

về hỗ trợ pháp lý 

cho cán bộ Hội 

người khuyết tật 

Khu vực miền Bắc 

của người khuyết tật cũng như kỹ năng trợ 

giúp pháp lý cho hội viên khuyết tật.  

 

Kết thúc 2 ngày tập huấn, bà Nguyễn Thị 

Thúy Ngân (Chủ tịch Hội người khuyết tật 

– Quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Những kiến 

thức được học tại buổi tập huấn rất thiết 

thực và giúp ích rất nhiều cho tôi  trong 

việc xây dựng, phát triển Hội cũng như 

việc Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

trên địa bàn quận tôi. Tôi rất mong tương 

lai sẽ có nhiều buổi tập huấn như thế này 

để cán bộ chúng tôi có thêm nhiều kiến 

thức và kĩ năng để hỗ trợ cho hội viên 

khuyết tật trong đơn vị mình.” 

 

Đây là hoạt động tập huấn nâng cao năng 

lực cuối cùng trong chuỗi hoạt động nâng 

cao năng lực cho cán bộ Hội người khuyết 

tật trên toàn quốc của dự án “Trung tâm Tư 

vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết 

tật Việt Nam” năm 2014. 

 

Ánh Ngọc 
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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

T ư vấn pháp luật miễn phí cho người 

khuyết tật TP. Huế và tỉnh Quảng Trị 
 

Trong 2 ngày, 2-3/8/2014, Trung tâm ACDC đã tiến hành tư 

vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật của TP Huế và 

tỉnh Quảng Trị. Mục đích của chương trình nhằm phổ biến, 

giải đáp các thắc mắc của người khuyết tật liên quan đến Luật 

cũng như đưa luật gần hơn với cuộc sống. 

 

Tại buổi tư vấn, nhóm luật sư và luật gia của Trung tâm 

ACDC đã phổ biến các chính sách pháp luật dành cho người 

khuyết tật, những nội dung cơ bản của luật người khuyết tật 

đang hiện hành. Sau thời lượng dành cho phổ biến pháp luật, 

Trung tâm ACDC tập hợp và giải đáp các thắc mắc của người 

khuyết tật tại địa phương. Những thắc mắc liên quan đến 

chính sách cho người khuyết tật về tất cả mọi mặt của cuộc 

sống, 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 

khuyết tật, thủ tục làm giấy chứng nhận khuyết tật, các chính 

sách dành cho người thân/người trợ giúp người khuyết tật... 

đều được các luật sư tận tình giải đáp. 

 

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy quyền 

cho người khuyết tật Việt Nam do UNDP tài trợ. 

 

 

Cuộc họp cấp cao 

của Đại hội đồng về 

người khuyết tật và 

phát triển đã diễn ra 

vào ngày 8 -

10/7/2014 tại trụ sở 

UNESCO.  Đây là 

cuộc họp nhóm 

chuyên gia của Liên 

hiệp quốc về dữ 

liệu phát triển, đánh giá giám sát và 

chương trình nghị sự phát triển hòa 

nhập người khuyết tật hướng tới năm 

2015 và tương lai. Mục tiêu của Hội 

nghị nhằm đưa ra lập nên dự thảo về 

những khuyến nghị chung và cụ thể để 

tăng cường dữ liệu khuyết tật và số 

liệu thống kê trong thời gian ngắn hạn 

và trung hạn. Đồng thời, Hội nghị 

cũng đánh giá lại mục tiêu và các số 

liệu về người khuyết tật trong chương 

trình nghị sự phát triển sau năm 2015. 

Cập nhật Công ước 
Quốc tế về quyền của 
người khuyết tật 



 

 

VĂN BẢN MỚI 
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  Đề xuất mức lương tối thiểu năm 2015 do Hội 

đồng tiền lương quốc gia thông qua ngày 

6/8/2014, đang được trình lên thủ tướng xem xét. 

 

Theo đó, lương tối thiểu tại vùng I sẽ tăng 400.000 

đồng so với 2014 lên 3,1 triệu đồng một tháng, các 

vùng khác, mức lương tăng từ 300.000-350.000 

đồng.  

Nếu đề xuất này được thông qua thì nó sẽ chính 

thức được áp dụng vào năm 2015. Tuy nhiên, vẫn 

còn nhiều thông tin trái chiều về vấn đề này. Về 

phía cộng đồng doanh nghiệp cho rằng mức tăng 

23% ngay trong năm 2015 là quá cao khi tình hình 

sản xuất, kinh doanh chưa hết khó khăn. Theo một 

khảo sát nhanh thì đa phần người dân đồng tính với 

đề xuất trên. 

Lưu ý: Mức lương tối thiểu dành cho nhân viên hoạt 

động khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

 

Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành ngày 25/07/2014 về 

vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, thi cư. 

Quyết định có hiệu lực kể thừa ngày ban hành. 

 

Quyết định quy định, phương pháp giáo dục sẽ 

được đổi mới theo hướng phát triển năng lực cá 

nhân của người học, chú trọng việc tự học, tăng 

cường nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức 

vào thực tế. 

Cùng với đó là việc đổi mới phương pháp kiểm tra, 

thi cử ngay trong từng giai đoạn giáo dục, đào tạo 

nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt 

động dạy và học. 

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ thành lập trung tâm 

đánh giá chất lượng giáo dục để triển khai đổi mới 

thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, cao đẳng: 

tiến tới tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét công 

nhận tốt nghiệp phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh 

cao đẳng, Đại học. 

 

Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Nghị định 69/2008/NĐ do chính 

phủ ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2014 

về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối 

với hoạt động trong linh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường: 

 

Trong đó đang chú ý là điểm mới về chuyển 

nhượng dự án xã hội hóa: 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển 

nhượng dự án này theo pháp luật về kinh do-

anh bất động sản nếu có lý do khách quan mà 

không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã 

được Nhà nước cho thuê đất. 

Việc chuyển nhượng phải được UBND cấp 

tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Người nhận 

chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục 

thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục 

tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án. 

 

Nghị quyết số 61/NQ-CP của chỉnh phủ 

về việc cán bộ, công chức sẽ được vay từ 

gói 30.000 tỷ để thực hiện xây dựng mới, 

hoặc cải tạo sửa chữa nhà ban hành ngày 

21/08/2014. 

 

Cán bộ, công chức sẽ được xem xét cho vay 

nếu đủ các điểu kiện: 

Mức vay hỗ trợ trong trường hợp này sẽ do 

ngân hàng nhà nước quyết định nhưng phải 

thấp hơn mức vay để mua, thuê nhà ở xã hội. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung thêm 2 

đối tượng khác được vay gói hỗ trợ này: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở 

có nhu cầu mua nhà ở có giá trị tối đa (cả nhà 

và đất) không quá 1,05 tỷ. 

- Hộ gia đình, cá nhân được vay để đầu tư cải 

tạo, xây dựng mới nhà ở xã hội để bán, cho 

thuê, thuê mua cho các đối tượng thuộc diện 

được giải quyết nhà ở xã hội. 

Thời hạn cho vay cũng được nâng từ 10 năm 

lên 15 năm. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

4 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-59-2014-ND-CP-sua-doi-69-2008-ND-CP-khuyen-khich-giao-duc-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-235605.aspx?newsid=7846
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PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - Những điều cần biết 

Định nghĩa Phục hồi là một từ kép bao gồm 2 từ gần đồng 

nghĩa, PHỤC là trở lại, trở về, HỒI là trả lại, trở lại. Như 

vậy, theo một nghĩa hẹp cụ thể thì từ phục hồi được áp 

dụng cho người bệnh, có nghĩa là trả lại cho họ chức năng 

đã bị mất do hậu quả của bệnh hay chấn thương. 

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một định nghĩa đầy đủ về 

phục hồi chức năng như sau: Phục hồi chức năng bao gồm 

các biện pháp y học, kinh tế, xã hội, giáo dục hướng 

nghiệp và kỹ thuật phục hồi nhằm làm giảm tác động của 

giảm khả năng và khuyết tật, đảm bảo cho người khuyết 

tật hội nhập xã hội, có những cơ hội bình đẵng và tham 

gia đầy đủ các hoạt động của xã hội. 

Phục hồi chức năng không chỉ huấn luyện người khuyết 

tật thích nghi với môi trường sống mà còn tác động vào 

môi trường và xã hội tạo nên khối thống nhất cho quá 

trình hội nhập của người khuyết tật. 

Phục hồi chức năng là trả lại các chức năng bị giảm hoặc 

bị mất cho người khuyết tật hoặc là giúp họ xử trí tốt hơn 

với tình trạng khuyết tật của mình khi ở nhà hoặc ở cộng 

đồng. 

Phục hồi chức năng là gì? 

Mục đích của phục hồi chức năng  là gì? 

- Hoàn trả lại một cách tối đa các chức năng đã bị giảm 

hoặc bị mất cho người bệnh, tăng cường khả năng còn 

lại của họ để giảm hậu quả của khuyết tật. 

- Tác động làm thay đổi tích cực suy nghĩ, thái độ của xã 

hội, tạo nên sự chấp nhận của xã hội đối với người 

khuyết tật, coi họ như một thành viên bình đẳng trong 

cộng đồng. 

- Tác động làm cải thiện các điều kiện nhà ở, 

nơi làm việc, nơi công cộng, cầu cống, 

đường xá, trường học.. . để người khuyết tật 

có thể tham gia lao động sản xuất, học hành 

và đến được những nơi mà họ cần đến để 

tham gia các sinh hoạt xã hội (chuyển từ biện 

pháp đơn thuần y học sang biện pháp xã 

hội). 

- Tạo việc học hành vui chơi và công việc 

làm ăn cho người khuyết tật, lôi kéo bản thân 

người khuyết tật, gia đình và cộng đồng 

tham gia vào quá trình phục hồi. 
 

- Làm cho người khuyết tật thích ứng tối đa 

với hoàn cảnh của họ, làm cho xã hội ý thức 

được trách nhiệm của mình để người khuyết 

tật có cuộc sống độc lập ở gia đình và cộng 

đồng. Nói ngắn hơn, phục hồi chức năng là 

một phương pháp sáng tạo cả về khoa học 

lẫn nghệ thuật, giúp người bệnh tiến triển và 

tận dụng tối đa có thể được những khả năng 

còn lại về thể chất, tinh thần, kinh tế, xã hội 

để tự giúp mình trở thành người có ích, gia 

nhập trở lại cộng đồng. 

                                      (ST) 

 



 

 

PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  

Quyền giáo dục - một trong những quyền con người có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng (cũng là quyền của người khuyết tật) đã được cộng 

đồng quốc tế tuyên bố thừa nhận và ghi nhận trong các văn bản pháp 

luật quốc tế, đặc biệt là Công ước về quyền của người khuyết tật 

(Điều 24).  

D ưới góc độ quốc gia, 

pháp luật Việt Nam 

cũng sớm ghi nhận và bảo 

đảm quyền giáo dục của 

người khuyết tật. Ngay từ bản 

Hiến pháp đầu tiên của Nhà 

nước Việt Nam – Hiến pháp 

năm 1946, quyền giáo dục của 

người khuyết tật cũng đã 

được tuyên bố ghi nhận, bảo 

đảm. Ngày nay, từ Hiến pháp 

(năm 2013), Luật người 

khuyết tật (năm 2010), Luật 

giáo dục (năm 2006) đến các 

văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành đã tạo 

thành hệ thống các văn bản 

quy phạm pháp luật tương đối 

đồng bộ, ghi nhận và bảo đảm 

vững chắc quyền giáo dục của 

người khuyết tật. Một số 

chính sách giáo dục đối với 

người khuyết tật hiện nay bao 

gồm: 

Được ưu tiên nhập học và 

tuyển sinh:  

Người khuyết tật được ưu tiên 

nhập học ở độ tuổi cao hơn so 

với quy định chung là 3 tuổi. 

Người khuyết tật được ưu tiên 

trong tuyển sinh trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, trung 

học chuyên nghiệp, cao đẳng 

và đại học. Theo  đó, người 

khuyết tật được hưởng chế độ 

tuyển thẳng vào trung học phổ 

thông như đối với học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội 

trú và học sinh là người dân 

tộc rất ít người theo quy định 

tại Quy chế tuyển sinh trung 

học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông; người khuyết 

tật được xét tuyển thẳng vào trung 

cấp chuyên nghiệp theo Quy chế 

tuyển sinh trung cấp chuyên 

nghiệp. Hiệu trưởng các trường 

trung cấp chuyên nghiệp hoặc các 

trường có đào tạo trung cấp 

chuyên nghiệp căn cứ kết quả học 

tập ở phổ thông của học sinh (học 

bạ), tình trạng sức khoẻ và yêu 

cầu của ngành đào tạo để xem xét 

và quyết định tuyển thẳng vào 

học; người khuyết tật đặc biệt 

nặng được xét tuyển thẳng vào đại 

học, cao đẳng. Người khuyết tật 

được hưởng chính sách ưu tiên 

theo đối tượng khi đăng kí xét 

tuyển vào các trường đại học, cao 

đẳng theo quy định tại Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy. 

Được miễn, giảm một số nội dung 

môn học, môn học hoặc hoạt động 

giáo dục trong chương trình giáo 

dục: Dù học theo phương thức 

giáo dục hòa nhập hoặc chuyên 

biệt thì người khuyết tật đều được 

ưu đãi. Nếu người khuyết tật 

không có khả năng đáp ứng các 

yêu cầu của chương trình giáo 

dục, người đứng đầu cơ sở giáo 

dục quyết định điều chỉnh, miễn, 

giảm, thay thế một số nội dung 

môn học hoặc một số môn học, 

hoạt động giáo dục cho phù hợp. 

- Được ưu tiên trong đánh giá kết 

quả học tập:  

Nguyên tắc động viên, khuyến 

khích sự nỗ lực và tiến bộ của 

người học được áp dụng trong 

đánh giá kết quả học tập đối 

với người khuyết tật. Ngoài ra, 

đối với người khuyết tật học 

tập theo phương thức giáo dục 

hoà nhập, kết quả giáo dục môn 

học hoặc hoạt động giáo dục 

mà người khuyết tật đáp ứng 

được yêu cầu chương trình giáo 

dục chung được đánh giá như 

đối với học sinh bình thường 

nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về 

kết quả học tập. Những môn 

học hoặc hoạt động giáo dục 

mà người khuyết tật không có 

khả năng đáp ứng yêu cầu 

chung được đánh giá theo kết 

quả thực hiện kế hoạch giáo 

dục cá nhân; không đánh giá 

những nội dung môn học, môn 

học hoặc nội dung giáo dục 

được miễn. Đối với người 

khuyết tật học tập theo phương 

thức giáo dục chuyên biệt, kết 

quả giáo dục của môn học hoặc 

hoạt động giáo dục mà người 

khuyết tật đáp ứng được yêu 

cầu chương trình giáo dục 

chuyên biệt được đánh giá theo 

quy định dành cho giáo dục 

chuyên biệt. Những môn học 

hoặc hoạt động giáo dục mà 

người khuyết tật không có khả 

năng đáp ứng yêu cầu giáo dục  
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chuyên biệt thì đánh giá theo 

kết quả thực hiện kế hoạch 

giáo dục cá nhân. 

Được ưu tiên trong xét lên lớp 

và cấp bằng tốt nghiệp: Đối 

với giáo dục phổ thông, người 

đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ 

quan quản lý giáo dục theo 

phân cấp căn cứ kết quả học 

tập các môn học, hoạt động 

giáo dục của người khuyết tật 

để xét lên lớp hoặc xác nhận 

hoàn thành chương trình tiểu 

học, cấp bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông đối với 

người khuyết tật học theo 

chương trình giáo dục chung 

hoặc căn cứ vào kết quả thực 

hiện kế hoạch giáo dục cá nhân 

đối với người khuyết tật không 

đáp ứng được chương trình 

giáo dục chung để xét lên lớp 

hoặc xác nhận hoàn thành 

chương trình tiểu học, cấp 

bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, cấp bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông. Đối với giáo 

dục đại học, trung cấp chuyên 

nghiệp, người đứng đầu cơ sở 

giáo dục đại học, trung cấp 

chuyên nghiệp, căn cứ vào kết 

quả học tập, hoạt động giáo 

dục của người khuyết tật đáp 

ứng được các yêu cầu chuẩn 

đầu ra của chương trình đào 

tạo để xét và cấp bằng tốt 

nghiệp. 

Được miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập: người 

khuyết tật học tại các cơ sở 

giáo dục được miễn, giảm học 

phí và hỗ trợ chi phí học tập 

theo quy định tại Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2010 về miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và 

cơ chế thu, sử dụng học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân từ năm học 2010 - 

2011 đến năm học 2014 - 2015 và 

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ. 

Về chính sách học bổng và hỗ trợ 

phương tiện, đồ dùng học tập:  

người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo 

dục được hưởng học bổng mỗi tháng 

bằng 80% mức lương cơ sở theo quy 

định của Chính phủ trong từng thời 

kì. Người khuyết tật thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách đang học tập 

tại cơ sở giáo dục đại học, trung cấp 

chuyên nghiệp được cấp học bổng 

10 tháng/năm học; người khuyết tật 

thuộc đối tượng được hưởng chính 

sách đang học tập tại cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hoà nhập được 

cấp học bổng 9 tháng/năm học. 

Người khuyết tật thuộc hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo đang học tại các 

cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí 

để mua sắm phương tiện, đồ dùng 

học tập với mức 1.000.000 đồng/

người/năm học. Người khuyết tật 

thuộc đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng 

học tập mà cùng một lúc được 

hưởng nhiều chính sách hỗ trợ 

phương tiện, đồ dùng học tập khác 

nhau thì chỉ được hưởng một chế độ 

hỗ trợ cao nhất. Các cơ sở giáo dục 

công lập có người khuyết tật đang 

theo học được Nhà nước hỗ trợ kinh 

phí để mua sách, tài liệu học tập, đồ 

dùng học tập đặc thù dùng chung, 

đảm bảo ở mức tối thiểu. Hằng năm, 

vào thời điểm lập dự toán ngân sách 

của năm kế hoạch, cơ sở giáo 

dục căn cứ vào số người 

khuyết tật đang học, các dạng 

tật để lập phương án mua sắm 

và dự toán kinh phí chi tiết gửi 

cơ quan chủ quản phê duyệt để 

tổng hợp gửi cơ quan tài chính 

trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, phê duyệt. Trên cơ sở dự 

toán kinh phí được phê duyệt 

và căn cứ vào đặc điểm thực tế 

của cơ sở giáo dục, người đứng 

đầu cơ sở giáo dục thực hiện 

mua sắm theo quy định. 
 

Nhìn chung, pháp luật bảo đảm 

quyền giáo dục của người 

khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 

khá đầy đủ, toàn diện, có nhiều 

điểm tiến bộ và cơ bản là 

tương thích với pháp luật quốc 

tế về quyền của người khuyết 

tật. Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tựu, do những nguyên 

nhân khác nhau, việc tổ chức 

thực hiện pháp luật bảo đảm 

quyền giáo dục của người 

khuyết tật trên thực tế cũng 

còn hạn chế, bất cập, nhiều khi 

mang tính hình thức, thiếu hiệu 

quả thực tế.  

Để bảo đảm tốt hơn quyền giáo 

dục của người khuyết tật cần 

tiếp tục tiến hành đồng bộ các 

giải pháp về xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật: trợ giúp, ưu tiên 

người khuyết tật, tạo điều kiện 

thuận lợi xoá bỏ các rào cản, 

tiếp cận được quyền của mình; 

xây dựng, đặc biệt chú trọng 

phát triển đội ngũ cán bộ giáo 

dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

xây dựng cơ sở vật chất, nâng 

cao ý thức pháp luật. 
 

Cần kết hợp hài hoà giữa các  
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pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do 

địa phương ban hành để xác định hộ nghèo. 

Giảm thuế 

 Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

 Đất ở trong hạn mức của thương 

binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng 

chính sách như thương binh hạng 3/4, 

4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của 

liệt sĩ không được hưởng trợ cấp 

hàng tháng; 

Như vậy, nếu gia đình chị thuộc hộ 

nghèo hay thuộc một trong những 

trường hợp kể trên thì chị sẽ được 

miễn, giảm thuế theo quy định. Hiện 

nay chưa có văn bản nào quy định 

việc miễn, giảm thuế nhà đất cho 

người khuyết tật nói chung, cũng như người 

khiếm thị nói riêng. 

 

Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT, doanh 

nghiệp sử dụng 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 phụ nữ  khiếm thị. Tôi có được 

miễn thuế nhà đất không?  

 

Phòng luật Trung tâm ACDC trả 

lời: 

Căn cứ vào khoản 5, khoản 6 Điều 9 

(miễn thuế); Điều 10 (giảm thuế) 

Luật thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp số: 48/2010/QH12; khoản 3 

Điều 8 Nghị định Số: 53/2011/NĐ-

CP; các điều 9, 10 Thông tư hướng 

dẫn về thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp số: 153/2011/TT-BTC quy 

định chi tiết việc miễn, giảm thuế cụ 

thể như sau: 

Đất ở trong hạn mức của người hoạt 

động cách mạng trước ngày 

19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người 

hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; 

bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, 

người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, 

chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ 

cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị 

nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc 

da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Việc xác định hộ nghèo được miễn thuế quy định 

tại khoản 6 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp được căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ 

nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của 

giải pháp ưu tiên, trợ giúp, bảo trợ với tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật có thể tiếp cận hoà nhập. 

Chẳng hạn, đối với người khuyết tật đặc biệt nặng việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng là phù hợp 

nhưng nếu họ muốn tự khẳng định khả năng, tham gia dự thi như những thí sinh khác thì cũng phải tạo cơ 

sở pháp lí cho việc hỗ trợ họ tham gia. Đối với những người khuyết tật khác (dù là khuyết tật nặng) thì 

không nên tuyển thẳng mà nên có giải pháp xoá rào cản, trợ giúp phù hợp để họ tự khẳng định khả năng, 

thực lực của mình. Điều này vừa có ý nghĩa trợ giúp người khuyết tật, vừa khuyến khích động viên họ tự 

vươn lên vượt qua trở ngại, khó khăn trong cuộc sống và học tập, tránh tạo ra tâm lí bi quan, yếu thế hoặc ỷ 

lại. 

Cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền con người, 

quyền công dân, quyền của người khuyết tật, trong đó có quyền giáo dục của người khuyết tật./. 

TS Trần Thái Dương 

Đại học Luật Hà Nội. 

PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN GIÁO DỤC...  (tiếp theo trang7)  

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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T ôi là con của người mẹ khuyết tật đơn thân, 

phải bỏ quê hương lập nghiệp ở xứ người. Có 

con, tôi càng thấu hiểu hơn cảm giác làm mẹ và sự 

khát khao hạnh phúc của một người phụ nữ. Mẹ 

sinh tôi ở cái tuổi gần bốn mươi và tôi không biết 

bố của mình là ai. Ông bà mất sớm, mẹ một mình 

chèo chống nuôi tôi trong sự xa lánh của họ hàng và 

những lời bàn ra tán vào của hàng xóm láng giềng. 

Năm tôi vừa tròn năm tuổi, do không chịu đựng 

được những lời xì xào của dư luận, đặc biệt là 

không muốn tôi bị tổn thương mẹ đã 

quyết định bán căn nhà ở quê, 

bỏ xứ đến nơi đây, dựng 

tạm căn nhà lán hai mẹ con 

sống qua ngày. 

 

Ngày tôi bắt đầu đi học cũng là ngày đánh dấu cho 

những sự việc mà tôi nhớ mãi. Tôi phải chịu những 

lời trêu chọc của bạn bè vì không có bố. Tôi cảm 

thấy xấu hổ, tủi thân và có phần ghét mẹ. Tôi đã 

nghĩ mẹ chính là nguyên nhân làm tôi rơi vào hoàn 

cảnh như vậy. Những lúc tôi khóc, chán nản, ngồi 

buồn một mình, mẹ chỉ ôm tôi, không nói gì. Còn 

tôi mỗi khi giận dữ, luôn la lối, to tiếng và không 

cho mẹ lại gần. Giờ nghĩ lại tôi biết chắc mẹ đau 

lòng lắm; đau vì đứa con mình khao khát có được 

lại ghét mình và càng quặn thắt khi chứng kiến nỗi 

buồn sâu thẳm của con mà không làm gì khác được. 

Mẹ khuyết tật và đau yếu nhưng một nắng hai 

sương vẫn vất vả kiếm tiền nuôi tôi: ngày mùa thì 

đi gặt thuê, cấy thuê; hết mùa thì đi hái rau bán hay  

bế con thuê cho người ta, còn tôi thì chán nản với 

cuộc sống nên đã xao nhãng việc học hành, chỉ lo 

chơi bời, đua đòi. Gia cảnh khó khăn nhưng tôi 

không chịu thua thiệt so với đám bạn, chúng nó có 

quần áo, cặp sách, giày dép mới là tôi cũng đòi cho 

bằng được vì tôi không muốn để chúng nó biết nhà 

mình nghèo. Cuộc sống của tôi sẽ vẫn như thế nếu 

như không có một ngày. Buổi trưa hôm ấy đi học 

về, vừa mệt vừa đói, tôi sà vội vào mâm cơm, ăn 

ngon lành. Mẹ không ăn cùng. Tôi hỏi thì mẹ nói 

mẹ ăn trước rồi. Ăn trưa xong, tôi vội vàng đi ngủ. 

Đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng động 

mạnh dưới bếp. Tôi dậy xem thì gặp mẹ đang ngồi 

hí húi làm gì đó, tôi cất lời hỏi: Mẹ đang làm gì đấy 

ạ? Nghe tiếng tôi, mẹ giật mình làm chiếc bát trên 

tay mẹ rơi xuống mặt sàn vỡ tan. Mẹ quay lại nhìn 

tôi. Giờ khắc ấy tôi không khỏi bàng hoàng và 

chết lặng, ánh mắt tôi trân trân nhìn vào cái bát 

cơm vỡ đó, miệng không nói được thành tiếng: 

mẹ tôi đang ăn cơm thiu của chiều hôm trước, 

còn cơm trắng mẹ dành cho tôi. Khóe mắt tôi đã 

ướt nhòa tự lúc nào không hay. Tôi, một đứa con 

vô tâm và bất hiếu ôm mẹ khóc nức nở như một 

đứa trẻ: Sao mẹ lại ăn cơm này? Sao mẹ phải khổ 

thế? Mẹ tôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng, bàn 

tay gầy guộc xoa đầu tôi: Mẹ không sao, chỉ cần 

con khỏe mạnh, vui vẻ, là mẹ hạnh 

phúc rồi. 

Từ hôm ấy, tôi quyết tâm 

chăm chỉ học hành để để mai 

sau có thể kiếm được nhiều tiền 

bù đắp cuộc sống khó khăn của hai mẹ con 

lúc này. Tôi mượn sách vở bạn bè để tự học lại 

kiến thức, không đua đòi mà lao vào học ngày 

học đêm nhưng vẫn không quên phụ giúp mẹ các 

việc lặt vặt kiếm thêm thu nhập. Tôi thấy mẹ gầy 

đi nhiều, da sạm đen, đôi bàn chân nứt nẻ. Tôi tự 

trách mình vô tâm không nhận ra từ sớm. Nhiều 

đêm mẹ tôi không ngủ được, cứ trở mình liên tục 

vì bị căn bệnh đau lưng, đau khớp quái ác nhưng 

vẫn cố chịu đựng để dành tiền lo cho tôi ăn học, 

lo miếng cơm hàng ngày.  

Ngày tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại 

học loại xuất sắc, ước ao của tôi là mẹ ở bên để 

được khoe với mẹ rằng con gái mẹ đã thực sự 

trưởng thành, không còn làm mẹ thất vọng. Điều 

đó giờ khó và quá xa vời đối với tôi. Mẹ đã mất 

với đủ thứ bệnh khi chưa kịp nhìn thấy tôi mặc 

bộ đồ cử nhân như mong muốn của mẹ. Giờ đây 

khi đã tự mua cho mình được một ngôi nhà 

khang trang hơn, một chiếc xe đẹp, một bữa cơm 

thịnh soạn hay đơn giản chỉ là một liều thuốc 

giảm đau nhưng tôi lại không có mẹ ở bên để báo 

đáp công ơn, bù đắp những ngày tháng vất vả, 

nhọc nhằn của mẹ. Với người khác, mẹ khuyết 

tật, nhưng đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp và 

vĩ đại nhất. Nếu thời gian quay trở lại, tôi thực sự 

muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ 

của con”. Xin một lời nhắn nhủ với những ai còn 

mẹ:  

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc 

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”. 

                                           LT 



 

 

TIN TUYỂN DỤNG 
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Hà Nội:  

Công ty Cổ phần dịch vụ hình ảnh 

365 cần tuyển 
 

Vị trí: Chuyên gia công nghệ thông tin 

Số lượng: 3 người 

Loại hình: Toàn thời gian cố định 

Lương: Thỏa thuận 

Yêu cầu: 

02 Lập Trình PHP & MY SQL, Cakephp frame-

work, Mô hình MVC  

- Lập trình Php & my Sql theo yêu cầu công ty 

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự 

chỉ đạo của Công ty 

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong 

buổi phỏng vấn 

01 Web Designer  

- Thiết kế, vẽ giao diện web bằng Photoshop, 

chuyển PSD sang HTML và CSS 

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự 

chỉ đạo của Công ty 

 Cả 2 vị trí yêu cầu 3 năm kinh nghiệm trở lên 

Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2014  

Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, 

qua email hay nộp trực tiếp tại công ty 

*Lưu ý : 

- Ứng viên gửi hồ sơ qua email trước và gửi kèm 

các dự án đã tham gia, nếu đạt yêu cầu sẽ liên hệ 

mời phỏng vấn 

Liên hệ: 

Công ty cổ phần dịch vụ hình ảnh 365 

Địa chỉ: P408 CC2 Thanh Hà – Bắc Linh Đàm – 

Hoàng Mai – TP Hà Nội 

Mrs. Kim Anh 

Email: kimpro1088@gmail.com 

Phone: 0943.876.090  

Hà Nội: 

Trung tâm Vì ngày mai cần tuyển 
 

Vị trí: Trợ lý Giám đốc :01 người  

Cán bộ dự án 01 người 

Thiết kế phát triển sản phẩm thủ công 01 người.  

Kỹ năng và yêu cầu: 

Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh, công tác xã hội, mỹ thuật. 

Kỹ năng giao tiếp và dịch thuật tiếng Anh tốt 

Vị trí trợ lý Giám đốc và cán bộ dự án phải là 

người đã có kinh nghiệm trong quản lý và điều 

hành từ 03 năm trở lên. 

Đối với cán bộ thiết kế và quản trị web cần biết 

sử dụng thành thạo các chương trình thiết kế đồ 

họa và quản trị Web, SEO.  

Sẽ là một lợi thế nếu là người khuyết tật hay đã 

làm việc với người khuyết tật 

Phẩm chất cá nhân: 

- Khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và sáng tạo. 

- Trung thực, trách nhiệm. 

- Kỹ năng giao tiếp và phong cách làm việc 

chuyên nghiệp 

- Kiên nhẫn và siêng năng, chịu áp lực công việc 

Các thỏa thuận và thời hạn 

- Lương thỏa thuận, các chế độ được hưởng theo 

luật lao động và quy định của Trung tâm. Chi tiết 

công việc và các thỏa thuận sẽ được trao đổi cụ 

thể hơn khi phỏng vấn.  

 - Các ứng viên quan tâm cần gửi hồ sơ đăng ký 

về địa chỉ hộp thư: Trung tâm Vì Ngày mai, số 

nhà 96 tổ 19b Phường Cổ Nhuế 2, Quận BắcTừ 

Liêm Hà Nội và hộp thư: vnm@holdthefuture.org, 

Hạn nộp hồ sơ:18h ngày 10/9/2014. 

 

 

Vị trí: Nữ công nhân kết cườm 

Số lượng: 10 người 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

ưu tiên khuyết tật chân, đôi tay lành lặn. Yêu cầu sử 

dung đôi tay khéo léo, có khiếu thẩm mỹ.  

Quyền lợi: 1 bữa trưa, người khuyết tật có thể ở 

luôn tại xưởng. Lương 2,5 - 3triệu.  

Làm thêm giờ được  hưởng 150%.  

Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2014  

Liên hệ: Nguyễn Cẩm Linh. Điện thoại: 

01229999082.  

Email: anhthikgaidam@gmail.com  

Địa chỉ: Nhà may Dung, số 654 Trường Chinh, 

Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh.  

Điện thoại: 0837194543  

TP. Hồ Chí Minh: Nhà may Dung cần tuyển 

mailto:vnm@holdthefuture.org
mailto:anhthikgaidam@gmail.com


 

 

GIẢI TRÍ 

TRUYỆN CƯỜI SƯU TẦM 

Nghĩ đến cha  

 

Toà hỏi một bị cáo: 

- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không 

nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? 

- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy 

trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy 

cả. 

Cặp vợ chồng già 

 

Một cặp vợ chồng già lái xe vào khu ngoại thành chơi. 

Người vợ đang lái thì bị một xe cảnh sát ra hiệu áp vào lề 

đường.  

Viên sĩ quan hỏi: “Thưa bà, bà có biết là mình lái xe vượt 

tốc độ?” 

Người phụ nữ nghễnh ngãng liền quay sang chồng hỏi: 

“Anh ta nói gì?” 

Người đàn ông hét lên: “Anh ta bảo bà đang đi quá tốc 

độ” 

Viên cảnh sát nói tiếp: “Xin bà cho xem bằng lái”. 

 Người phụ nữ lại quay sang chồng hỏi: “Anh ta nói gì?” 

Người đàn ông hét lên: “Anh ta muốn xem bằng lái của 

bà” 

Người phụ nữ liền đưa cho viên sĩ quan bằng lái. 

Anh ta nói: “Vậy là bà đến từ Arkansas. Tôi đã từng ở đó 

một lần và có một cuộc hẹn với người phụ nữ xấu nhất 

hành tinh” 

Bà vợ liền quay sang ông chồng hỏi: “Anh ta nói gì?”. 

Người đàn ông hét lên: “Anh ta bảo anh ta biết bà”. 
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Nhà với người cũng giống 

 

Cảnh sát hỏi một nghi can: 

- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác 

làm gì? 

- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống 

nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà. 

- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông 

thấy bà này bước ra? 

- À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi. 

Trộm hơn Luật sư 

 

Một luật sư thất bại trong việc chứng minh thân chủ vô tội trong vụ trộm tranh. Ông ta cảm thấy ăn 

năn nên an ủi bị cáo.  

- Ít nữa, sau khi mãn hạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh yêu cầu.  

 Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ: Ông ư? Ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm hơn nghề luật sư 

nhiều sao?  



 

 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt bản tin chính sách & cuộc sống để 

phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập nhật tin tức của người khuyết tật Việt 

Nam và những tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật tại 

Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác của các độc 

giả để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực hơn với. Mỗi bản 

tin ngoài được in giấy, sẽ được chuyển tải trên email list của diễn đàn người 

khuyết tật Việt Nam và trang web của Trung tâm tại địa chỉ http://acdc.org.vn. 

Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban biên tập và ghi rõ nguồn.  

 

Liên hệ 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. 

 

 

 

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là 

một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người 

khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng động đồng. 

Chúng tôi với một đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm 

đang tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không 

vật cản và vì quyền của người khuyết tật với tôn chỉ mục đích “Chúng tôi 

tồn tại vì sự phát triển của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”. 

Ban biên tập: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

 

http://acdc.org.vn/

