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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Bản tin chính sách & cuộc sống số 09                                                                                          

N gày 28 tháng 8 năm 

2014, Trung tâm Hành 

động vì sự phát triển cộng 

đồng (Trung tâm ACDC) đã 

phối hợp với Hội chữ thập đỏ 

quốc tế tổ chức Hội thảo tham 

vấn về Bảo hiểm y tế (BHYT) 

đối với người khuyết tật tại 

Khách sạn Quân đội, Hà Nội. 

 

Tham gia Hội thảo ông Lê 

Tuấn Đống – Trưởng phòng 

Phục hồi chức năng, Cục quản 

lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; 

Ông Nguyễn Trung Thành – 

Phó phòng Chính sách xã hội, 

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội 

(LĐ-TB&XH); Ông Joel Ni-

niger – Trưởng đại diện văn 

phòng khu vực châu Á của Ủy 

ban Chữ thập đỏ Quốc tế - 

Quỹ đặc biệt cho người 

khuyết tật (ICRC - SFD)… 

Ngoài ra, còn có các đại biểu 

Tham vấn về Bảo hiểm y tế dành cho người khuyết tật 

thực trạng và giải pháp tương lai  

đến từ các tổ chức đang hoạt động 

trong lĩnh vực hỗ trợ cho người 

khuyết tật nói chung và lĩnh vực y 

tế, phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật. Tại hội thảo, các đại biểu 

đã được nghe các chia sẻ về “Tình 

hình thực hiện Luật Người khuyết 

tật Việt Nam” của ông Nguyễn 

Trung Thành và tóm tắt 2 báo cáo 

nghiên cứu về “Đánh giá việc thực 

hiện Luật BHYT cho người khuyết 

tật trên địa bàn TP. Hà Nội – 

2014” của Hội phục hồi chức năng 

Việt Nam và“Bảo hiểm y tế cung 

cấp dịch vụ y tế cho người khuyết 

tật tại Đăk Lăk năm 2010” của Ủy 

ban y tế Hà Lan - Việt Nam. Mục 

tiêu của hai nghiên cứu này nhằm 

tìm ra các rào cản trong việc phục 

hồi chức năng cho người khuyết tật, 

từ đó đưa ra các khuyến nghị để cải 

thiện tình hình. 

Hội thảo nhận được nhiều chia sẻ 

và ý kiến đóng góp của các đại biểu. 

Phần lớn các đại biểu đều nhất trí 

rằng các cơ sở y tế hiện nay chưa 

thực sự phù hợp với người khuyết 

tật như không có đường đi cho 

người ngồi xe lăn, không có người 

phiên dịch cho những người khuyết 

tật nghe, nói… Đồng thời, các đại 

biểu cũng nêu ý kiên về việc kỹ 

 

Tình hình người khuyết tật Việt Nam và việc thực hiện Luật Bảo 

hiểm y tế cho người khuyết  tật cũng như những rào cản khó khăn 

trong việc phục hồi chức năng cho người khuyết tật, các khuyến 

nghị để cải thiện tình hình đã được các đại biểu đưa ra thảo luận 

sôi nổi trong Hội nghị tham vấn về Bảo hiểm y tế dành cho người 

khuyết tật 

năng giao tiếp, làm việc của 

nhân viên y tế đối với người 

khuyết tật còn hạn chế. Bên 

cạnh đó, các thông tin về 

Bảo hiểm y tế không thường 

xuyên được công bố trên 

các phương tiện thông tin 

đại chúng, do đó một bộ 

phận người khuyết tật 

không biết về những chính 

sách này.  

Đặc biệt, có 2 vấn đề quan 

trọng thu hút sự thảo luận 

của các đại biểu đó là: Thứ 

nhất, hiện nay theo quy 

định, chỉ có những người 

khuyết tật nặng và đặc biệt 

nặng mới được nhà nước 

cấp thẻ BHYT, còn những 

người khuyết tật nhẹ họ  

không có điều kiện về kinh 

tế để đóng BHYT, trong khi 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

của người khuyết tật nhẹ 

cũng rất cao thì giải pháp 

đưa ra như thế nào? Thứ 

2, hiện nay nhiều dụng cụ 

hỗ trợ cho người khuyết tật 

như chân tay giả, xe lăn, 

nạng chống, nẹp, máy trợ 

thính…không có mặt trong  

(tiếp trang 3) 

Ông Lê Tuấn Đống – Trưởng 
phòng Phục hồi chức năng, Cục 
quản lý khám chữa bệnh phát 
biểu tại Hội nghị 
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danh mục các vật tư, thiết bị được BHYT chi trả, 

trong khi chi phí mua lại khá cao với người khuyết 

tật vì đa số người khuyết tật đều có điều kiện kinh tế 

khá khó khăn. 
 

Cuối Hội thảo, các đại biểu thảo luận vấn đề vận 

động chính sách để đưa dụng cụ hỗ trợ cho người 

khuyết tật vào danh mục được BHYT chi trả. Các đại 

biểu đều đồng tình rằng, các dụng cụ hỗ trợ là rất cần 

thiết cho nhu cầu phục hồi chức năng của người 

khuyết tật, trong khi đó, nhìn chung người khuyết tật 

đều có thu nhập chưa cao nên gặp khó khăn khi chi 

trả cho các dịch vụ này. Một số đại biểu cũng cho 

rằng, theo kinh nghiệm của một số nước trên thế 

giới, họ đã đưa các dụng cụ hỗ trợ, phục hồi 

chức năng cho người khuyết tật vào danh mục  

người khuyết tật chi trả, và chi phí này chỉ 

chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí của Quỹ 

BHYT. Chính vì vậy, việc đưa dụng cụ hỗ trợ 

cho người khuyết tật vào danh mục được BHYT 

chi trả là rất cần thiết và không ảnh hưởng quá 

lớn đến Quỹ BHYT. 
 

Trả lời những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, 

các chuyên gia của Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH 

cũng thừa nhận rằng hiện nay chưa có nhiều cơ 

sở y tế tiếp cận đối với người khuyết tật. Nhà 

nước cũng đang tiến hành cải tạo và xây dựng 

các cơ sở y tế có sự tiếp cận đối với người 

khuyết tật nên chắc chắn trong thời gian tới vấn 

đề này sẽ được cải thiện. 
 

Với những ý kiến đóng góp xác đáng, sự đồng 

tình, ủng hộ của các đại biểu và sự cố gắng, nỗ 

lực của Trung tâm ACDC cũng như các tổ chức 

hỗ trợ người khuyết tật, hy vọng rằng trong thời 

gian tới, chính sách về BHYT đối với người 

khuyết tật sẽ có những cải thiện tích cực, giúp 

người khuyết tật ngày càng tiếp cận tốt hơn đối 

với các dịch vụ y tế nói chung và phục hồi chức 

năng nói riêng.  

Ông Joel Niniger – Trưởng đại diện văn phòng khu vực 
châu Á của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế - Quỹ đặc biệt 
cho người khuyết tật (ICRC - SFD) phát biểu.  

Tham vấn về Bảo hiểm y tế  … (Tiếp trang 2) 



 

 4 Bản tin chính sách & cuộc sống số 09                                                                                             

TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Hội nghị Hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật 

Ngày 15/9/2014, Trung tâm ACDC tổ chức Hội 

nghị Hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật tại 

Khách sạn Lake Side, Hà Nội.  
 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tư 

vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật Việt 

Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài 

trợ của Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp. Hội 

nghị nhằm mục đích chia sẻ kỹ năng, kinh 

nghiệm trong hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật 

cũng như kết nối với các tổ chức, cá nhân đang 

hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho người 

khuyết tật.   
 

Hội nghị có sự tham gia của ông Alan McCagh – 

Trưởng đại diện Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư 

pháp tại Việt Nam; Tiến sĩ Trần Huy Liệu – 

Nguyên Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư 

pháp; ông Trần Văn Tùy – Cục trợ giúp pháp lý, 

Bộ Tư pháp; Ông Phan Hồng Nguyên, Vụ Tuyên 

truyền và giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;  Ông 

Nguyễn Trung Thành – Phó phòng Chính sách xã 

hội, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); bà Đặng Huỳnh 

Mai – Chủ tịch Liên hiệp hội về Người khuyết tật 

Việt Nam (VFD). Ngoài ra còn có các đại biểu 

đến từ các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

của một số tỉnh thành của 3 miền Bắc, Trung 

Nam; các văn phòng luật sư, Trung tâm tư vấn 

pháp luật Hội người khuyết tật và các tổ chức 

phi chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ 

trợ người khuyết tật.  
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông 

Trần Văn Tùy, đại diện Cục trợ giúp pháp lý, 

Bộ Tư pháp và Tiến sĩ Trần Huy Liệu chia sẻ về 

chính sách, thực tiễn và một số giải pháp đối với 

hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người 

khuyết tật. Đến nay, trong cả nước có 63 Trung 

tâm TGPL nhà nước (trực thuộc Sở Tư pháp tại 

63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

199 Chi nhánh của Trung tâm đặt tại các huyện 

hoặc liên huyện. Cả nước có 277 tổ chức hành 

nghề luật sư với 815 luật sư (chiếm gần 10% 

tổng số tổ chức hành nghề luật sư), 48 Trung 

tâm tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội 

với 102 tư vấn viên pháp luật có đăng ký tham 

gia trợ giúp pháp lý. Về đội ngũ thực hiện trợ 

giúp pháp lý, đến nay các Trung tâm trợ giúp 

pháp lý có 483 Trợ giúp viên pháp lý và có 

8.980 người là cộng tác viên trợ giúp pháp lý, 

trong đó có 1.055 luật sư.  

(Tiếp trang 5) 
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Riêng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

từ năm 2007 đến nay, các Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước đã trợ giúp pháp lý cho khoảng 3.670 lượt 

người khuyết tật. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã chỉ ra 

rằng, hoạt động TGPL cho người khuyết tật hiện nay 

còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Đa số người khuyết 

tật chưa có thông tin về trung tâm TGPL nhà nước cũng 

như chưa biết được quyền được TGPL của mình; cơ sở 

vật chất, phương tiện của các trung tâm TGPL còn hạn 

hẹp. Đặc biệt, đội ngũ trợ giúp viên còn thiếu các kỹ 

năng trong làm việc và TGPL cho người khuyết tật, nhất 

là với các dạng tật phức tạp như khuyết tật trí tuệ, 

khuyết tật nghe nói, khuyết tật nhìn...Ngoài ra, còn thiếu 

sự phối hợp giữa các Trung tâm TGPL nhà nước và các 

tổ chức xã hội như Hội người khuyết tật, Hội người mù, 

Hội người điếc, các tổ chức xã hội dân sự... Hội nghị 

cũng đã tiến hành thảo luận 04 chủ đề chuyên sâu liên 

quan đến hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật, bao gồm: 

tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho người 

khuyết tật; Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người 

khuyết tật; Kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho người khuyết tật; chính sách trợ cấp xã 

hội cho người khuyết tật. Qua các chủ đề, các đại biểu 

đã chia sẻ về hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho người khuyết tật cùng với những thành 

công, những khó khăn thách thức, thực tiễn trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật, những kỹ năng cần thiết 

trong họat động hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật và 

những vấn đề nổi cộm trong chính sách trợ cấp xã hội 

cho người khuyết tật hiện nay.  

Hội nghị đã thống nhất rằng, để hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho người khuyết tật mang lại hiệu quả, cần phải có 

những biện pháp tích cực như hoàn thiện hệ 

thống chính sách về TGPL; xây dựng mô 

hình TGPL hiệu quả cho người khuyết tật; 

đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực 

cho hoạt động TGPL đối với người khuyết 

tật; triển khai các phương thức truyền thông 

pháp luật và TGPL đặc thù phù hợp với 

người khuyết tật và tăng cường năng lực và 

kỹ năng TGPL đặc thù cho người thực hiện 

TGPL. 
 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe 

chia sẻ của ông Alan McCagh – Trưởng đại 

diện Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp về 

hoạt động hỗ trợ về pháp lý cho người 

khuyết tật tại Australia. Bài trình bày cũng 

chỉ ra một số những yếu tố mà Việt nam có 

thể học tập và áp dụng trong hoạt động hỗ 

trợ pháp lý nói chung và cho người khuyết 

tật nói riêng. 
 

Đặc biệt, Hội nghị này cũng đã ra mắt 

mạng lưới hỗ trợ pháp lý miễn phí cho 

người khuyết tật Việt Nam. Đây là một 

mạng lưới kết nối các cá nhân, tổ chức hoạt 

động trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý đã được 

Trung tâm ACDC xây dựng trong quá trình 

thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý 

miễn phí cho người khuyết tật trong thời 

gian qua. Mạng lưới này bao gồm các 

Trung tâm TGPL nhà nước, Trung tâm tư 

vấn pháp luật, các văn phòng luật sư, các 

luật sư, luật gia…cùng cam kết thúc đẩy 

hoạt động hỗ trợ pháp lý không rào cản cho 

người khuyết tật.  
 

Kết thúc chương trình hội nghị, các đại biểu 

đã thể hiện sự đồng tình, ủng hộ những giải 

pháp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

người khuyết tật trong thời gian tới. Với 

những kinh nghiệm, đề xuất, ý tưởng quý 

báu của các đại biểu tham gia hội nghị, hy 

vọng rằng người khuyết tật sẽ ngày càng 

tiếp cận tốt hơn dịch vụ TGPL nhằm đảm 

bảo sự bình đẳng và hòa nhập xã hội cho 

người khuyết tật. 

Minh Tâm 

Ông Alan McCagh – Trưởng đại diện Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến 
Tư pháp tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị Hỗ trợ pháp lý… (tiếp theo trang 4) 



 

 

PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG 

1. Phê chuẩn điều ước quốc tế 

nói chung được hiểu là hành vi 

pháp lí của chủ thể luật quốc tế 

(quốc gia) nhằm thể hiện sự 

đồng ý tự ràng buộc với điều 

ước quốc tế và đều tạo ra hiệu 

lực thi hành đối với điều ước 

quốc tế đó.(1) Luật kí kết, gia 

nhập và thực hiện điều ước 

quốc tế năm 2005 (của Việt 

Nam) quy định tại khoản 7 

Điều 2: “Phê chuẩn là hành vi 

pháp lí do Quốc hội hoặc Chủ 

tịch nước thực hiện để chấp 

nhận sự ràng buộc của điều 

ước quốc tế đã kí đối với nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”. Công ước Viên năm 

1969 về luật điều ước quốc tế(2) 

quy định cụ thể những trường 

hợp quốc gia phải áp dụng hình 

thức phê chuẩn để thể hiện sự 

đồng ý chịu ràng buộc đối với 

điều ước quốc tế. Tuy nhiên, 

việc có áp dụng hình thức phê 

chuẩn hay không lại thường 

được quy định chính ngay 

trong mỗi điều ước quốc tế.  

Vấn đề phê chuẩn Công ước về 

quyền của người khuyết tật 

được đặt ra theo quy định tại 

Điều 43 về chấp nhận sự ràng 

buộc như sau: “Công ước được 

các quốc gia kí kết phê chuẩn 

và các tổ chức hội nhập khu 

vực cam kết chính thức. Công 

ước cũng được mở cho các 

quốc gia và các tổ chức hội 

nhập khu vực chưa kí kết có thể 

gia nhập Công ước”. Như vậy, 

sẽ có hai hình thức chấp nhận 

sự ràng buộc đối với Công ước: 

một là phê chuẩn Công ước 

(được áp dụng đối với các quốc 

gia đã kí tham gia) và hai là gia 

nhập Công ước (sau khi Công ước 

có hiệu lực pháp lí, được áp dụng 

với những nước chưa kí tham 

gia). Công ước về quyền của 

người khuyết tật quy định hình 

thức phê chuẩn với tính cách là sự 

thể hiện chính thức chấp nhận 

ràng buộc của Công ước có ý 

nghĩa tạo thời gian vật chất và cơ 

hội để quốc gia xem xét, kiểm tra 

lại việc kí tham gia của cơ quan 

có thẩm quyền của mình đồng 

thời xem xét việc ban hành, sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật để thực thi Công 

ước ở trong nước. Đây cũng là 

việc thể hiện sự kiểm tra giám sát 

của quốc gia đối với cơ quan có 

thẩm quyền của mình trong hoạt 

động kí kết điều ước quốc tế.  
 

Theo quy định, để chính thức thể 

hiện sự chấp nhận ràng buộc đối 

với Công ước về quyền của người 

người khuyết tật, Việt Nam cần 

phải thực hiện việc phê chuẩn 

Công ước. Thẩm quyền phê chuẩn 

Công ước thuộc về Quốc hội 

(khoản 14 Điều 70 Hiến pháp năm 

2013). Hiện nay, các cơ quan 

chức năng đang hoàn tất các 

công việc trình hồ sơ đề nghị 

phê chuẩn Công ước ra trước 

Quốc hội tại kì họp thứ 8 Quốc 

hội khoá XIII. 
 

2. Như trên đã đề cập, sau khi 

kí tham gia Công ước, mỗi 

quốc gia cần có điều kiện thời 

gian vật chất nhằm chuẩn bị 

tâm thế và các nguồn lực cần 

thiết để có thể gánh vác được 

những nghĩa vụ, trách nhiệm 

của một thành viên Công ước. 

Mục đích của việc phê chuẩn 

Công ước là để chính thức 

khẳng định và thể hiện sự chấp 

nhận ràng buộc của quốc gia 

đối với Công ước. Thông qua 

đó, quốc gia sẽ trở thành thành 

viên của Công ước, một mặt có 

nghĩa vụ pháp lí quốc tế là phải 

thực hiện các cam kết theo quy 

định của Công ước nhưng mặt 

khác cũng tạo lập nên những 

quyền năng pháp lí, cơ hội có 

được sự hợp tác, trợ giúp quốc 

tế trong những nỗ lực chung 

trong việc tuyên bố ghi nhận, 

bảo đảm, bảo vệ các quyền của 

người khuyết tật. 
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PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN 

Đối với Việt Nam, việc phê 

chuẩn Công ước đem lại nhiều 

ý nghĩa lớn lao, sâu sắc về 

nhiều mặt. Về kinh tế - xã hội, 

phê chuẩn Công ước sẽ thúc 

đẩy mạnh mẽ việc hoàn thiện 

hệ thống chính sách pháp luật 

về người khuyết tật, tạo cơ sở 

chính trị - pháp lí đảm bảo việc 

thực hiện các quyền của người 

khuyết tật. Đời sống của người 

khuyết tật vì thế cũng ngày 

càng cải thiện và nâng cao về 

tất cả các mặt y tế, giáo dục, 

việc làm, hỗ trợ phục hồi chức 

năng, tiếp cận giao thông, công 

nghệ thông tin, mức sống và 

bảo trợ xã hội... Phê chuẩn 

Công ước cũng có ý nghĩa tác 

động góp phần làm tăng các 

nguồn lực đầu tư của toàn xã 

hội cho người khuyết tật và 

công tác chăm lo, trợ giúp 

người khuyết tật.   
 

Từ góc độ chính trị, trong điều 

kiện Việt Nam đang đẩy mạnh 

công cuộc xây dựng nhà nước 

pháp quyền của dân, do dân, vì 

dân, hội nhập quốc tế sâu rộng, 

việc phê chuẩn Công ước về 

quyền của người khuyết tật có 

ý nghĩa vô cùng quan trọng, 

thể hiện sự cam kết và thực 

hiện cam kết một cách nghiêm 

túc, có trách nhiệm của Việt 

Nam trong việc bảo đảm và 

thực hiện quyền con người. 

Việc phê chuẩn Công ước về 

quyền của người khuyết tật ghi 

dấu mốc quan trọng, kiến tạo 

và hoàn thiện môi trường chính 

sách pháp luật để người khuyết 

tật tham gia bình đẳng như các 

thành viên khác trong xã hội, 

đóng góp vào sự phát triển chung 

của đất nước. Khi trở thành thành 

viên Công ước, Việt Nam phải tiến 

hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện các quy định pháp luật trong 

nước để phù hợp với quy định của 

Công ước, qua đó pháp luật người 

khuyết tật cũng dần được hoàn thiện. 

Từ đó, hành lang pháp lí để các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân trong và 

ngoài nước tham gia thực hiện trợ 

giúp cho người khuyết tật cũng được 

đầy đủ, thuận lợi và bền vững hơn. 

Bảo đảm các quyền của người 

khuyết tật lúc này không còn đơn 

thuần là vấn đề trách nhiệm đạo đức 

xã hội mang tính nhân đạo hay từ 

thiện mà còn là trách nhiệm pháp lí 

của Nhà nước với tính cách là thành 

viên có trách nhiệm của cộng đồng 

quốc tế, của toàn xã hội, mọi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân.  
 

Việc phê chuẩn Công ước về quyền 

của người khuyết tật không chỉ phù 

hợp với xu thế chung của thế giới 

mà còn thể hiện những cam kết quốc 

tế của Việt Nam với tư cách là thành 

viên của Liên hợp quốc trong nỗ lực 

hợp tác với các nước thành viên 

cũng như các tổ chức khác nhằm 

giải quyết những vấn đề liên quan 

đến người khuyết tật của nhân loại. 

Việc phê chuẩn Công ước cũng thể 

hiện trách nhiệm chăm lo của Nhà 

nước Việt Nam đối với  quyền con 

người, quyền của những người 

khuyết tật và phù hợp với tâm tư, 

tình cảm và nguyện vọng của người 

khuyết tật Việt Nam./.  

 

TS. Trần Thái Dương 

Trường Đại học luật Hà Nội 
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Xem tiếp trang sau 

 

Trong tháng 9/2014, đã có 

thêm 1 quốc gia ký và 3 quốc 

gia trên thế giới phê chuẩn 

Công ước quốc tế về Quyền 

của người khuyết tật:  

 Ngày 2/9/2014, Cộng hòa 

Congo phê chuẩn Công 

ước về Quyền của người 

khuyết tật. 

 Ngày 10/9/2014, Guyana 

phê chuẩn Công ước về 

Quyền của người khuyết 

tật. 

 Ngày 24/9/2014 Samoa 

đã ký Công ước về Quyền 

của người khuyết tật. 

 Cùng ngày 24/9/2014 

Guinea-Bissau phê chuẩn 

Công ước về Quyền của 

người khuyết tật. 

Như vậy, tính đến thời điểm 

hiện tại, đã có 151  nước phê 

chuẩn và 92 nước ký nghị 

định thư. 

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

Chú thích: 
 
(1).Xem: điểm b, điểm f khoản 
1 Điều 2 Công ước Viên năm 
1969 về luật điều ước quốc tế; 
nguồn: http://
thuvienphapluat.vn; truy cập 
ngày 04/09/2014. 
 
(2). Công ước Viên về luật 
điều ước quốc tế được kí kết 
ngày 23 tháng 5 năm 1969, 
chính thức có hiệu lực từ ngày 
27 tháng 01 năm 1980. Việt 
Nam là thành viên Công ước 
từ ngày 05/10/2001.  

http://thuvienphapluat.vn
http://thuvienphapluat.vn
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Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ban hành ngày 26/08/014 đưa ra một 

số cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở giáo 

dục. Thông tư có hiệu lực thi hành vào ngày 

10/10/2014.  
 

Cụ thể, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

được tự quyết định mức thu cụ thể theo nguyên tắc 

bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy để tái đầu 

tư và phát triển. 

Mức thu học phí của toàn khóa học phải được công 

khai với người học trước khi tuyển sinh. Tự quyết 

định mức chi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đảm 

bảo chất lượng đào tạo, phù hợp với nội dung của hồ 

sơ đăng ký hoạt động giáo dục. Mặt khác, văn bản 

cũng đặt ra trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục như: 

Có trách nhiệm trích lập Quỹ học bổng khuyến khích 

học tập tối thiểu bằng 2% tổng số thu học phí; trích 

lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ; thực hiện 

công khai thu chi tài chính. 
 

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định về việc 

đánh giá đối với học sinh tiểu học, do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014. 

Thông tư 30 có hiệu lực từ ngày 15/10/2014. 

 

Đối với đánh giá về học tập, quy định mới đã bãi bỏ 

việc dùng điểm số để đánh giá thường xuyên, đồng 

thời bãi bỏ việc xếp loại học tập theo thang Giỏi - 

Khá - Trung bình... như trước đây. 

Đánh giá về hạnh kiểm được thay thế bằng việc đánh 

giá về năng lực và phẩm chất của học sinh như khả 

năng tự phục vụ, tự quản; giao tiếp và hợp tác; tính 

chăm chỉ, tự tin, tự chịu trách nhiệm… 

Học sinh được lên lớp khi được xác nhận hoàn thành 

chương trình học, trường hợp không hoàn thành thì 

phải báo cáo để hiệu trưởng xét, quyết định việc lên 

lớp hay ở lại lớp. 
 

Bộ Giáo dục đào tạo vừa phê chuẩn phương 

án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT và 

tuyển sinh đại học, cao đẳng tại Quyết định 

3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2014, quyết 

định có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Theo đó, từ năm 2015 chỉ còn 1 kỳ thi quốc gia 

duy nhất. Kết quả kỳ thi này được dùng để xét 

công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh phải thi 4 môn (4 

môn tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chon trong số 

các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và 

Địa lí. Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh được 

dự thi thêm các môn tự chon khác để có thêm 

cơ hội xét tuyển ĐH, CĐ. Sau khi tham gia kỳ 

thi quốc gia, thí sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển 

sinh và kết quả thi của mình để đăng ký tuyển 

sinh vào các trường phù hợp. Các trường ĐH 

có thể tự chủ tuyển sinh nhưng phải công khai 

phương án tuyển sinh riêng theo quy định.  
 

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, 

tránh bão, lụt khu vực miền Trung, do Thủ 

tướng ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014. 

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ 

ngày 15/10/2014, thực hiện trong 3 năm đến 

năm 2016. 
 

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 đến 16 

triệu đồng/hộ; ngân hàg Chính sách xã hội 

thông qua ủy thác hoặc trực tiếp cho vay vốn 

xây nhà tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/

năm trong thời gian tối đa 15 năm. 

Các hộ gia đình phải đảm bảo có xây dựng/cải 

tạo nhà đúng tiêu chuẩn; được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất, chỉ được chuyển 

nhượng sau khi trả hết nợ vay. Việc lựa chọn 

hộ gia đình được hỗ trợ tiến hành thông qua 

bình xét và phê duyệt tại địa phương, và không 

áp dụng cho các người có công với cách mạng 

được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/

QĐ-TTg. Kể  từ ngày này Quyết định 48/2014/

QĐ-TTg có hiệu lực, thì quy định thí điểm giải 

pháp hỗ trợ theo Quyết định 716/QĐ-TTg năm 

2012 sẽ chấm dứt. 

8 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-lien-tich-29-2014-TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-tai-chinh-thue-dau-tu-nuoc-ngoai-giao-duc-248284.aspx?newsid=8163
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-lien-tich-29-2014-TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH-quan-ly-tai-chinh-thue-dau-tu-nuoc-ngoai-giao-duc-248284.aspx?newsid=8163
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-30-2014-TT-BGDDT-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-247873.aspx?newsid=8131
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-3538-QD-BGDDT-2014-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-dai-hoc-cao-dang-tu-2015-248578.aspx?newsid=8150
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-3538-QD-BGDDT-2014-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-dai-hoc-cao-dang-tu-2015-248578.aspx?newsid=8150
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-48-2014-QD-TTg-ho-tro-ho-ngheo-xay-dung-nha-o-phong-tranh-bao-lut-khu-vuc-mien-Trung-247342.aspx?newsid=8120


 

 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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Mộ  t buộ i chiề u mu a hề  ội a , tộ i cu ng ba  

ngộa i ngộ i hộ ng giộ  trướ c hiề n nha , đướ c 

ba  kề  chộ nghề như ng ca u chuyề  n cộ  tí ch. 

Hai ba  cha u đang ma i mề  vui chuyề  n thí  

nghề tiề ng kề u tha t thanh tư  ngộa i cộ ng, 

hí nh như la  cu a mớ  Hộ a: 

- Ca c ba c ới giu p cha u vớ i, cư u cha u vớ i, 

khộ ng anh Đướ ng, anh a y đa nh chề t cộn 

cha u ma t, ca c ba c ới….  

Nghề tha y tiề ng kề u cư u, mộ i ngướ i vộ  i 

va ng cha y la i phí a mớ  Hộ a hộ i xềm cộ  

chuyề  n gí . 

Ma  t mớ  xanh, ta i nhớ t, hộ t hộa ng vư a nộ i 

vư a chí  tay về  hướ ng nha  mí nh: 

 - Ba c ới! Nhanh lề n ba c ới…  

Mộ i ngướ i dướ ng như hiề u ra chuyề  n cha y 

thềộ mớ , cộ n tộ i cư  ngớ nga c nhí n rộ i cu ng 

cha y thềộ xềm đa  xa y ra chuyề  n gí . Chưa đi 

đề n nới tộ i đa  nghề tiề ng qua t tha ộ: 

- Ma y giộ ng mề  ma y, độ  cộn nha  cua ộ c, taộ 

khộ ng da y đướ c ma y ha ? Độ  a n ba m… kề m 

thềộ độ  la  tiề ng ga  y, tiề ng rội, tiề ng cộ  bề  

Thư khộ c thề t lề n. 

Ma y ba c laộ va ộ can, chu  Đướ ng cư  vu ng 

va ng đa y ra. Cuộ i cu ng thí  mộ i ngướ i cu ng 

giư  đướ c tay chu  a y. Bí nh tí nh mộ  t lu c, chu  

bư c tư c nộ i: 

- Ca c ba c xềm cộn vớ  ềm nộ  vộ  phu c, 

khộ ng biề t lộ liề  u, da y cộn. Em nộ i mộ  t ca u 

ma  ca  mề  la n cộn cu ng ca i la i. Cộn ca i mề  

bề nh cộn. 

Khộ ng mộ  t ai nộ i ca u gí , mộ i ngướ i nhí n 

nhau. Ba  ngộa i tộ i quay sang ba ộ Thư: 

- Thư ới, sang ba  chới đi, ba  chộ ca i na y 

nư a. 

Cộ  bề  ga  t đa u thềộ ba  va  tộ i, mộ i ngướ i ai 

về  nha  na y. Chí  cộ n tha y tiề ng khộ c cu a mớ  Hộ a.  

Thư vư a đi, vư a khộ c, tộ i cu ng cha ng biề t nộ i gí  vớ i 

ềm. Va ộ nha  dộ  chộ Thư ní n, ba  mớ i hộ i Thư sư  

viề  c thí  ềm kề : 

- Mề  cộn đi trộ ng la c về  muộ  n khộ ng ki p na u cớm 

chộ bộ  a n, cộn cu ng đi hộ c về  muộ  n. Bộ  cộn ma ng 

mề  mộ  t lu c rộ i la y rướ u ra uộ ng, cư  uộ ng rộ i la i 

chư i mề  la  cộ  tướ ng sa t chộ ng, ngướ i ta n ta  t như 

cộ  thí  la m đướ c gí  chộ đớ i. Mề  cộn ngộ i dướ i bề p 

la  ng lề  khộ c khộ ng nộ i gí . Cộn chí  nộ i: Hộ m nay 

pha i hộ c thề m nề n về  hới muộ  n, mai cộn sề  cộ  

ga ng về  sớ m na u cớm chộ bộ , bộ  a ! Thề  la  bộ  mang 

rội ra đa nh cộn. 

Nhí n về t ba m tí m trề n ngướ i Thư khiề n tộ i khộ ng 

khộ i xộ t xa. Ba  va  tộ i la y da u xộa chộ ềm đướ c mộ  t 

lu c thí  ềm ngu  thiề p đi. Ba  ba ộ: 

- Sộ  mớ  Hộ a cu ng khộ  qua  cộn a . Khi sinh ra thí  

la nh la  n như baộ đư a trề  bí nh thướ ng kha c,  đề n 

na m 10 tuộ i, mộ  t tai na n giaộ thộ ng đa  cướ p đi 

mộ  t ca nh tay cu a mớ  Hộ a. Đa  va  y, sư c khộ ề cu a mớ  

cu ng khộ ng đướ c tộ t, cư  đau ộ m liề n miề n. Sau độ  

hai na m, mề  cu a mớ  hộ a la i rớ i bộ  mớ  dộ mộ  t ca n 

bề  nh a c tí nh. Tư  độ , mớ  pha i ớ  vớ i dí  ghề , cha ng 

đướ c sung sướ ng nga y na ộ. Giớ  la y chộ ng la i bi  

chộ ng suộ t nga y đa nh chư i, khinh mớ  ví  mớ  la  

ngướ i khuyề t ta  t khộ ng đướ c khộ ề ma nh, la nh la  n 

như ngướ i ta. 

Tộ i tha c ma c hộ i ba : Saộ la i thề  ba  ới? Cộn đi hộ c 

chộ ng đa nh vớ  la  bi  pha t đa y ba  a .    

(Tiếp trang 10) 

Ảnh minh họa 

NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VỢ TRẺ 
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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… 

- Đó là luật và ở thành phố chứ quê mình thì làm gì có ai quan tâm đến đâu con. Cũng phổ biến chống nạn 

bạo lực gia đình, bình đẳng trong quan hệ hôn nhân nhưng chỉ là theo phong trào thôi con ạ. 

Tôi băn khoăn hỏi bà: Từ trước đến giờ cán bộ phụ nữ, hàng xóm không có ai phân tích cho chú Đường 

hiểu ra những hành vi sai trái của mình ạ? 

- Nói cũng như vậy thôi con, ngày nào nó chẳng đánh chửi mợ Hòa. Ngày ít thì 2 lần, không thì cũng phải 

4, 5 lần. Có rượu vào nó có nhận thức được đâu. 

Thư đã ngủ say mà vẫn nấc lên từng tiếng. Thương em nhưng tôi chẳng thể làm gì để giúp em. Có lẽ từ lâu, 

thế giới mợ Hòa đã hoàn toàn câm lặng; mợ chấp nhận, cam chịu và cũng muốn trốn mình khỏi những 

tiếng ồn ào, bàn tán xung quanh. Còn cuộc sống của chú là những cơn say kéo dài, kéo cuộc đời của mợ, 

của Thư ngập sâu trong tiếng vút ghê rợn của những chiếc roi mây, gậy gỗ. 

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình mợ Hòa khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Đổ lỗi cho rượu, cho cái nghèo 

hay việc tuyên truyền pháp luật mới chỉ ở bề nổi mà chưa thực sự đi sâu để người dân hiểu? 

                                                                                                                                  Bình Nguyễn 

Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật 

Câu hỏi: Người khuyết tật có được cấp 

bằng lái xe hai bánh không? 
 

Phòng tư vấn luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 
 

Theo quy định tại Quyết định của Bộ y tế 

số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 4/10/2001 

về việc ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ 

người điều khiển phương tiện giao thông 

cơ giới thì người khuyết tật không đủ 

điều kiện về sức khoẻ để được cấp giấy 

phép lái xe. 
 

Tuy nhiên, Luật giao thông đường bộ quy 

định tại khoản 2 Điều 60: “Người lái xe 

phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, 

công dụng của xe”. Trên tinh thần không 

phân biệt đối xử với người khuyết tật, 

quy định này được hiểu là người khuyết 

tật có quyền điều khiển phương tiện giao 

thông cơ giới, có quyền điều khiển xe cơ 

giới theo loại xe, công dụng xe phù hợp 

với tình trạng sức khoẻ của mình. Khoản 

3 Điều 59 Luật giao thông đường bộ còn 

quy định rõ: Người khuyết tật điều khiển 

xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết 

tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. 

Mặt khác, Bộ giao thông vận tải cũng đã 

ra Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT 

ban hành quy định về kiểm tra chất lượng 

an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 

ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho 

người tàn tật. Trước đó, Bộ giao thông vận tải cũng đã ra 

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT quy định về kiểm tra 

chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường xe mô 

tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng 

trước ngày 01-01-2008. Liên bộ Bộ Công an, Bộ Giao 

thông vận tải cũng ban hành Thông tư liên tịch số 

32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28-12-2007 hướng 

dẫn về việc đăng kí, quản lí và lưu hành phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người 

khuyết tật. 
 

Mặc dù vây, cho đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về 

tiêu chuẩn sức khoẻ cũng như việc cấp giấy phép điều 

khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho người 

khuyết tật. Trên thực tế, người khuyết tật vẫn chưa được 

cấp giấy phép lái xe. 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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TP. HCM: Công ty cổ phần truyền thông Hoàng Kim Long  

tuyển dụng người khuyết tật 

Chuyên ngành: Cử nhân khoa học máy tính 

Mô tả công việc: 

+ Thiết kế, và thực hiện các ứng dụng phần mềm 

bằng cách sử dụng công nghệ NET/ Java qua các 

công việc chi tiết như: 

+ Viết tài liệu thiết kế và thực hiện 

+ Tham gia thiết kế/ xem xét, đánh giá 

+ Thiết kế, kiểm tra các đơn vị, duy trì và phần mềm 

troubleshoots 

+ Thiết kế các ứng dụng và thử nghiệm 

+ Liên kết với các thành viên đội dự án để đảm bảo 

thông số kỹ thuật… 

Kỹ năng công việc: 

Biết nhất 01 năm kinh nghiệm trong net/ lập trình 

Java. 

Có hiểu biết kiến trúc net/ Java và kinh nghiệm 

lập trình bằng cách sử dụng một trong các ngôn 

ngữ net / Java (C #, VB.NET, ASP.NET/ 

Java) là bắt buộc. 

Sở hữu các kỹ năng phân tích và báo cáo 

bằng văn bản cũng như các yêu cầu khả 

năng làm việc độc lập. 

Có khả năng nói tiếng Anh và đọc / viết tài 

liệu tiếng Anh. 

Ưu tiên sẽ được trao cho những người có 

kinh nghiệm trong các dự án phát triển 

phần mềm quốc tế. 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

Mức lương: 350 USD trở lên.  

Mọi thắc mắc xin liên hệ 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

Địa chỉ: 91/8E, Hòa Hưng, P12, Q10, TP. 

HCM 

Anh Lê Hữu Thương 

ĐT: 08.38683149 - 093 2222 940 

HÀ NỘI: 

Tuyển sinh lớp pha chế  

 

Phòng đào tạo nghề Trung tâm Giới thiệu việc 

làm Hà Nội mở lớp kỹ thuật pha chế giải khát 

nâng cao cho các học đã học viên đã học các lớp 

pha chế cơ bản, 05 buổi / khóa; 

Địa điểm học tại : Tầng 4, nhà C, Trung tâm Giới 

thiệu việc làm  Hà Nội 

Lịch học Tuần 03 buổi, vào buổi chiều  

(Lưu ý phòng học đã có điều hòa nhiệt độ) 

Các học viên đăng ký, dự kiến khai giảng vào 

13h30 ngày 30/9/2014 

Để biết thêm chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 

01234268158 

HÀ NỘI: 

Tuyển thợ thêu, may, 

kiểm hàng 
 

Công ty Prieure Việt Nam cần tuyển thợ 

Thêu, May, Kiểm hàng - Nữ (ưu tiên 

khiếm thính).Làm giờ hành chính, 

lương từ 3,5 triệu – 6 triệu, được đóng 

Bảo hiểm xã hội. 

 

Địa điểm làm việc: 

  

 phố Nhà Thờ-Hoàn Kiếm 

 Nguyễn Văn Cừ-Long Biên 

 Phố Gia Ngư - Hoàn Kiếm 

Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số 

điện thoại : 0913024916 (gặp chị Hằng) 



 

 

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 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. 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/

