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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

ICRC- Quỹ Đặc biệt dành cho Người khuyết tật cung cấp tập huấn Nâng 
cao nhận thức về khuyết tật cho khối doanh nghiệp  

TỌA ĐÀM 

Công ước Liên hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật và chính 

sách phá luật Việt Nam 

Ngày 6/11, Trung tâm ACDC sẽ tổ chức tọa đàm “Công ước Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật và chính sách pháp luật Việt Nam”. Mục đích của chương trình nhằm phân 

tích, đánh giá tính phù hợp giữa một số chính sách về người khuyết tật của Việt Nam và Công 

ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật. Tọa đàm  cũng là cơ hội nhằm tăng 

cường tiếng nói của người khuyết tật đối với các cơ quan lập định chính sách, tăng cường sự 

tham gia của người khuyết tật trong việc xây dựng chính sách và giám sát thực thi chính sách.  
 

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Trung tâm Tư vấn pháp luật miễn phí cho người 

khuyết tật Việt Nam do Quỹ Sáng kiến Tư pháp tài trợ. 

 
 

SỰ 

KIỆN 

SẮP 

DIỄN 

RA 

(Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014): Uỷ Ban chữ 

thập đỏ Quốc tế - Quỹ đặc biệt dành cho Người 

khuyết tật (ICRC-SFD) đã và đang hỗ trợ người 

khuyết tật tại Việt Nam hơn 20 năm qua, chủ yếu 

về lĩnh vực Phục hồi chức năng (PHCN); cụ thể 

là cung cấp dụng cụ hỗ trợ đi lại như chân giả, 

nẹp chỉnh hình, xe lăn và xe lắc. Ngoài sự hợp tác 

lâu dài và khăng khít với các Trung tâm/Bệnh 

viện PHCN ở cấp tỉnh/thành phố, ICRC-SFD còn 

tiếp cận doanh nghiệp của Thuỵ Sĩ tại Việt Nam 

để cung cấp kiến thức về khuyết tật cho đội ngũ 

cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp. Mục tiêu 

của chương trình nhằm tạo thuận lợi trong việc 

tuyển dụng và hoà nhập người khuyết tật trong 

lực lượng lao động của công ty. 
 

Ý tưởng ban đầu của chương trình xuất phát từ 

việc bản thân doanh nghiệp nhận thấy rằng họ 

thiếu khái niệm về các loại hình khuyết tật để họ 

tuyển dụng người khuyết tật vào các vị trí phù 

hợp cũng như không chắc chắn rằng người khuyết 

tật có vượt qua các điều kiện về an toàn của doanh 

nghiệp hay không. Tập huấn do Hội chữ thập đỏ 

Tây Ban Nha tại Việt Nam giảng dạy.  
 
 

Hầu hết các học viên đều hứng thú với chủ đề 

khuyết tật và mong được tập huấn chuyên sâu về 

chủ đề này. Trong khóa tập huấn, mô hình kinh 

doanh của phụ nữ khuyết tật cũng thu hút và tạo 

nên ấn tượng cho học viên.  
 

Các học viên cũng thể hiện mong muốn được giới 

thiệu nhiều hơn những mô hình cũng như gương 

điển hình thành công của người khuyết tật sau khi 

khóa tập huấn kết thúc. Họ đều đồng ý và khẳng 

định rằng, công ty của họ nên tuyển dụng người 

khuyết tật tham gia vào lực lượng lao động của 

công ty vì đã nhận thức về khả năng của người 

khuyết tật chứ không phải khiếm khuyết của 

khuyết tật trong lĩnh vực công việc.  

Nguồn: ICRC-SFD  
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TẬP HUẤN SỨC KHỎE SINH SẢN CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT 

HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI 

 
 

T rong khuôn khổ dự án Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật, 

ngày 5-6/10/2014, Trung tâm ACDC đã tiến 

hành tập huấn cho phụ nữ khuyết tật huyện 

Thanh Oai về sức khỏe sinh sản. Đây là khóa tập 

huấn thứ 2 do Trung tâm ACDC tổ chức trên địa 

bàn huyện. Mục đích của chương trình nhằm phổ 

biến kiến thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 

khuyết tật, tăng cường sự tự tin, xóa bỏ rào cản 

và giúp các chị vươn lên, hòa nhập cuộc sống.  

Trong hai ngày, chuyên gia đã hướng dẫn và trao 

đổi cùng các học viên về các vấn đề sức khỏe 

sinh sản với phương pháp giảng dạy cuốn hút, 

gợi mở cho học viên. Những kiến thức được 

minh họa bằng hình ảnh hoặc các mô hình giúp 

học viên dễ hiểu và có thể tưởng tượng được 

kiến thức một cách chính xác. Bên cạnh đó, để 

tăng khả năng chủ động của học viên, phương 

pháp thảo luận nhóm cũng đã được giảng viên sử 

dụng. Hoạt động này không chỉ giúp cho học 

viên hiểu kiến thức hơn mà còn giúp học viên 

tăng khả năng tự tin và rèn luyện kỹ năng thuyết 

trình trước đám đông. Thiếu kiến thức cộng 

thêm sự rụt rè, tự ti đã cản trở các chị nhiều 

trong vấn đề hòa nhập cộng đồng. Những kiến 

thức đã được trang bị sẽ là nền cho các chị vượt 

qua mặc cảm. Trong suốt quá trình tập huấn, các 

chị cũng đã có cơ hội làm quen, giao lưu với 

nhau, tìm được sự sẻ chia và đồng cảm trong 

cuộc sống và xóa đi mặc cảm cá nhân. 

Nhiều thắc mắc của học viên đã được giáo viên 

giải đáp cặn kẽ và thỏa đáng. Khoá tập huấn 

cũng cho thấy tính hiệu quả và hữu ích của nó 

đối với việc trang bị, tăng cường hiểu biết và kỹ 

năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ 

khuyết tật. Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ 

tiếp tục được mở rộng ở các địa bàn khác trong 

cả nước. 
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Việt Nam đã ký Công ước Quyền của người 

khuyết tật vào ngày 22/10/2007. Tuy nhiên tại 

thời điểm đó, do hệ thống pháp luật Việt Nam 

về người khuyết tật còn một số hạn chế nhất 

định, đặc biệt là về Pháp lệnh người tàn tật 

năm 1998 nên cần có thời gian sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

 

Ngày 21/4/2014, Chính phủ có Tờ trình số 

102/TTr-CP đề nghị Chủ tịch nước trình Quốc 

hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về 

Quyền của người khuyết tật.  

 

Ngày 2/6/2014, Chủ tịch nước có Tờ trình số 

02/TTr-CTN gửi Quốc hội đề nghị xemxetsd 

phê chuẩn công ước. Tiếp đó, ngày 29/7, Chính 

phủ đã có Báo cáo 266/BC-CP gửi Quốc hội về 

việc phê chuẩn Công ước. 

 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII được khai 

mạc ngày ngày 20/10/2014 với dự kiến 35 

ngày làm việc chính thức. Đặc biệt trong phiên 

họp ngày 23/10, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về 

việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc 

về quyền của người khuyết tật và nghe Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo một số vấn 

đề về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết tật; Chủ 

nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần 

Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc 

phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về 

quyền của người khuyết tật.  
 

Dự kiến trong tháng 11 năm nay, Quốc hội sẽ 

bỏ phiếu thông qua Công ước Quốc tế về 

quyền của người khuyết tật. 

Cập nhật việc phê chuẩn 
Công ước Quốc tế về quyền của 
người khuyết tật tại Việt Nam 

Hội thảo Công ước của Liên hiệp 

quốc về quyền của người khuyết tật 

 
Nằm trong chuỗi các hoạt động lấy ý kiến đóng góp 

của các Bộ, ban, ngành và tổ chức liên quan trong 

việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về 

quyền của người khuyết tật, ngày 9/10, tại Hà Nội, 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Đối 

ngoại của Quốc hội, phối hợp với các tổ chức liên 

quan tổ chức Hội thảo về Công ước của Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết tật.  

 

Tham dự Hội thảo có ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông 

Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội; đại diện các Bộ, ban, ngành 

liên quan; các tổ chức quốc tế; đại diện các tổ chức, 

hiệp hội người khuyết tật…  

 

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về 

thực trạng người khuyết tật ở Việt Nam, nhu cầu, 

nguyện vọng của người khuyết tật đối với việc phê 

chuẩn Công ước; các chính sách đối với người 

khuyết tật; thông tin về quá trình Quốc hội xem xét 

phê chuẩn Công ước; tác động của việc phê chuẩn 

tới đời sống của người khuyết tật và kiến nghị của 

địa phương đối với việc hoàn thiện, triển khai pháp 

luật về người khuyết tật. Đồng thời, các đại biểu 

được nghe chia sẻ của các chuyên gia quốc tế về 

kinh nghiệm khi và sau khi phê chuẩn Công ước.  



 

 

VĂN BẢN MỚI 
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Thông tư 103/2014/TT-BTC do Bộ tài chính 

ban hành ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện 

nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài kinh doanh và có thu nhập tại Việt 

Nam đã chính thức có hiệu lực. 
 

Theo đó, cách tính số thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

phải nộp dựa trên giá trị gia tăng theo quy định tại 

Thông tư 60/2012/TT-BTC đã được thay đổi thành 

tính dựa trên Doanh thu tính thuế GTGT. Ngoài ra, 

so với quy định cũ thì Thông tư 103/2014/TT-BTC 

bổ sung thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia 

hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển 

nhượng quyền tài sản tại Việt Nam. 
 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2014, thay 

thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ 

thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài 

kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt 

Nam. 
 

  Thông tư 105/2014/TT-BTC do Bộ tài chính 

ban hành ngày 7/8/2014 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư số 153/2013/TT-BTC 

ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy 

định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu 

tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo 

đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi 

phạm hành chính. 
 

Theo thông tư, về định mức chi phí mua tin báo vi 

phạm hành chính được tính theo giá trị tang vật thu 

được nộp ngân sách và mức xử phạt hành vi. Số 

tiền cơ quan xử lý vi phạm có thể trả cho người báo 

tin sẽ lên đến 10% tổng số tiền xử phạt và giá trị 

tang vật phương tiện vị phạm bị tịch thu xung công 

quỹ. Tuy nhiên, mức chi trả tối đa cho mỗi tin báo 

chỉ giới hạn ở mức 5 triệu đồng, riêng với các hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mức 

chi trả tối đa là 50 triệu. 

Trong trường hợp không ra quyết định xử phạt, 

không bán được tang vật thì vẫn thực hiện chi trả 

tiền mua tin theo mức trên.Thông tư này có hiệu 

lực từ 01/10/2014. 
 

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông 

tin truyền thông ban hành ngày 19/8/2014 về 

hoạt động quản lý, cung cấp , sử dụng thông tin 

trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.  
 

Ngày 3/10, Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử 

dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và 

mạng xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy 

định: Các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng 

xã hội hay các trang thông tin điện tử nội bộ, ứng 

dụng chuyên ngành khi cung cấp thông tin tổng 

hợp đều phải đề nghị cấp phép. Các điều kiện cụ 

thể về nhân sự quản lý nội dung thông tin, bộ 

phận kỹ thuật; tài chính, kỹ thuật, quản lý thông 

tin và tên miền. 
 

Các mạng xã hội đã được cấp giấy xác nhận theo 

Thông tư 14/2010/TT-BTTTT, nếu tiếp tục hoạt 

động phải đề nghị cấp giấy phép mới trong thời 

hạn 180 ngày kể từ ngày 03/10/2014. 

 

 Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ 

Lao động Thương binh Xã hội ban hành ngày 

26 tháng 08 năm 2014 thông tư ban hành danh 

mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng 

nghề. 

 

Thông tư ban hành danh mục 45 nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, 

trình độ cao đẳng nghề. Danh mục này để áp 

dụng cho các đối tượng được giảm học phí theo 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 

quy định 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. 

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2014. 
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PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI TƯ CÁCH THÀNH VIÊN 

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Việc phê chuẩn Công ước về 

quyền của người khuyết tật mở 

ra trạng thái mới cho Việt Nam 

với tư cách thành viên Công 

ước, đó là trạng thái Việt Nam 

chính thức mang các quyền, 

gánh vác những nghĩa vụ và 

chịu trách nhiệm pháp lí quốc 

tế về quyền của người khuyết 

tật. Tất nhiên, khi đã trở thành 

thành viên Công ước, đối với 

quyền của người khuyết tật, 

Việt Nam không chỉ có các 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

theo quy định tại Công ước mà 

còn có các quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm với tư cách là 

thành viên Liên hợp quốc, 

thành viên các công ước về các 

quyền chính trị, dân sự; quyền 

kinh tế, xã hội, văn hoá năm 

1966. Trên tinh thần chung của 

Tuyên ngôn toàn thế giới về 

quyền con người năm 1948 và 

hai công ước về quyền con 

người ở các lĩnh vực, Công ước 

về quyền của người khuyết tật 

đã cụ thể hoá quyền con người 

thành quyền của người khuyết 

tật. Từ đó có thể nói rằng 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

của quốc gia thành viên Công 

ước chủ yếu được thể hiện tập 

trung ở ngay các quy định của 

Công ước. Việc nhận thức đầy 

đủ, đúng đắn về cơ sở pháp lí, 

nội dung, cơ chế thực hiện 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của quốc gia đối với việc công 

nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo 

đảm quyền của người khuyết 

tật là điều cần thiết hiện nay 

khi phê chuẩn Công ước. 

Về mặt nguyên tắc, pháp luật 

quốc tế về quyền con người nói 

chung, các điều ước quốc tế về 

quyền con người nói riêng xác 

lập các nghĩa vụ yêu cầu quốc 

gia cần tuân thủ. Khi trở thành 

thành viên điều ước quốc tế về 

quyền con người, quốc gia có 

nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ, bảo 

đảm thực thi quyền con người đã 

được ghi nhận trong điều ước 

đó. Tôn trọng nghĩa là phải kiềm 

chế để không can thiệp hay tước 

đoạt việc thụ hưởng quyền con 

người. Bảo vệ nghĩa là quốc gia 

phải có biện pháp thích hợp để 

mỗi cá nhân hoặc nhóm xã hội 

không bị bên thứ ba lạm dụng 

quyền con người. Thực thi nghĩa 

là chủ động, tích cực đưa ra các 

chương trình, kế hoạch, biện 

pháp đảm bảo, thực hiện, thúc 

đẩy phát triển quyền con người.  

Ví dụ: quốc gia có nghĩa vụ sửa 

đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống 

pháp luật bảo đảm tính tương 

thích với các quy định trong điều 

ước quốc tế về nhân quyền mà 

mình đã kí kết.  

Theo quy định của Công ước 

về quyền của người khuyết 

tật, sau khi phê chuẩn Công 

ước, Việt Nam sẽ có các 

quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Các quyền  

- Quyền đề cử công dân nước 

mình tham gia Uỷ ban về 

quyền của người khuyết tật, 

quyền bỏ phiếu lựa chọn 

thành viên của Uỷ ban này 

(khoản 3, 4 Điều 34); 

- Quyền tham gia hợp tác 

quốc tế nhằm nâng cao năng 

lực quốc gia về việc thực thi 

Công ước (Điều 37); 

- Quyền bảo lưu một số nội 

dung của Công ước (phù hợp 

với mục đích và mục tiêu của 

Công ước) và có quyền rút 

bảo lưu bất kì lúc nào (Điều 

46); có quyền đề xuất và đệ 

trình việc sửa đổi Công ước 

lên Tổng thư kí Liên hợp 

quốc (khoản 1 Điều 47); 

- Quyền tham gia Hội nghị 

các quốc gia thành viên để 

xem xét các vấn đề thực thi 

Công ước (Điều 40). 
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Theo chương trình kì họp thứ 8 (khai mạc ngày 20/10/2014), Quốc 

hội Khoá XIII đã thảo luận, xem xét thông qua nghị quyết phê 

chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật. Đây là sự kiện 

chính trị - pháp lí có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với 

cộng đồng người khuyết tật nói riêng mà còn có ý nghĩa sâu sắc 

đối với đất nước khi Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao 

trước cộng đồng quốc tế, trước toàn thể nhân dân trong việc thực 

hiện cam kết công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân, đặc biệt trong đó có quyền của các nhóm 

dễ bị tổn thương, cụ thể ở đây là người khuyết tật.  



 

 

PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN 

2. Nghĩa vụ 

- Thực hiện các quyền của 

người khuyết tật được công 

nhận trong Công ước bằng tất 

cả các biện pháp pháp luật, 

hành chính và các biện pháp 

khác thích hợp (điểm a khoản 1 

Điều 4); 

- Phải có sự tham vấn chặt chẽ 

đối với người khuyết tật và sự 

tham gia tích cực của người 

người khuyết tật, bao gồm cả 

trẻ em khuyết tật, thông qua tổ 

chức đại diện của họ khi xây 

dựng và thực thi chính sách, 

pháp luật để thực hiện Công 

ước và trong quá trình ra quyết 

định về những vấn đề có liên 

quan đến người khuyết tật 

(khoản 3 Điều 4); 

- Phải gửi báo cáo toàn diện về 

các biện pháp đã thực hiện 

nhằm hiện thực hoá những cam 

kết của mình đối với Công ước 

và về thành quả đạt được trong 

thời gian 2 năm sau khi Công 

ước có hiệu lực tại Việt Nam. Sau 

đó, các quốc gia thành viên sẽ đệ 

trình báo cáo định kì ít nhất 04 

năm một lần hoặc theo những thời 

điểm mà Uỷ ban yêu cầu (khoản 

1, 2 Điều 35). 

- Chỉ định một hoặc nhiều cơ quan 

đầu mối thuộc Chính phủ về các 

vấn đề liên quan đến việc thực thi 

Công ước, thiết lập hoặc chỉ định 

cơ chế điều phối trong Chính phủ 

nhằm tạo điều kiện cho các hoạt 

động có liên quan đến lĩnh vực 

người khuyết tật trong các ban 

ngành và các cấp khác nhau; duy 

trì, tăng cường, chỉ định hoặc thiết 

lập trong phạm vi quốc gia khuôn 

khổ bao gồm một hoặc nhiều cơ 

chế độc lập (nếu thấy phù hợp) 

nhằm thúc đẩy, bảo vệ và giám sát 

việc thực thi Công ước (có tính 

đến các quy định về vai trò, chức 

năng của các cơ quan quốc gia 

trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân 

quyền). Đảm bảo để các tổ chức 

xã hội, đặc biệt là tổ chức của 

Bản tin chính sách & cuộc sống số 10                                                                                            7 

Ảnh minh họa 

người khuyết tật và các tổ 

chức đại diện của họ, tham gia 

toàn bộ quá trình giám sát đó 

(Điều 33). 

Ngoài ra, Việt Nam còn có 

nghĩa vụ hợp tác quốc tế (với 

các quốc gia, tổ chức quốc tế, 

khu vực và các tổ chức xã hội, 

đặc biệt là tổ chức của người 

khuyết tật) theo 4 nội dung 

được quy định tại các điểm 

(a), (b), (c), (d) khoản 1 Điều 

32 Công ước. 

 

Theo quy định của pháp luật 

quốc tế, nếu quốc gia thành 

viên không tuân thủ, thực hiện 

các nghĩa vụ quy định trong 

điều ước quốc tế thì bị coi là 

vi phạm pháp luật quốc tế và 

phát sinh trách nhiệm pháp lí 

của quốc gia đó./. 

 

TS. Trần Thái Dương 

(Trường Đại học Luật Hà Nội) 



 

 

GÓC CHIA  SẺ 
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Một buổi chiều thu Hà Nội đầy gió, tôi đi lang 

thang khắp các con phố để cảm nhận tiết trời giao 

mùa từ thu sang đông. Một cảm giác thật lạ, có 

chút gì đó man mác buồn. Gió thổi qua làm 

những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi, đến giờ tôi 

mới nhận thấy Hà Nội đẹp và trầm lắng đến vậy. 

Tôi ghé vào một quán cà phê bên đường để ngắm 

nhìn sự tấp nập của thành phố trong khoảnh khắc 

kì lạ này.  
 

Đang nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, tôi giật mình 

vì tiếng của một người đàn ông bàn bên cạnh: “Ê, 

nhóc, lại đánh giầy cho chú”. Hình ảnh một cậu 

bé nhỏ tuổi, chân trái bị tật teo nhỏ, bàn chân thì 

chỉ có ba ngón, lệch hẳn vào trong với những 

bước đi khập khiễng chạy lại bàn bên cạnh. Cậu 

bé nhanh nhẹn mở hộp đồ nghề, lấy một đôi dép 

khác cho khách đi và lôi những dụng cụ cần thiết 

ra thực hiện công việc của mình. Đồ nghề của 

cậu bé gồm hộp xi, cái bàn chải và cái giẻ lau. 

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, gần sát ghế của tôi, 

dáng người cậu bé gầy guộc, gương mặt hiền 

lành, nước da đen với bộ quần áo lấm lem khiến 

tôi không khỏi xót xa. 

Tôi nhìn em và hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” 

Cậu bé ngước lên nhìn tôi, ánh mắt không mấy 

thân thiện và có phần ái ngại; rồi cậu cúi xuống, 

tay thoăn thoắt và đáp lời: “Em 14 tuổi”. 
 

Tôi nhận thấy cậu bé có chút gì đó cảnh giác, 

muốn giấu giếm, có lẽ vì em ngại tôi là người lạ, 

hay em mặc cảm, tự ti về ngoại hình của mình. Để 

cậu bé yên tâm hơn, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Em có 

khát nước không, chị mua cho?”. Cậu bé cười xòa 

rồi lanh lảnh đáp: “Không chị ạ, em không khát 

nước đâu”. Tôi nhận ra em có nụ cười rất hiền, 

trong sáng ẩn sau vẻ ngoài khắc khổ của em. 
 

- Sao em nhỏ tuổi vậy đã phải đi làm rồi, em 

không đi học sao? Bố mẹ em đâu? 
 

Em cười nhạt: “Em không biết cha mẹ mình là ai, 

em còn không biết rõ ngày sinh của mình cơ. Em 

bị bỏ ở trước cổng trại trẻ mồ côi từ bé, có lẽ vì 

khuyết tật, vì sự dị dạng của em mà cha mẹ không 

cần đến em nữa”. 
 

- Thế sao giờ em lại đi đánh giày? Em không sống 

trong đó nữa à? 
 
 

- Em sống trong đó đến năm mười tuổi. Từ nhỏ 

đến lớn, em luôn bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, có 

khi bị bắt nạt chỉ vì em là đứa trẻ bị tật. Em không 

chịu đựng được nên em đã trốn khỏi đó và sống 

lang thang đến tận bây giờ. 

(Tiếp trang 9) 

 

 

Khoảng lặng đầu thu 

Ảnh sưu tầm 



 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
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Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, diễn đàn… 

Tôi không khỏi băn khoăn trước hoàn cảnh 

éo le của cậu bé còn nhỏ tuổi vậy mà đã 

phải bươn trải kiếm sống ở một môi trường 

nhiều cạm bẫy. “Thế tối em ngủ ở đâu,  

những hôm mưa gió thì thế nào?” 

- Em sống vạ vật thôi, khi thì gầm cầu, khi 

thì trong hầm đi bộ, lúc lại dưới mái hiên 

nhà người ta. Có lẽ ông trời thương hoàn 

cảnh của em nên đã cho em gặp được mấy 

người bạn cùng hoàn cảnh, họ cho em ở 

cùng. Nhà cũng không có gì giá trị cả, chỉ 

là có chỗ ra chỗ vào và có chỗ về sau một 

ngày kiếm sống thôi. Có ngày tươm lắm 

cũng chỉ được miếng rau, còn nhiều hôm 

thì nhịn đói. Mà những người bình thường 

như chị làm sao thấu hết được nỗi khổ của 

tụi em. 
 

Câu nói của em khiến tôi chạnh lòng, 

nhưng nghĩ lại thì đúng là từ nhỏ tôi đã bao 

Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật 

Câu hỏi: Tôi là phụ nữ khiếm thị. Cho tôi 

hỏi liệu có một tổ chức cụ thể nào giúp đỡ 

người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật 

nói chung có một công việc phù hợp với sức 

khỏe để cải thiện đời sống không? 
 

Phòng tư vấn luật Trung tâm ACDC trả lời: 
 

Những chính sách trợ giúp, ưu đãi, hỗ trợ 

cho người khuyết tật có thể tham gia lao 

động theo công việc phù hợp với bản thân, 

luôn là vấn đề được Nhà nước quan tâm.  

 

Hiện nay, theo quy định của luật dành cho 

người khuyết tật tại chương V “Dạy nghề 

vào việc làm”, người khuyết tật cũng sẽ được 

bình đẳng trong việc học nghề, đào tạo và cơ 

hội làm việc. Cùng với quy định ưu đãi cho 

doanh nghiệp có từ 30% lao động là người 

khuyết tật (Điều 34 Luật người khuyết tật). 

Đây là những ưu đãi, khuyết khích người 

khuyết tật và các doanh nghiệp nhận người 

khuyết tật vào làm việc. 

giờ phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Tôi ngắt dòng suy 

nghĩ khi thấy em dừng công việc, ngồi lặng thinh, ánh 

mắt hướng về một đứa trẻ đang ăn kem ngon lành, bên 

cạnh có bố và mẹ đang ân cần chăm sóc. Tôi bất giác 

nhìn sang em, em ngượng ngùng cúi xuống loay hoay 

với công việc của mình.  Nước mắt đã lăn dài trên má 

em từ lúc nào, em vội lau những giọt nước mắt bằng đôi 

bàn tay đen nhẻm đầy xi của mình vì không muốn ai 

nhìn thấy. Tôi hiểu nỗi lòng của em, của một đứa trẻ 

khát khao hạnh phúc, mái ấm gia đình.  

- Em từng có ước mơ gì cho tương lai không? Tôi hỏi 

thêm 

- Tương lai ư? Những đứa như em thì làm gì có tương 

lai. Điều em mong nhất lúc này là sáng mai thức dậy, 

được ăn một bữa cơm thật ngon do mẹ nấu, thế thôi. 
 

Thế thôi, nhưng quá khó, phải không em? 
 

Bình Nguyễn 

 

 

Khoảng lặng đầu thu    (tiếp trang 8) 

Người khuyết tật có thể tùy vào năng lực, trình độ và 

sức khỏe của bản thân để tìm kiếm các cơ hội việc làm 

tại các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, 

người khuyết tật cũng được đón nhận và làm việc như 

người không khuyết tật (nếu họ đủ năng lực và qua 

vòng tuyển dụng). Pháp luật quy định, không có bất cứ 

sự phân biệt nào trong việc tuyển dụng lao động làm 

việc, mọi yêu cầu mà doanh nghiệp đưa ra đều phải phù 

hợp với quy định chung của nhà nước. 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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Công ty ENABLECODE tuyển dụng   

Các vị trí tuyển dụng – Yêu cầu tuyển dụng 

Lập trình viên 

Có khả năng lập trình PHP, HTML, MySQL, 

CSS, JavaScript v..v.. cho các website thiết kế 

Thiết kế website, đồ hoạ, logo 

Có khả năng sử dụng photoshop và các phần 

mềm thiết kế đồ hoạ 

 

Các yêu cầu khác: 

Đối với các dự án liên quan đến Android: 

Có kinh nghiệm trong các dự án sử dụng An-

droid. 

Lập trình Android trên Tool Eclipse. 

Có kinh nghiệm trong lập trình client-server với 

Java và PHP. 

Hiểu lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Ja-

va. 

Hiểu rõ SQL Lite và xml, JavaScript. 

 

Trách nhiệm của người lao động đối với công ty 

Thường xuyên kiểm tra sản phẩm trước khi báo 

cáo cho người uỷ quyền và khách hàng để đảm 

bảo độ chính xác và chất lượng cao của sản phẩm 

Đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và 

đúng theo chất lượng yêu cầu 

Hỗ trợ và duy trì hệ thống CNTT của công ty 

Liên lạc với các đồng nghiệp để hoàn thành 

dự án (bao gồm khi làm việc tại nhà hoặc tại 

văn phòng) 

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc soạn thảo 

trình bày, cập nhật thông tin về dự án để đề 

xuất cho khách hàng 

Trình bày sản phẩm hoàn thiện cho chủ công 

ty, người uỷ quyền và khách hàng (nếu được 

yêu cầu) 

Sử dụng những phương tiện truyền thông 

khác nhau và có hiệu quả. 

Liên hệ 

Điện thoại: 0943559799 

Email: vy@namanhcompany.vn 

Địa chỉ: Số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh 

Cơ sở may Phương - Hải tuyển dụng người khuyết tật 
 
Yêu cầu: biết may, đã từng làm qua máy may 1 kim, máy vắt sổ, máy Kan-

sai. Yêu thích công việc ổn định và phát triển lâu dài. Không yêu cầu trình 

độ. Có giấy tờ đầy đủ, gồm chứng minh thư nhân dân, bản sao hộ khẩu. 
 

Số lượng: 10 người 
 

Thời gian: Toàn thời gian cố định 
 

Quyền lợi được hưởng: Mức lương từ 2,8 triệu đến 3,5 triệu, bao ăn bữa 

sáng, trưa, chiều và bữa ăn nhẹ tối. Có chỗ ở cho nhân viên. May tay nghề giỏi cao sẽ chuyển qua ăn sản 

phẩm thu nhập từ 4,5 triệu đến 5 triệu. Thưởng lương tháng 13 nếu làm đủ năm. Bao hàng làm đủ quanh 

năm. 
 

Liên hệ: Cơ sở may Phương - Hải 

126/4 đường số 4, KP3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0919266079 (Nguyễn Duy Phương) 

Email: duyphuongrado@yahoo.com 

 

mailto:vy@namanhcompany.vn
mailto:duyphuongrado@yahoo.com
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Chương trình học: 

- Tin học cơ bản và các ứng dụng, phần mềm phổ biến. 

- Các ứng dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, 

PowerPoint) 

- Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên phần mềm pho-

toshop. 

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. 
 

Đối tượng tuyển sinh: 

- Người khuyết tật vận động hoặc dị tật nhẹ, có khả 

năng tự chăm sóc bản thân, giao tiếp tốt, không có các 

vấn đề về tâm thần, có khả năng sử dụng tay tốt. 

- Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc cao hơn. 

- Độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. 
 

Số lượng tuyển sinh: 20 học viên 
 

Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 10/01/2015 (Thời 

gian học là 6 tháng, tuy nhiên trong quá trình đang học 

nếu có các công ty tuyển dụng và các em đủ điều kiện 

thì có thể đi làm luôn). 
 

Yêu cầu hồ sơ: 

- 01 bộ sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi 

cư trú 

- 01 bản sao chứng minh nhân dân (công chứng) 

- 02 ảnh màu 4x6 và 1 ảnh chân dung toàn thân 

(10x15) 

- 01 giấy khám sức khỏe có chứng nhận của 

các cơ quan y tế. 

- 01 đơn xin học tại trung tâm viết tay có xác 

nhận của địa phương và gia đình. 

Quyền lợi của học viên:  

Miễn hoàn toàn học phí. Với các em nội trú: 

tiền nhà 500,000/tháng, tiền ăn tự chi trả (dự 

kiến 600,000 - 800,000). Ngoài ra, học viên 

được tham gia các khóa học tiếng anh giao tiếp 

cơ bản, kỹ năng mềm, các hoạt động thiện 

nguyện do Trung tâm tổ chức. Sau khi tốt 

nghiệp, học viên được giới thiệu việc làm tại 

các công ty đối tác của Nghị Lực Sống. 
 

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Nghị lực 

sống - Phòng 602, nhà Nơ7A, Bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 0983 

824 228  hoặc 0936 966 335 (Mr Hào), 

Website: www.nghilucsong.net 

Khi nhận được hồ sơ, Trung tâm sẽ liên lạc với 

các ứng viên để phỏng vấn (trực tiếp hoặc qua 

điện thoại). 

Dạy sửa chữa laptop dành cho người khuyết tật khóa 26 
 

Laptopblue khai giảng lớp sửa chữa laptop miễn phí dành cho người 

khuyết tật.  

Điều kiện nhập học: 

Có khả năng vệ sinh cá nhân độc lập. 

Khả năng thao tác tốt đôi bàn tay của mình 

Đã có kiến thức về điện tử cơ bản và biết sử dụng máy tính. 

Có quyết tâm cao để theo học, có sức khỏe đảm bảo để theo học. 

Không phép vắng bất kỳ một buổi lý thuyết nào khi không có lý đo 

chính đáng. 

Thời gian học dự tính: 3 hoặc 4 tháng. Phần lý thuyết mạch laptop học vào buổi tối 2/4/6 từ 19h -

21h, Thực hành vào giờ làm việc ban ngày với sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật laptopblue. Tất 

cả các trang thiết bị, vật liệu, main board hỗ trợ thực hành là không hạn chế. 

Sau khóa học có thể được giữ lại làm việc cho công ty hoặc giới thiệu đến các đối tác khác.  

Hồ sơ: nộp 1 đơn xin nhập học theo mẫu (liên hệ với công ty để có mẫu) hoặc giấy giới thiệu của 1 

tổ chức nơi mình đang sinh hoạt và 1 chứng minh thư nhân dân có chứng thực. 

Để được tư vấn vui lòng đến trực tiếp công ty TNHH MTV TM&DV Tin học Nhật Quang: số 576 

Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc liên lạc qua số điện thoại 0918.181.391 

(Mr Thủy). 

Trung tâm Nghị lực sống tuyển sinh đợt 1 năm 2015 



 

 

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/

