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TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG 

Bản tin chính sách & cuộc sống số 11                                                                                         

Ngày 6/11/2014, Trung tâm 

ACDC tổ chức Tọa đàm Công 

ước Liên hợp quốc về Quyền 

của người khuyết tật và Chính 

sách pháp luật Việt Nam tại 

Hà Nội. 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.  
 

Tọa đàm 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. Đây 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. 

TỌA ĐÀM 

CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT  

& CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

 

Tham dự tọa đàm có đại diện của 

Bộ Giao thông vận tải, Bộ y tế, Bộ 

Lao động – thương binh và Xã hội 

(LĐ – TB&XH), Bộ Ngoại giao, 

các tổ chức hoạt động trong lĩnh 

vực của và vì người khuyết tật, các 

cơ quan báo chí, truyền thông. 
 

Trong tọa đàm, đại biểu đã được 

nghe những chia sẻ của các đại 

biểu về Quyền và nghĩa vụ của Việt 

Nam khi phê chuẩn Công ước của 

LHQ về Quyền của người khuyết 

tật - Yêu cầu về sự phù hợp của 

chính sách pháp luật Việt Nam với 

Công ước, về Chính sách và 

thực trạng BHYT và phục hồi 

chức năng cho người khuyết tật 

tật, về kinh nghiệm của quốc tế 

về chính sách BHYT cho người 

khuyết tật và kinh nghiệm làm 

việc tại Việt Nam trong lĩnh 

vực cung cấp các dụng cụ hỗ 

trợ cho người khuyết tật; về 

Quyền của người khuyết tật, sự 

cần thiết phê chuẩn công ước 

và lộ trình phê chuẩn Công ước 

tại Việt Nam,  những chia sẻ 

kinh nghiệm của địa phương 

trong thực hiện chính sách về 

người khuyết tật cùng phần 

thảo luận nhiệt tình về việc 

Giám sát đánh giá đối với việc 

thực hiện chính sách pháp luật 

đối với người khuyết tật của 

các đại biểu tham gia tọa đàm. 
 

Buổi tọa đàm đã diễn ra thành 

công tốt đẹp khi các bên tham 

gia đã cùng lắng nghe, chia sẻ 

và thảo luận những vấn đề về 

việc phê chuẩn và thực thi 

Công ước Liên hợp quốc về 

Quyền của người khuyết tật và 

Chính sách pháp luật Việt 

Nam. 

 

Ánh Ngọc 

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ vận tải, Bộ GTVT phát biểu tại hội thảo 

Đại biểu trao đổi, 
chia sẻ của đại 
biểu tại hội thảo 
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Quốc hội Việt Nam thông qua việc phê 

chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về 

quyền của người khuyết tật 
 

100% đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên 

làm việc sáng ngày 28/11 đã biểu quyết 

tán thành thông qua Nghị quyết phê 

chuẩn Công ước của Liên hợp quốc 

về  quyền của người khuyết tật.  
 

Chủ đề dành cho ngày khuyết tật năm 

2014: Phát triển bền vững: Lời hứa 

của công nghệ. 
 

Năm nay ngày NKT quốc tế sẽ tập trung 

vào vai trò của công nghệ trong những 

hoạt động sau: 

- Giảm thiểu thiên tai và ứng phó khẩn 

cấp. 

- Sáng tạo/cải tạo môi trường làm việc  

- Hướng tới mục tiêu về phát triển hòa 

nhập bền vững dành cho NKT 

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

Hội nghị Diễn đàn người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương 2014 (APDF 2014) được diễn ra từ ngày 26-

28/11/2014 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 đại biểu 

khuyết tật, trong đó có 200 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc 

gia trong khu vực. 

 

Hội nghị lần này tập trung vào một số chủ đề trọng điểm 

như: Đánh giá thực trạng về xóa đói, giảm nghèo liên quan 

đến dạy nghề, tạo việc làm dành cho người khuyết tật; 

sự tham gia của người khuyết tật vào tiến trình ra quyết 

định, quá trình vận động chính sách; môi trường tiếp cận 

cho người khuyết tật; giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và 

phục hồi chức năng cho người khuyết tật…  

 

Bên cạnh là đơn vị tổ chức và hỗ trợ trong suốt quá trình 

trước, trong hội nghị, Trung tâm ACDC còn có những bài 

chia sẻ và đối thoại về vận động chính sách, về thanh niên 

khuyết tật và sự tăng cường tiếng nói cho thanh niên, gian 

hàng trưng bày và giới thiệu phòng Tư vấn Luật miễn phí 

dành cho người khuyết tật.  

 

Năm tới, Fiji sẽ là nước tổ chức Hội nghị Diễn đàn người 

khuyết tật Châu Á-Thái Bình Dương 2015. 

HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN  

NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHU VỰC CHÂU Á-

THÁI BÌNH DƯƠNG 2014 

http://thvl.vn/?p=441210#
http://thvl.vn/?p=441210#
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TẬP HUẤN SỨC KHỎE SINH SẢN CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT THÁI BÌNH 

Ngày 21-22/11/2014, Trung tâm ACDC đã tập 

huấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật của 

CLB Thanh niên khuyết tật huyện Tiền Hải, Thái 

Bình. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ 

dự án Xương rồng vẫn nở hoa do Đại sứ quán Mỹ 

tài trợ. 

 

Từ sự bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, qua trao đổi, chia 

sẻ, các chị đã dần dần tự tin và tham gia khóa học 

nhiệt tình, sôi nổi. Các kiến thức cơ bản về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản đã được truyền đạt và chia 

sẻ đến học viên. Sự tương tác 2 chiều cùng với 

thái độ học tập tích cực đã tạo nên một buổi học 

thú vị với nhiều tiếng cười và niềm vui. 

 

Qua khoá tập huấn, phụ nữ khuyết tật đã được 

trang bị những kiến thức, kỹ năng nền tảng và sơ 

đẳng về chăm sóc Sức khoẻ sinh sản. Khả năng 

tiếp cận với các nguồn thông tin khá hạn chế, do 

đó nhiều phụ nữ khuyết tật hiểu biết chưa đầy đủ 

về vấn đề sức khỏe sinh sản, nhiều học viên 

không hiểu hoặc hiểu sai về rất nhiều vấn đề liên 

quan đến sức khỏe sinh sản. Trong quá trình tập 

huấn, học viên đã có cơ hội chia sẻ các kiến thức 

bổ ích và thiết thực về vấn đề chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ nói chung và cho phụ nữ 

khuyết tật nói riêng, trong đó nhấn mạnh về các 

nội dung như: Làm thế nào để tránh các nhiễm 

khuẩn lây qua đường tình dục? Thế nào là tình 

dục an toàn? Những lưu ý trong quá trình mang 

thai và làm mẹ, đặc biệt là với các phụ nữ khuyết 

tật? Đồng thời, cũng từ các kiến thức thu nhận 

được, các học viên nhận thức rõ hơn tầm quan 

trọng của vấn đề sức khỏe sinh sản, từ đó thay 

đổi hành vi, thái độ về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và truyền đạt lại kiến thức thu nhận được đến 

gia đình và cộng đồng xung quanh mình. 

 

Chị Tô Lan Phương, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: 

Đây là lần đầu tiên các chị em trong CLB được 

tham gia khóa tập huấn như thế này. Đây không 

chỉ là buổi chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm mà còn 

giúp các chị em trong CLB tự tin, hòa đồng và là 

cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các cá nhân với 

nhau và cá nhân với CLB. Chúng tôi hy vọng sẽ 

tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm ACDC 

cũng như các tô chức khác để phong trào người 

khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói 

riêng phát triển mạnh mẽ hơn. 



 

 

VĂN BẢN MỚI 
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Nghị định 94/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17 

tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản 

lý quỹ phòng, chống thiên tai. 

 

Theo Nghị định, Quỹ phòng, chống thiên tai sẽ được 

thành lập trên cả nước với mức đóng bắt buộc được 

thay đổi như sau: 

- Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng góp với 

mức đóng một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị 

tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính 

nhưng tối thiểu 500.000đ và tối đa 100 triệu đồng. 

Mức đóng trên được hạch toán vào chi phí hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

- Cán bộ, công viên chức đóng 1 ngày lương/năm 

theo mức lương cơ bản. 

- Người lao động đóng 1 ngày lương/năm theo mức 

lương tối thiểu vùng. 

- Người lao động khác đóng 15.000đ/năm. 

Quỹ do UBND cấp tỉnh quản lý, tồn quỹ cuối năm sẽ 

được chuyển sang năm sau. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/12/2014. 

 

Thông tư số 133/2014/TT-BTC do Bộ Tài 

chính ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2014 về 

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. 

Thông tư quy định, các phương tiện lưu thông đường 

bộ sẽ phải nộp phí sử dụng theo đầu phương 

tiện.Theo đó, chủ phương tiện xe ô tô nộp phí theo 

năm, tháng hoặc theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Cơ 

quan đăng kiểm cấp tem nộp phí sử dụng đường bộ 

tương ứng với thời gian nộp phí. 

UBND xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan là 

cơ quan thu phí đối với xe mô tô và tính theo thời 

điểm đăng ký xe để xác định mức thu phí. 

Chi tiết mức thu đối với các loại phương tiện được 

quy định tại phụ lục 01 của Thông tư. 

Thông tư có hiểu lực kể từ ngày 01/11/2014. 

 

Thông tư số 39/2014/TT-BGTVT do Bộ Giao 

thông Vận tải ban hành ngày 12 tháng 09 năm 

2014 về quy định công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ 

Giao thông Vận tải (GTVT). 

 
Việc tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn 

thư khiếu nại tố cáo của Bộ GTVT theo Thông 

tư 39/2014/TT-BGTVT chính thức được thực 

thi. 

Theo đó, Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GTVT 

có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất 1 ngày/

tháng, chưa kể các trường hợp đột xuất khác. 

Các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến 

nghị không được xử lý: 

- Trên đơn gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người 

và đã có tên của cơ quan hoặc người có thẩm 

quyền giải quyết. 

- Đơn không có chữ ký, không ghi rõ họ, tên, 

địa chỉ của người khiếu nại; không ghi rõ tên 

cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại… 

Trong 10 ngày quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo phải được công khai. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014 

 

Quyết định 1018/QĐ- BHXH do Bảo 

hiểm xã hội ban hành ngày 10 tháng 10 

năm 2014 quy định về sửa đổi một số nội 

dung tại các quy định ban hành quy định 

quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế. 

 

Với quy định mới này, hồ sơ tham gia BHXH 

của các doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi theo 

hướng giảm tải theo quy định tại Quyết định 

1018/QĐ-BHXH. 

Theo đó:  

-  Bỏ mẫu D01-TS, D01b-TS tại các thủ tục có 

yêu cầu như báo giảm lao động, ngừng đóng, 

tạm ngừng đóng BHXH… 

-  Bỏ danh sách người lao động tham gia 

BHXH có yêu cầu như thủ tục tham gia lần 

đầu, báo tăng, báo giảm lao động… 

-  Thay “tờ khai tham gia BHXH, BHYT”, “tờ 

khai tham gia BHXH tự nguyện”, “tờ khai 

tham gia BHXH” bằng “tờ khai tham gia 

BHXH, BHYT” mới và “tờ khai thay đổi thông 

tin người tham gia BHXH, BHYT”. 

-  Định nghĩa cụ thể như thế nào là bản chụp và 

quy định cụ thể việc hồ sơ hưởng BHXH 

không yêu cầu bắt buộc phải nộp các chứng từ 

có công chứng. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/1014. 
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PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN 

 

Luật Người khuyết tật được 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam chính 

thức thông qua ngày 17/6/2010 

và chính thức có hiệu lực thi 

hành ngày 01/01/2011. Tại 

chương III của Luật đã quy 

định cụ thể về quyền được 

chăm sóc sức khỏe của người 

khuyết tật, trong đó có đề cập 

khá cụ thể về chế độ khám 

chữa bệnh, đặc biệt khám, chữa 

bệnh theo Bảo hiểm y tế cho 

người khuyết tật. Ngoài ra chế 

định này còn được quy định cụ 

thể tại Luật Bảo hiểm y tế năm 

2008, sửa đổi năm 2014 hay cụ 

thể hóa trong Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội do 

Chính phủ vừa ban hành ngày 

21/10/2013. Theo những quy 

định này thì hiện nay, nhà nước 

có những chính sách ưu đãi cho 

người khuyết tật về lĩnh vực 

này, cụ thể như: khám, chữa 

bệnh tại các bệnh viện, được ưu 

đãi về chi phí khám, tiền viện 

phí và các chi phí dịch vụ liên 

quan; ưu đãi hỗ trợ chi phí đi 

lại, nằm viện trong quá trình điều 

trị… những ưu đãi, hỗ trợ này 

được quy định rất cụ thể tại điểm 

C, khoản 1 Điều 9 Nghị định 

136/2013/NĐ-CP, Điều 28 Luật 

Bảo hiểm y tế năm 2008, Điều 1 

Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg 

hướng dẫn việc hỗ trợ đi lại, cho 

người khuyết tật khi điều trị nội 

trú tại các cơ sở y tế nhà nước. 

 

Xét trên góc hệ thống chính sách 

pháp luật thì đã có khá nhiều 

những chính sách quy định cụ thể 

về lĩnh vực này, song trên thực tế 

thì câu chuyện bảo hiểm y tế cho 

người khuyết tật vẫn còn khá 

nhiều điều cần được thảo luận. 
 

Trong quá trình tư vấn luật tại các 

địa phương của phòng tư vấn Luật 

Trung tâm ACDC, chúng tôi đã 

gặp không ít những trường hợp 

người khuyết tật chia sẻ có mong 

muốn được sử dụng dịch vụ khám 

chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. 

Người khuyết tật cho biết, ai cũng 

mong muốn được chăm sóc sức 

khỏe, và với người khuyết tật, đây 

cũng là nhu cầu tất yếu và không 

thể thiếu để đảm bảo sức khỏe của 

chính mình. Rất nhiều những câu 

hỏi được đưa ra như “những 

trường hợp nào thì được hưởng 

chế độ khám chữa bệnh theo 

thẻ bảo hiểm y tế” hay “người 

khuyết tật có được cấp thẻ bảo 

hiểm y tế hay không”, “khám 

bệnh theo diện bảo hiểm y tế 

thì khám ở bệnh viện nào”… 

Với những băn khoăn này, 

khẳng định rõ người khuyết tật 

rất quan tâm tới việc khám 

chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, 

và cũng khẳng định nhu cầu 

thực sự của người khuyết tật 

trong việc chăm sóc sức khỏe. 
 

Luật, nghị định và các văn bản 

dưới Luật khác đã có, nhu cầu 

của người khuyết tật cũng có, 

vậy trên thực tế thì hoạt động 

khám chữa bệnh theo bảo hiểm 

y tế cho người khuyết tật diễn 

ra đạt được hiểu quả như thế 

nào? Thời gian vừa qua, các tổ 

chức của và vì người khuyết tật 

cũng như Trung tâm ACDC đã 

tiến hành những cuộc tọa đàm 

về bảo hiểm y tế cho người 

khuyết tật. Tại những buổi tọa 

đàm này, với những bài chia sẻ 

từ các đại biểu tới từ một số bộ  
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Nhu cầu về Bảo 
hiểm y tế của 
người khuyết tật 



 

 

PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN 

ban ngành cũng chỉ ra những 

bất cập trong việc thực thi 

chính sách bảo hiểm y tế cho 

người khuyết tật hiện nay.  
 

Việc ra đời Luật bảo hiểm y tế 

phần nào đã đảm bảo quyền lợi 

của người tham gia, tuy nhiên 

trên thực tế, tỉ lệ người khuyết 

tật sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi 

khám tại các cơ sở y tế không 

cao, chất lượng phục vụ chưa 

thật sự tốt, trang thiết bị chưa 

đảm bảo yếu tố tiếp cận với 

người khuyết tật.(1) 

 

Trên thực tế trả lời tư vấn cho 

người khuyết tật, phòng tư vấn 

Luật Trung tâm ACDC đã 

không ít lần nhận được những 

băn khoăn, chia sẻ từ phía 

người khuyết tật như chất 

lượng của loại hình dịch vụ 

này chưa được tốt; những khó 

khăn khi dùng thẻ bảo hiểm y 

tế, cụ thể như phải khám đúng 

tuyến, trong khi đó trạm y tế 

tuyến địa phương lại chưa có 

đủ trang thiết bị tiếp cận với 

người khuyết tật và đội ngũ 

nhân lực cũng chưa được đảm 

bảo về mặt kỹ năng giao tiếp, 

hướng dẫn người khuyết tật, 

thủ tục sử dụng dịch vụ này 

còn quá phức tạp, thời gian chờ 

đợi lại quá lâu hay tại sao chỉ 

có người khuyết tật nặng mới 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế 

miễn phí, còn những người 

khuyết tật nhẹ thì không?  

Chúng ta dễ dàng nhận thấy, 

mức sống của người khuyết tật 

không cao, tình hình tài chính 

lại có hạn, trong khi chi phí đi 

khám, chữa bệnh lại không hề 

nhỏ chút nào. Đây là rào cản 

để một bộ phận không nhỏ người 

khuyết tật không thể sử dụng thẻ bảo 

hiểm y tế tự nguyện (khoảng 61,7% 

người khuyết tật tham gia nghiên 

cứu của Viện nghiên cứu phát triển 

xã hội năm 2013 nhận định như vậy) 
(2). Hơn nữa, người khuyết tật 

thường có sức khỏe yếu hơn những 

người không khuyết tật, vì vậy, 

người khuyết tật sẽ phải chi trả 

nhiều chi phí hơn cho quá trình 

khám chữa bệnh, đặc biệt là chi phí 

điều trị lâu dài. Điều này càng thể 

hiện rõ người khuyết tật phải chịu 

gánh nặng tài chính trong việc chăm 

sóc sức khỏe hơn so với những 

người không khuyết tật. Đó là còn 

chưa kể tới quá trình điều trị, người 

khuyết tật cần những dụng cụ hỗ trợ 

để đảm bảo quá trình phục hồi chức 

năng (ví dụ như nẹp, chân giả, tay 

giả…), nhưng những loại dụng cụ hỗ 

trợ này lại gần như không nằm trong 

danh mục được bảo hiểm chi trả. 

Như vậy, người khuyết tật phải tự 

mình trang trải cho những chi phí 

này. Đây là một trong những điều 

mà cộng đồng người khuyết tật rất 

băn khoăn và khá lo lắng.  

 

Để thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế, 

cũng như giúp người khuyết tật có 

thể tiếp cận hoàn toàn với dịch vụ 

này, nên chăng các nhà hoạch định 

chính sách cần tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế, chính sách, đảm bảo tính đồng 

bộ trong việc ban hành các văn bản 

hướng dẫn kịp thời, cụ thể, tăng 

cường nhận thức và trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ làm công tác bảo 

hiểm y tế, cũng như đội ngũ cán bộ 

y bác sỹ khám chữa bệnh đối với 

việc khám chữa bệnh cho người 

khuyết tật. Các cơ sở y tế công lập 

cần chú trọng tới công tác ứng xử, 
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thái độ phục vụ của cán bộ 

y tế đối với bệnh nhân bảo 

hiểm y tế, tiếp tục đầu tư cơ 

sở vật chất, nhân lực để 

nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh cho người 

khuyết tật, có phương án hỗ 

trợ đối với người khuyết tật 

nhẹ sử dụng bảo hiểm y tế . 

Đặc biệt, cần phải đưa vào 

danh mục một số dụng cụ 

hỗ trợ thiết yếu cho người 

khuyết tật vào hạng mục do 

Bảo hiểm chi trả. Hiện thực 

hóa những điều này sẽ giúp 

người khuyết tật yên tâm 

hơn với việc tham gia bảo 

hiểm y tế và đảm bảo quyền 

của người khuyết tật trong 

quá trình tham gia khám 

chữa bệnh theo bảo hiểm y 

tế. 

Nguyễn Ngọc Lan 

 

 

Chú thích: 
(1):http://
www.molisa.gov.vn/vi/
Pages/chitiettin.aspx?
IDNews=21774 
(2): “Chi phí kinh tế của 
sống với Người khuyết tật 
và kỳ thị ở Việt Nam”, 
Nghiên cứu của Viện 
nghiên cứu phát triển xã hội 
thực hiện năm 2013 tại 8 
tỉnh 
 

 



 

 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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Nghề giáo đã gắn bó với tôi hơn bốn mươi 

năm và tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với rất 

nhiều em học sinh khác nhau, cả từ trong 

trường cũng như tại các lớp dạy thêm.  Mỗi 

học sinh có cá tính riêng, nên để truyền đạt 

kiến thức của mình tới các em, tôi luôn tìm 

hiểu về tâm lí, tính cách của từng em để từ 

đó giúp các em hiểu ý nghĩa từng bài học 

một.  

Trong những ngày lên lớp gần đây, tôi đặc 

biệt chú ý đến một em học sinh nữ ngồi phía 

cuối lớp. Chú ý đến em không phải vì em là 

học sinh cá biệt hay vì em là người khuyết tật 

mà do tôi chưa từng thấy em nở một nụ cười 

trong giờ học của tôi và đôi mắt em lúc nào 

cũng lạnh lùng đầy vẻ xa cách. Tôi băn 

khoăn về những gì tôi nhìn thấy và tự nhủ sẽ 

tìm hiểu về hoàn cảnh của em. Phương là tên 

cô học trò của tôi.  

 

Ngày hôm ấy, tôi đang giảng bài nghị luận xã 

hội về câu:  “ở đời này không có con đường 

cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là 

phải có sức mạnh để bước qua những ranh 

giới ấy...” (Mùa lạc - Nguyễn Khải). Tôi rất 

tâm huyết với bài giảng này vì mong muốn 

thông qua những lời văn này, như ngọn lửa 

truyền thêm nghị lực, sức mạnh cho các học 

sinh phấn đấu hơn nữa, vượt qua những khó 

khăn để chạm đến ngưỡng cửa đại học trước 

mắt. Hôm ấy, tôi đã thấy em khóc, những 

giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đượm 

buồn. Hết giờ học, cả lớp ra về, em vẫn ngồi 

nơi cuối lớp như chờ đợi một điều gì đó. Tôi 

nhẹ nhàng bước xuống, ngồi cạnh em, em 

run run cất lời: 

- Em cảm ơn cô vì bài giảng hôm nay. 

Tôi nhận thấy em đang có điều gì đó khiến 

em rất buồn, hay có gì đó khiến em đau đớn 

trong tâm.  Em vẫn không cười nhưng trong 

đôi mắt em có vẻ thân thiện hơn mọi ngày, tôi ân cần 

hỏi em:  

- Em có chuyện buồn hay tâm sự gì có thể chia sẻ 

cùng cô được không? Nói ra em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. 
 

Em nhìn vào khoảng không, ngập ngừng kể với giọng 

buồn buồn “Em rất yêu gia đình mình, tuy nhà em 

nghèo nhưng sống rất hạnh phúc và hòa thuận. Cuộc 

sống của em bắt đầu xáo trộn vào một buổi chiều kinh 

hoàng của ba năm về trước. Cha mẹ em cùng làm 

công nhân ở xưởng may, trên đường đi làm về, tai nạn 

ô tô đã cướp đi một lúc hai người thân yêu nhất của 

em. Chỉ trong vòng 1 ngày, em và em trai trở thành 

trẻ mồ côi. Em gần như gục ngã trước nỗi đau quá lớn 

ấy nhưng em biết mình phải gắng gượng, phải đứng 

dậy, phải thay cha mẹ chăm sóc cho em trai lúc đó 

mới 10 tuổi. Sau đó, em và em trai về sống với gia 

đình nhà bác. Gia đình bác cũng chẳng khá giả gì 

nhưng đã đưa chị em em về và nuôi dưỡng hai chị em 

em thành người nên em thương và biết ơn bác nhiều 

lắm. Sau giờ học, em và em trai đều cố gắng giúp đỡ 

bác những công việc nhỏ để đỡ đần bác phần nào. 

Cách đây hơn một năm, sáng hôm ấy hai chị em đèo 

nhau trên chiếc xe đạp ra chợ mua đồ giúp bác, trong 

lúc băng ngang qua đường, em không thể quên nổi 

giờ phút đau lòng ấy…” 

 

Nói đến đây, giọng Phương run lên, nước mắt giàn 

giụa và nấc nghẹn không nói thành lời. Tôi nắm chặt 

tay em, sau vài phút bình tĩnh, em mới có thể tiếp tục:  

 

Ươm mầm hy vọng 

Ảnh minh họa 

(Tiếp trang 9) 
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“Vào giờ phút ấy, một chiếc xe ô tô tải lao đến, 

hai chị em không kịp phản ứng gì và lúc tỉnh lại 

trong bệnh viện thì em được biết mình đã mất đi 

em trai, người thân yêu duy nhất, đồng thời em 

mất đi đôi chân của mình. Từ ngày đó em trở 

thành một người tàn phế. Lần này em không thể 

đứng dậy nổi, nỗi đau đó thực sự là quá lớn, chỗ 

dựa tinh thần duy nhất của em cũng đã bị cướp 

mất sau sự ra đi đột ngột của cha mẹ. Em căm 

thù cuộc đời này vì nó quá bất công và nghiệt 

ngã với em, có những nỗi đau không thể sâu hơn 

được nữa, em dường như bị đẩy tới cùng cực của 

sự mất mát và đau khổ: mất cha mẹ, mất em trai 

và rồi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Từ 

sau ngày em trai mất, em thu mình trong phòng, 

không muốn gặp ai và nhiều lúc không muốn 

sống nữa, vì mặc cảm và thấy cuộc sống của em 

thật vô dụng. Sau đó cô giáo, bạn bè đến nhà 

động viên, an ủi và em cũng nhìn thấy sự tần tảo, 

khó nhọc của bác, em biết mình phải cố gắng để 

không phụ lòng bác, không thể trở thành gánh 

nặng cho bác được. Từ đó em đi học trên chiếc 

xe lăn này, lúc đầu thấy khó khăn và tự ti nhưng 

giờ thì em cũng đã quen rồi cô ạ”. 

 

Phương lấy tay gạt nước mắt và nhìn tôi: “Thực 

sự bài giảng của cô hôm nay đã tiếp thêm cho 

em sức mạnh, nghị lực để sống tiếp; em biết 

mình không nên yếu đuối, phải đối mặt với sự 

thật và hướng đến tương lai. Em sẽ quyết tâm 

đỗ vào trường sư phạm, sẽ trở thành một cô 

giáo tốt và tâm huyết như cô để có thể giúp cho 

những học sinh khuyết tật như em vượt qua 

những mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống.”  

Tôi không biết nên an ủi Phương thế nào vì vết 

thương trong lòng em quá lớn, tôi nhẹ nhàng 

nói với em: “Con người sinh ra không ai lựa 

chọn được số phận, nhưng con người có thể 

hành động để thay đổi số phận. Cô tin em sẽ 

làm được.” 

 

Bóng Phương ra về nhỏ bé trên chiếc xe lăn 

không khỏi làm tôi xúc động. Giá như ý thức 

của những người tham gia giao thông được 

nâng cao thì có lẽ không có những cảnh li tán 

đau lòng như gia đình Phương. Sau buổi nói 

chuyện đó, tôi đã nhận ra ánh mắt em không 

còn lạnh lùng như trước và thay vào đó là sự 

quyết tâm và niềm tin vào cuộc sống. Điều này 

làm tôi càng thêm yêu và gắn bó với nghề giáo 

hơn nữa vì tôi tin rằng Phương sẽ vượt qua 

được những khó khăn tự tin hòa nhập được với 

cộng đồng, xã hội. 
 

Thanh Bình 

Ươm mầm hy vọng      (tiếp trang 8) 
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Mức lương: Thỏa thuận 

Mô tả công việc: Tuyển người khuyết tật (ưu tiên nam) biết làm đồ thủ công gỗ - tre… ưu tiên người 

hộ khẩu Bình Dương. 

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2015  

Người liên hệ: Trần Minh Trung 

Điện thoại liên hệ: 0944205255 

Email liên hệ: minhtrungbd@gmail.com  

mailto:minhtrungbd@gmail.com
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Câu hỏi: 
 

Tôi là người khiếm thị và hiện đang kinh 

doanh về mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cơ 

sở của tôi có nhận nhiều NKT vào làm. 

Tôi muốn hỏi thủ tục được công nhận là 

doanh nghiệp NKT để được hưởng miễn 

giảm thuế? 
 

Phòng tư vấn luật 

Trung tâm ACDC 

trả lời: 

 

Theo quy định của 

Luật người khuyết 

tật 2010; Nghị định 

28/2012/NĐ-CP 

hướng dẫn thi hành 

một số điểm của 

Luật người khuyết 

tật ngày 10/04/2010; Pháp lệnh số 

06/1998/PL-UBTVQH ngày 30/7/1998 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

người tàn tật; Quyết định số 697/QĐ-

LĐTBXH ngày 03 tháng 05 năm 2013 về 

bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

bảo trợ xã hội, thì thủ tục để tiến hành 

công nhận một doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật (từ 

30% trở lên) để được hưởng ưu đãi sẽ 

tiến hành theo trình tự: 
 

 Trình tự thực hiện:  

+ Lập hồ sơ và gửi hồ sơ về Sở 

LĐTBXH ; 

+ Sở LĐTBXH thẩm định điều kiện để 

được công nhận; 

+ Sở LĐTBXH ra Quyết định công nhận. 

 Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở 

Lao động TBXH. 
 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị Công nhận doanh 

nghiệp có người khuyết tật tham gia cao 

hơn tỷ lệ quy định của Giám đốc doanh 

nghiệp; 

+ Bản sao quyết định thành lập và giấy phép kinh doanh 

có chứng nhận công chứng Nhà nước; 

+ Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của cơ sở đã được ban 

hành theo quy chế của pháp luật; 

+ Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm Giám đốc, 

phó Giám đốc, kế toán trưởng hoặc tương đương; 

+ Danh sách lao động (hoặc học viên) đang sử dụng (hoặc 

đang học) trong đó ghi rõ 

danh sách người tàn tật có 

xác nhận của Phòng Lao 

động TBXH huyện, thị xã, 

thành phố.  

b. Số lượng hồ sơ:   03 (bộ). 

Thời hạn giải quyết:  15 ngày 

làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục 

hành chính: Tổ chức.       

Cơ quan thực hiện thủ tục 

hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở 

Lao động TB và XH. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động TBXH. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành 

chính.              

 Lệ phí: Không có. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 
 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Giấy xác nhận của hội đồng giám định Y khoa về tình 

trạng tàn tật. Đối với lao động là thương binh, bệnh binh 

phải có giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh. 

+ Riêng NTT thuộc các dạng câm, điếc, mù, cụt, liệt, 

thiểu năng trí tuệ, dị dạng chỉ cần xác nhận của cơ quan y 

tế có thẩm quyền.  

 

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… 

Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật 

 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com
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TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH VIETTEL HẢI DƯƠNG 

TUYỂN DỤNG 

Chi nhánh Viettel Hải Dương tuyển dụng nhân sự các 

vị trí dành cho người khuyết tật như sau: 

Nhân viên NOC( Trực kỹ thuật tổng đài) 

Nhân viên quản lý hồ sơ. 

Nhân viên bảo hành thiết bị đầu cuối. 
 

Yêu cầu  

- Độ tuổi: Từ 20 trở lên. 

- Điều kiện: Không bị các khuyết tật về nghe nói, 

khuyết tật nhìn cả 2 mắt, khuyết tật về thần kinh, trí 

tuệ, có khả năng viết và sử dụng máy tính, có trình độ 

chuyên môn phù hợp với các tiêu chuẩn chức danh tại 

vị trí đề xuất. 

Ưu tiên người khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, các trường hợp là con thương binh liệt sỹ, đối 

tượng chính sách xã hội, các trường hợp đã qua đào tạo 

nghề chuyên sâu. 
 

Địa điểm làm việc:  

Chi nhánh Viettel Hải Dương, số 169, Phố Bạch Đằng, 

Phường Trần Phú, TP. Hải Dương. 

Chế độ quản lý 

Ký hợp đồng dịch vụ 6 tháng. 

Thù lao: Hưởng mức lương cố định bậc 1, mức 

7.000.000 đồng/tháng/người. 

Sau 6 tháng sẽ đánh giá đề xuất chuyển ký Hợp 

đồng lao động đối với các trường hợp đáp ứng 

tốt yêu cầu, nhiệm vụ. 
 

Mô tả công việc 

Nhân viên trực NOC: 

Trực điều hành đánh giá lớp 1(giám sát hoạt 

động các trạm giám sát BTS, NoedeB, truyền 

dẫn SHD, Metro. 

Thực hiện báo cáo các công việc liên quan đến 

Công văn, Chỉ thị, Kế hoạch từ tổng công ty, 

Trung tâm khu vực, Chi nhánh. 

Gọi điện điều hành các đơn vị cấp dưới (cấp 

huyện) thực hiện các hoạt động ứng cứu thông 

tin (chạy máy nổ, sửa chữa, giám sát về an toàn 

nhà trạm…) 

Nhân viên quản lý hồ sơ: 

Quản lý nghiệp vụ về quản lý hồ sơ cho khách 

hàng sử dụng dịch vụ viettel, tổng hợp thanh 

toán phí bán hàng cho các đầu mối bán hàng. 

Hỗ trợ các nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng 

trên hệ thống (như hướng dẫn đấu nối, giải 

quyết khiếu nại, trả lời các thắc mắc có liên 

quan…) 

Tham gia đào tạo về nghiệp vụ bán hàng và 

chăm sóc khách hàng của Viettel tại Hải 

Dương. 

Nhân viên bảo hành thiết bị đầu cuối: 

Kiểm tra chất lượng thiết bị đầu cuối (như máy 

điện thoại, các thiết bị kết nối nghe gọi…) 

Kiểm tra chất lượng bảo hành thiết bị cho 

khách hàng tại chi nhánh. 

Hỗ trợ sửa chữa các thiết bị đầu cuối. 

 

Liên hệ 

Phương – Phòng Nhân sự - Chi nhánh Viettel 

Thành phố Hải Dương. 

Điện thoại: 0985379685 

HÀ NỘI: 

TUYỂN DỤNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Công ty TNHH Tư vấn - Giải pháp doanh 

nghiệp Apec nhu cầu tuyển dụng lao động là 

người khuyết tật: 

- Công việc: gọi điện thoại chăm sóc khách 

hàng 

- Thời gian làm việc: cả ngày (8h/ngày làm 

việc) hoặc nửa ngày (4h/một ngày làm việc) 

(tùy theo thỏa thuận) 

- Mức lương: với lao động làm việc 8h/ngày 

làm việc hưởng lương 2.750.000 VNĐ/tháng, 

áp dụng chế độ theo quy định của Luật Lao 

động 

- Không yêu cầu về trình độ 

Địa chỉ làm việc: Số 61, ngõ 12, phố Đào 

Tấn, quận Ba Đình 

Mọi thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ với 

anh Chuyên, giám đốc công ty:  043.993.6665 



 

 

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/

