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N hân kỉ niệm ngày Người 

khuyết tật Việt Nam 

18/4, ngày 19/4/2015, được sự tài 

trợ của CLAN – Tổ chức phi chính 

phủ của Australia chuyên hỗ trợ trẻ 

em mắc các bệnh mãn tính, Trung 

tâm Hành động Vì sự phát triển 

cộng đồng (ACDC) phối hợp cùng 

với Câu lạc bộ Loạn dưỡng cơ Du-

chenne Việt Nam (DMD) tổ chức 

chương trình Giao lưu các Câu lạc 

bộ trẻ và gia đình có trẻ loạn 

dưỡng cơ và xương thủy 

tinh với tên gọi: Hy 

vọng & Cuộc sống.  

Tham gia buổi giao 

lưu có các bạn thuộc 

nhóm loạn dưỡng cơ 

và xương thủy tinh, các 

phụ huynh có con bị loạn dưỡng 

cơ và thanh niên khuyết tật trên địa 

bàn Hà Nội. Mục tiêu của chương 

trình nhằm khơi dậy niềm tin vào 

cuộc sống, sự kì diệu của sự cố 

gắng và sự tự tin vào chính bản 

thân của người khuyết tật. 

Trong chương trình, mọi người đã 

cùng lắng nghe những câu chuyện, 

tâm sự của các khách mời - những 

người đã vượt qua những rào cản và 

vươn tới thành công trong cuộc 

sống: anh Vũ Ngọc Anh, tác giả 

cuốn sách “Không thể vỡ”, chị 

Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc 

Trung tâm ACDC, chị Nguyễn Thị 

Thu Giang, Trưởng nhóm phụ 

huynh DMD Hà Nội trong phần 

talkshow chia sẻ về: “Ý nghĩa của 

cuộc sống và giá trị của hi vọng”.  

Không tham gia được chương trình, 

nhưng Phương Anh, cô bé xương 

thủy tinh “Vietnam’s Got talent 

2012” cũng đã gửi đến cho buổi 

giao lưu một món quà là bài hát 

dành tặng riêng cho các bạn khuyết 

tật loạn dưỡng cơ và xương thủy 

tinh “No dreams too big – Không 

ước mơ nào quá lớn lao” với thông 

điệp: Mọi người luôn ở bên chúng 

ta, chúng ta hãy tin và hi vọng, 

chúng ta càng dũng cảm, chúng ta 

càng mạnh mẽ, sẽ không có ước mơ 

nào quá lớn lao! 

Kết thúc chương trình là những 

giây phút lắng lại, cùng tưởng niệm 

và nhớ về anh Nguyễn Xuân Đoàn, 

cố chủ nhiệm Câu lạc bộ Loạn 

dưỡng cơ Duchenne Việt Nam, một 

trong những người đặt viên gạch 

đầu tiên cho sự ra đời của Câu lạc 

bộ Loạn dưỡng cơ. 

Một thành viên Ban tổ chức 

chia sẻ: “Một chương trình ý 

nghĩa, có cả nụ cười vui vẻ 

nhưng cũng có những giọt 

nước mắt rơi. Chúng tôi đã đến, đã 

làm và cảm nhận niềm tin yêu, sự 

nỗ lực của những con người đặc 

biệt. Họ là người ươm mầm, là 

người phát triển và mở ra những 

con đường mới đi đến hạnh phúc, 

niềm tin. Mỗi khoảnh khắc sẽ mãi 

được lưu giữ lại trong kí ức của tất 

cả mọi người...” 

Ánh Ngọc 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Chương trình giao lưu: 

Hy vọng & Cuộc sống 



 

Bản tin chính sách & cuộc sống    Số 16, 05/2015    http://acdc.org.vn     

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

N ằm trong khuôn khổ 

dự án Thúc đẩy quyền 

cho Người khuyết tật Việt Nam, 

trong 2 ngày 25 – 26/4/2015, 

Trung tâm ACDC tổ chức khóa 

tập huấn “Đào tạo giảng viên 

nguồn cho cán bộ Hội 

người khuyết tật về 

vận động chính sách” 

tại Đà Nẵng. 

Đây là khóa tập huấn 

nâng cao dành riêng 

cho 30 học viên là cán 

bộ, hội viên nòng cốt 

Hội người khuyết tật 

được lựa chọn từ 

những học viên đã 

tham gia tập huấn 

khóa 1 tại 3 miền: Bắc, Trung, 

Nam trong năm 2014.  

Với phương pháp giảng dạy đa 

dạng, thúc đẩy sự chủ động, tích 

cực của các học viên, khóa học đã 

diễn ra sôi nổi và 

đạt được mục tiêu 

đề ra. Các học viên 

đã có sự hợp tác 

tốt trong quá trình 

làm việc nhóm, 

cũng như có sự 

tương tác và nhiệt 

tình khi thảo luận. 

Mọi người cũng tích cực tham gia 

thực hành giảng bài theo nhóm và 

nhận được sự phản hồi từ giảng 

viên, cũng như các nhóm học viên 

khác để hoàn thiện hơn bài giảng 

của mình. 

Anh Trần Đình Hải, phó 

chủ tịch Hội người khuyết tật Đà 

Nẵng – một học viên của khóa tập 

huấn chia sẻ: “Lớp tập huấn này 

là 1 hoạt động cần thiết để cho 

các cán bộ hội/nhóm người khuyết 

tật có thêm kiến thức, kĩ năng và 

kinh nghiệm tập huấn lại cho các 

cán bộ địa phương. Đồng thời 

giúp các cán bộ biết thêm các vấn 

đề vận động chính sách trong thời 

gian tới.” 

Chương trình tập huấn “Đào tạo 

giảng viên nguồn cho cán bộ Hội 

người khuyết tật về vận động 

chính sách” là một trong những 

hoạt động của Trung tâm ACDC 

nhằm nâng cao năng lực, xây 

dựng mạng lưới giảng viên nguồn 

của cán bộ, hội viên nòng cốt của 

Hội Người khuyết tật tại các địa 

phương về vận động chính sách. 

Trung tâm ACD đang nỗ lực để 

phát triển các chương trình và 

hoạt động với mục đích thúc đẩy 

quyền cho người khuyết tật tại 

Việt Nam. 

Ánh Ngọc 

Chương trình tập huấn 

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN CHO CÁN BỘ  

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
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T ừ tháng 4 đến tháng 7/2015, Trung tâm 

ACDC sẽ triển khai chương trình mới tại 

tỉnh Quảng Nam với tên gọi Chương trình “Tăng 

cường tiếng nói và vai trò của Hội người khuyết tật 

Tỉnh Quảng Nam” với các bên liên quan. Mục tiêu 

của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của 

người khuyết tật về các văn bản pháp luật và quyền 

của người khuyết tật tại tỉnh Quảng Nam thông qua 

nâng cao năng lực cho lãnh đạo Hội người khuyết tật 

và chính quyền địa phương. Dự án do Tổ chức Devel-

opment Alternative Inc (DAI) tài trợ. 

Chuỗi hoạt động đầu tiên đã được thực hiện vào cuối 

tháng 4 bao gồm tập huấn nâng cao năng lực về tư 

vấn pháp luật dành cho lãnh đạo Hội người khuyết tật 

cấp huyện, xã phường tại Điện Bàn và Đại Lộc, tư 

vấn pháp luật miễn phí dành cho người khuyết tật 

huyện Điện Bàn. 

Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực đã giúp cho 30 

cán bộ nòng cốt của 2 huyện hiểu rõ hơn về các văn 

bản chính sách liên quan đến người khuyết tật, đặc 

biệt là Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thực thi 

một số điều của Luật Người khuyết tật 2010 và kỹ 

năng tư vấn đồng cảnh cho các hội viên. Với phương 

pháp giảng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khóa 

tập huấn đã phát huy cao tính tích cực chủ động của 

các học viên cũng như nâng cao sự tự tin, khả năng 

phân tích các văn bản pháp luật đồng thời giúp các 

học viên giao lưu, kết nối với nhau. 

Cùng với khóa tập huấn nâng cao năng lực, các luật 

sư, cán bộ tư vấn pháp luật cũng đã có 1 ngày làm 

việc tại huyện Điện Bàn để tư vấn pháp luật cho 

người khuyết tật nơi đây. Các luật sư đã kết hợp với 

cán bộ trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam và Sở lao động 

Thương bình và Xã hội tỉnh Quảng Nam nhằm giải 

đáp chi tiết, tỉ mỉ và phù hợp với chính sách pháp 

luật, tình hình của địa phương. Cũng giống như các 

chuyến tư vấn lưu động khác của Trung tâm ACDC, 

người khuyết tật được các luật sư, trợ giúp viên pháp 

lý tư vấn theo hình thức 1-1, đảm bảo tính riêng tư và 

bí mật. Tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như trợ cấp 

xã hội, lao động việc làm, đất đai, các bước xác định 

mức độ khuyết tật… đều là mối quan tâm và thắc mắc 

của người khuyết tật nơi đây. 

Dự kiến cuối tháng 5, Trung tâm ACDC sẽ tiếp tục 

thực hiện khóa đào tạo và tư vấn tiếp theo tại huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Minh Trần 

Chuỗi hoạt động 

tư vấn pháp luật 

và tập huấn tại 

Quảng Nam 
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T hực hiện Luật về người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020, từ ngày 13

-15/05/2015 Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội trợ giúp 

người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về chính sách trợ giúp người 

khuyết tật tại Hà Nội. 

Tham gia khóa tập huấn có các lãnh đạo, cán bộ nguồn của các tổ chức làm việc của và vì người khuyết tật. Nội 

dung khóa tập huấn bao gồm những kiến thức liên quan đến chính sách pháp luật của nhà nước dành cho người 

khuyết tật như: Khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; Dạy nghề, việc làm và lao động đối với  người khuyết 

tật; Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật; Quản lý trường hợp với người khuyết tật; các chính sách về giáo 

dục, dạy nghề, việc làm, y tế, bình đẳng giới và khuyết tật… 

Trong tháng 6/2015, các kiến thức sẽ được nhóm giảng viên truyền đạt lại cho người khuyết tật các tỉnh Thái 

Bình, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. 

Minh Trần 

Chương trình tập 

huấn giảng viên 

nguồn về chính 

sách trợ giúp 

người khuyết tật  

T rong 2 ngày 18-19/5, tại Hà Nội, Ủy ban Chữ 

thập đỏ quốc tế - Quỹ đặc biệt dành cho 

người khuyết tật (ICRC-SFD) phối hợp với Trung 

tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam 

(VIETCOT) đào tạo giảng viên nguồn về chỉnh hình 

và phục hồi chức năng khuyết tật vận động cho cán 

bộ nguồn của Trung tâm ACDC. 

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực 

cho cán bộ về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phục 

Tập huấn giảng viên nguồn về chỉnh hình  

& phục hồi chức năng khuyết tật vận động 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

hồi chức năng cũng như tình hình phục hồi chức 

năng, chỉnh hình của Việt Nam và thế giới cũng như 

giúp các học viên hiểu hơn vấn đề và có thể áp dụng 

trong quá trình làm việc với người khuyết tật, đặc biệt 

là nhóm khuyết tật vận động. 

Đây là một trong những hoạt động nhằm vận động 

chính sách về bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, đặc 

biệt đưa chân tay giả vào danh mục chi trả của bảo 

hiểm y tế. 

Minh Trần 
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N gười khuyết tật là người 

bị khiếm khuyết một 

hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc 

bị suy giảm chức năng được biểu 

hiện dưới dạng tật khiến cho lao 

động, sinh hoạt, học tập gặp khó 

khăn.1 Những khiếm khuyết về 

thể chất thường là lý do chính 

khiến người khuyết tật khó có thể 

tham gia một cách toàn diện vào 

đời sống xã hội. Vì vậy, các dụng 

cụ chỉnh hình (DCCH) như chân 

giả, tay giả, nẹp chỉnh hình… là 

những dụng cụ cần có để người 

khuyết tật hòa nhập cuộc sống. 

Hiện nay, việc lắp các bộ phận 

chân, tay giả, nẹp chỉnh hình hay 

vật lý trị liệu  không còn quá xa lạ 

với cộng đồng. Người khuyết tật có 

thể dễ dàng đến các bệnh viện, 

Trung tâm chỉnh hình và phục hồi 

chức năng (TTCH&PHCN) để tiếp 

cận với các DCCH và chương trình 

phục hồi chức năng (PHCN). Tuy 

nhiên, đối với người khuyết tật ở 

các vùng nông thôn, miền núi hoặc 

vùng sâu, vùng xa thì vấn đề này lại 

không đơn giản như vậy. 

Ở các vùng nông thôn, miền núi, do 

điều kiện kinh tế khó khăn, người 

khuyết tật khó được tiếp cận với các 

dịch vụ chỉnh hình, chưa kể đến 

việc các bệnh viện, TTCH&PHCN 

lại hạn chế. Bên cạnh đó, hiện nay 

nhà nước chưa ban hành tiêu chuẩn 

nào để kiểm soát chất lượng của các 

DCCH. Do đó, những DCCH mà 

người khuyết tật  

nhận được và sử 

dụng nhìn chung 

thường không đạt 

chất lượng cao và 

không thực sự phù 

hợp với người khuyết 

tật. Vấn đề này trở 

thành rào cản tâm lý 

đối với người khuyết 

tật và gia đình họ khi 

sử dụng các DCCH. 

Họ cho rằng những 

dụng cụ này không 

cần thiết, việc sử dụng các dụng cụ 

khiến họ không thoải mái hoạt động 

và sinh hoạt, và nếu không sử dụng 

cũng không ảnh hưởng gì đến 

người khuyết tật. 

Trong một vài năm gần đây, việc 

cung cấp các DCCH thường do các 

bệnh viện, trung tâm, các tổ chức 

quốc tế hỗ trợ các chuyến khám và 

kiểm tra lưu động, đến từng địa 

phương để cung cấp dịch vụ. Quy 

trình PHCN lưu động có 3 giai đoạn 

gồm: đo khám và bó bột; sản xuất 

và thử thiết bị; và cuối cùng là 

chỉnh sửa và cấp phát. Một quy 

trình như vậy thường mất khoảng 1 

tháng cho một nhóm đối tượng. 

Quy trình này sẽ mất rất nhiều thời 

gian nếu người khuyết tật ở các địa 

phương khó khăn trong việc đi lại 

và không phải lúc nào các bác sĩ, 

cán bộ PHCN có thể đến trực tiếp 

các địa phương để tư vấn và hướng 

dẫn nhiều lần. 

Tính đến năm 2010, Philippines có 

khoảng 1.443 người khuyết tật2 và 

do đó, nhu cầu sử dụng các DCCH 

của người Philippines là rất lớn 

(1.371 người khuyết tật không có 

các DCCH như chân tay giả…). 

Nhận thức được vấn đề về nhu cầu 

sử dụng DCCH, năm 2005, Khoa 

phục hồi chức năng y tế và Khoa 

Chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa 

Philippines, kết hợp với Tổ chức 

Bác sĩ vì Hòa bình và Quỹ Maha-

veer đã thực hiện Chương trình 

khám phục hồi chức năng, gồm 3 

giai đoạn. Ở giai đoạn thử nghiệm 

thứ 2 là năm 2007, họ đã phát triển 

một chương trình Khám bênh từ xa 

cho người khuyết tật về chân, tay 

thông qua mạng lưới điện thoại 

(ASCENT). Mục đích chính của 

chương trình là để các bác sĩ đánh 

giá, sàng lọc các trường hợp và đưa 

ra lời khuyên về việc sử dụng các 

bộ phận thay thế cho những người 

Dụng cụ chỉnh hình  

Kinh nghiệm của Philippines 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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khuyết tật trước khi họ đi khám trực 

tiếp sau này. 

Quy trình của chương trình này bao 

gồm: Khi người khuyết tật có mong 

muốn lắp chân tay giả, các nhân viên 

y tế ở khu vực vùng sâu, vùng xa sẽ 

khám, đo đạc kích thước chân, tay và 

chụp lại hình ảnh của người khuyết 

tật. Sau đó, thông qua mạng lưới  

ASCENT, các nhân viên y tế sẽ gửi 

hình ảnh và các hồ sơ chi tiết của 

người khuyết tật cho các bác sĩ 

chuyên khoa ở Bệnh viện Đa khoa. 

Dữ liệu được gửi đến sẽ được lưu trữ 

trong máy chủ trung tâm và các bác 

sĩ có thể truy cập được qua Internet. 

Hệ thống ASCENT sẽ cho phép các 

bác sĩ xem các báo cáo và đánh giá 

tình trạng của bệnh nhân. Ngay lập 

tức, các bác sĩ sẽ cung cấp thông tin 

phản hồi đến điện thoại di động của 

các nhân viên y tế để hướng dẫn về  

băng bó, PHCN, chăm sóc vết 

thương và thuốc men, với mục đích 

phục vụ quá trình PHCN của bệnh 

nhân nhanh chóng và chính xác hơn. 

Đồng thời, các thông tin về kích 

thước chân tay giả sẽ được sử dụng 

để tiến hành sản xuất chân tay giả, 

sau đó chuyển về cho người khuyết 

tật ở địa phương sử dụng. 

Với cách thức này, việc cung cấp các 

DCCH cho người khuyết tật  ở vùng 

sâu vùng xa sẽ giảm được thời gian 

đáng kể, và cũng không phải chờ các 

bác sĩ ở các bệnh viện lớn đế khám 

và kiểm tra như trước đây. Đồng 

thời, người khuyết tật sẽ nhận được 

dụng cụ phù hợp và nhận được 

những hướng dẫn PHCN chi tiết của 

các bác sĩ ở các Bệnh viện đa khoa. 

Hệ thống kiểm tra thông qua mạng 

lưới điện thoại là một bài học kinh 

nghiệm mà chúng ta có thể học tập 

và phát huy. 

Minh Tâm 

Chú thích: 

1. Khoản 1 Điều 2 Luật Người 

khuyết tật 2010 

2. http://web0.psa.gov.ph/

content/persons-disability-

philippines-results-2010-

census  

Trong bản tin số 15, 04/2015, mục 1 trang 4 phần VĂN BẢN PHÁP LUẬT, do sơ suất, ban biên tập đã đăng 

thiếu thông tin về Thông tư 01/2015/TT-BNV. Thông tin đầy đủ như sau:  

“Thông tư 01/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130–CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ và 

Quyết định số 111–HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.  

Theo đó Thông tư có đưa ra quy định: 

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo điều 2 Nghị định 09/2015/NĐ-CP từ ngày 01/01/2015 sẽ được tăng thêm 

8% mức trợ cấp hàng tháng so với mức trợ cấp được hưởng vào thời điểm tháng 12/2014. 

Cụ thể:  

 Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.568.000 đồng/tháng; 

 Nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội 

trưởng, Trưởng công an xã: 1.512.000 đồng/tháng; 

 Đối với các chức danh còn lại: 1.388.000 đồng/tháng. 

Việc tăng trợ cấp như trên thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BNV, ban hành ngày 13 tháng 02 

năm 2015; Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2015.” 

Chúng tôi rất xin lỗi độc giả về sai sót này. Trân trọng! 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2015/

TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, 

nguồn và phương thức chi thực hiện điều 

chỉnh tiền lương đối với người có hệ số 

lương từ 2.34 trở xuống.  

Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực 

hiện có một số điểm đáng lưu ý sau: 

 Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh 

hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách 

trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn 

nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả 

tiền lương tăng thêm. 

 Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng 

thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 

10% chi thường xuyên để bổ sung 

nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị 

dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân 

sách trực thuộc còn thiếu nguồn. 

 Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu 

kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ 

Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo 

cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo 

bổ sung kinh phí. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

04/5/2015, các chế độ quy định tại Thông 

tư được thực hiện từ ngày 01/01/2015. 

Những lô hàng nhập khẩu vi phạm nghiêm trọng quy định về an 

toàn thực phẩm (ATTP) sẽ bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy. 

Đối với lô hàng bị phát hiện vi phạm quy định về ATTP nhưng 

có thể sử dụng vào mục đích khác và không có nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người thì sẽ chuyển mục đích sử dụng. 

Đó là những nội dung được quy định tại Thông tư 12/2015/TT-

BNNPTNT. 

Ngoài ra, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các 

trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP phải thực 

hiện truy xuất, thu hồi và hướng dẫn người tiêu dùng các biện 

pháp phòng ngừa. 

Mặt khác, nếu nước xuất khẩu không hợp tác, không tạo điều 

kiện cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện kiểm 

tra theo quy định thì sẽ tạm dừng nhập khẩu hàng hóa từ nước 

xuất khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 05/5/2015.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó: 

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày 

07/5/2015 thì thực hiện như sau: 

 Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 07/5/2015 thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 

06/2010/TT-BTNMT. 

 Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của 

Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, Thông tư này còn ban hành mới Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 07/5/2015 và thay thế Thông tư 06/2010/TT-BTNMT. 

Hướng dẫn phương thức chi điều 

chỉnh tăng lương 2015 

Siết chặt kiểm tra hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập 

Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2015  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Câu hỏi 1:  

Chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc người 

khuyết tật như thế nào? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC  

trả lời: 

Căn cứ theo:  

 Luật người khuyết tật 2010;  

 Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật người khuyết tật 2010;  

 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 

một số điều của nghị định 28/2012/NĐ-CP của 

chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của luật người khuyết tật;  

 Khoản 3 điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; 

Chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc được quy 

định như sau: “Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 

được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một 

(1,0).” 

Như vậy, khi gia đình chăm sóc 01 người khuyết 

tật đặc biệt nặng trở lên thì gia đình sẽ được nhận 

trợ cấp dành cho người chăm sóc, với hệ số trợ cấp 

1,0 tương đương 270.000đ/tháng. 

Văn phòng luật Trung tâm ACDC 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho Người khuyết tật 

  

Tư vấn qua điện thoại: 04.6281 1234 

Tư vấn qua email:  

 tuvanphapluatacdc@gmail.com 

 tuvanphapluatacdc@yahoo.com 

Tư vấn trực tuyến trên website:  

 http://acdc.org.vn 

 hoặc: tuvankhuyettat.org.vn 

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC 

Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, trực tiếp 

tại văn phòng ACDC… 

Câu hỏi 2:  

Chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ 

việc làm cho người khuyết tật được quy định 

như thế nào? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 

Về chính sách hỗ trợ việc làm cho người 

khuyết tật, Luật Người khuyết tật 2010 đã 

dành các quy định tại Chương V để nói về 

“Dạy nghề và việc làm” với các chính sách ưu 

đãi sau: 

 Miễn phí đào tạo dạy nghề cho người 

khuyết tật theo quy định của Điều 32; 

 Tạo môi trường bình đẳng cho mọi người 

khuyết tật cũng có cơ hội được làm việc 

như người không khuyết tật – Điều 33 về 

việc làm đối với người khuyết tật; 

 Đưa ra các ưu đãi cho doanh nghiệp sử 

dụng từ 30% số lao động là người khuyết 

tật vào làm việc với ưu đãi về: tiền thuê đất, 

mặt nước; Miễn thu thuế thu nhập doanh 

nghiệp; Ưu đãi vay vốn … theo quy định 

tại Điều 34 Luật Người khuyết tật sẽ là cơ 

sở và khuyết khích chủ sử dụng lao động 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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H 
ằng ngày tôi 

vẫn đi làm qua 

con đường này, 

nó vẫn thế: hẹp, đông 

đúc và náo nhiệt. Nhưng 

chiều hôm ấy, tôi đang 

vội vã hòa mình vào 

dòng người hối hả trên 

đường để kịp về khi cơn 

mưa đang chuẩn bị kéo 

tới, vô tình tôi nhìn thấy 

dưới mái hiên một ngôi 

nhà không có người ở với cái cửa 

xếp hoen rỉ, một ông lão có thân 

hình tiều tụy, đôi chân không còn 

được lành lặn như bao người khác, 

gương mặt ông gầy guộc, khắc khổ 

đang tập tễnh ôm sảo rau, rồi ngồi 

nép sát vào mái hiên. Nhìn ông cụ 

tôi đoán chừng ngoài 70 tuổi lòng 

dâng lên một nỗi thương cảm vì ở 

cái tuổi thất thập ấy rồi mà cụ vẫn 

còn phải bươn trải với cuộc sống 

mưu sinh. 

Giữa cuộc sống hối hả, ông ngồi đó 

lẻ loi, cô đơn, ánh mắt khắc khoải 

nhìn dòng người tấp nập trên 

đường. Tôi quyết định dừng lại mua 

cho ông vài mớ rau những mong 

ông có thể sớm về nhà nhưng cơn 

mưa đã ập đến nhanh, xối xả và tôi 

chỉ còn biết ghé vào mái hiên ngôi 

nhà cũ ấy để trú mưa cùng ông. Lúc 

này tôi mới lân la hỏi thăm về hoàn 

cảnh của ông:  

- Sao ông không vào hẳn chợ để 

bán mà lại bán hàng ở đây, mưa 

nắng, khổ ra? 

Ông đáp lời: 

- Bán ở đây đỡ được tiền vé chợ 

cháu ạ. 

- Các anh chị con của ông đâu rồi 

mà để ông phải chịu vất vả ở cái 

tuổi này? 

Ban đầu ông còn ngập ngừng không 

muốn nói nhưng rồi theo âm thanh 

của tiếng mưa rơi, ông chậm rãi 

chia sẻ: 

- Ông chỉ có duy nhất một người 

con trai thôi, cũng có con dâu và 

hai đứa cháu trai. Cả nhà năm 

miệng ăn mà chỉ trông chờ vào mấy 

sào ruộng nên cũng chỉ đủ rau cháo 

qua ngày. Nhìn mấy người tuổi ông 

an nhàn, hạnh phúc bên con cháu, 

còn mình thì bươn trải, còm cõi 

kiếm từng đồng mà nhiều lúc tủi 

phận vô cùng, nhưng thương hai 

thằng cháu trai đang tuổi ăn tuổi 

học nên ông vẫn phải cố sống nuôi 

chúng nó nên người.  

Nói đến đây giọng ông nghẹn lại, 

mắt ông ngân ngấn nhìn về phía xa, 

những giọt nước mắt như trực trào 

ra. Khi nghe ông kể, tôi cảm giác 

ông có một nỗi buồn đang giấu kín 

nên tò mò hỏi ông: 

- Thế con trai và con dâu ông đâu 

mà ông lại phải nuôi cháu vậy? Họ 

đi làm xa ạ? 

- Một hôm vợ chồng chúng nó cãi 

nhau, con trai ông sẵn có men rượu 

nên lúc tức lên đã dùng điếu cày 

đánh vợ nó, vào chỗ hiểm, vợ nó thì 

chết còn nó cũng bị tù chung thân. 

Đứa cháu đầu của ông đang học lớp 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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một, đứa sau mới được hai tuổi 

thôi. Ngày xảy ra chuyện, đứa 

sau còn bé, đêm nào cũng khóc 

quấy đòi mẹ, ông phải vừa là 

mẹ, vừa là bố chăm sóc hai 

đứa; rồi hằng ngày lại phải đưa 

đứa lớn đi học, đứa bé thì gửi 

nhà hàng xóm, người ta thấy 

tội nên cũng lấy rẻ tiền trông, 

không làm vậy thì thời gian 

đâu mà ông đi kiếm tiền. Ông già 

yếu rồi, không biết ông còn sống 

được bao lâu lo miếng cơm miếng 

cháo cho hai đứa qua ngày. 

- Cháu thấy là nhà nước có chính 

sách trợ cấp cho người già, neo 

đơn, ông đã được nhận chưa ạ? 

- Cũng được rồi nhưng có là mấy 

đâu cháu, hai đứa cháu ông đang 

tuổi ăn tuổi lớn, tốn kém lắm, trông 

chờ vào tiền trợ cấp đó thôi thì 

không đủ cháu ạ. 

Tôi cũng không dám hỏi nhiều nữa 

vì không muốn đào sâu thêm vào 

nỗi đau tột cùng của ông: mất con 

dâu, con trai thì tù tội, đến tuổi an 

nhàn hưởng phúc cháu con thì phải 

nai lưng nhặt nhạnh từng đồng nuôi 

thân mình với hai đứa cháu. Ngớt 

mưa, tôi chào ông ra về mà lòng 

nặng trĩu: Còn bao nhiêu người có 

hoàn cảnh như ông? Giá như các 

con ông biết kìm chế những hành vi 

của mình, hiểu biết về pháp luật 

hơn thì sẽ không có thảm cảnh 

người mất, người vào vòng lao lí. 

Giá như họ biết nghĩ đến đấng sinh 

thành, đến những đứa con do họ đứt 

ruột đẻ ra thì có lẽ họ đã không phải 

suốt đời sống trong day dứt khi 

không phụng dưỡng được cha mẹ 

lúc tuổi già, không mang lại cho 

con mình cuộc sống no đủ như bao 

đứa trẻ khác. 

Bình Nguyễn 
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Vị trí: Kỹ thuật viên IT 

Số lượng: 5 nam 

Loại hình: Toàn thời gian cố định 

Nơi làm việc: Hà Nội 

Mô tả công việc: 

 Kỹ thuật sửa chữa Boar mạch 

laptop, macbook (Liên quan đến 

điện tử) 

 Kỹ thuật viên sửa chữa laptop, 

macbook. 

 Chạy phần mền, cài các chương 

trình liên quan máy tính. 

 Chỉnh sửa lỗi máy ổ cứng và 

phần mềm. 

 Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi 

phỏng vấn. 

 Làm việc giờ hành chính 

Quyền lợi:  

 Hưởng lương theo quy định. 

 Lương khởi điểm 2-4 triệu. 

 Được làm việc trong môi năng 

động, chuyên nghiêp, trẻ trung. 

 Thể hiện năng lực cá nhân. 

 Hỗ trợ ăn trưa. 

Yêu cầu công việc:  

 Trình độ chuyên môn kỹ 

thuật: Sơ cấp, không bằng 

 Ngành nghề: Kỹ thuật máy tính 

Yêu cầu khác: 

 Hiều biết về phần mềm và phần 

cứng. (Ưu tiên người khuyết tật) 

 Yêu thích công nghệ thông tin 

và mong muốn gắn bó lâu dài. 

 Là người khuyết tật, đủ hai tay, 

không run, mắt không cận. 

 Chỉ nhận nam giới. 

 Tuổi từ 18 – 30 

 Là người nhiệt tình, ham học 

hỏi, chịu được áp lực công việc. 

 Hòa đồng và thân thiện. 

 Có thể làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm. 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC COMPUTER 

Hồ sơ gồm:  

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

chính quyền địa phương nơi cư 

trú 

 Bản sao chứng minh nhân dân 

(công chứng) 

 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ 

đào tạo (nếu có) 

 Giấy khai sinh (bản sao) 

 Hộ khẩu (công chứng) 

 Giấy khám sức khỏe (có xác 

nhận tình trạng khuyết tật của 

bệnh viện) 

 04 ảnh màu 3x4 

Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2015 

Thông tin liên hệ: 

Người liên hệ: Mr. Chuyền  

            Chức vụ: Quản lý điều hành 

Di động: 0984 563 936 

Mail: nguyenchuyen15@gmail.com  

Địa chỉ: Số 13 Yên Lãng (Thái 

Thịnh 2), Đống Đa, Hà Nội, Đống 

Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 0466 526 202 

Web: http://suachualaptop12h.com 

TUYỂN DỤNG 

Kể từ ngày 01/06/2015, Văn phòng UNICEF 

Việt Nam sẽ chuyển địa điểm làm việc: 

Địa chỉ cũ: 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

Địa chỉ mới: Ngôi nhà Xanh Liên hợp quốc, 304 

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 04 3 8501888 

Fax: 04 3 7265520 

Website: www.unicef.org/vietnam  

Trân trọng thông báo! 

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM 
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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”. 

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

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

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

tật tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác 

của các độc giả để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực 

hơn với. Mỗi bản tin ngoài được in giấy, sẽ được chuyển tải trên email list 

của diễn đàn người khuyết tật Việt Nam và trang web của Trung tâm tại 

địa chỉ http://acdc.org.vn. Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban 

biên tập và ghi rõ nguồn. 

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 04 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Ban biên tập: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

http://acdc.org.vn/

