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Câu chuyện pháp luật 

                                                 Trang 9-10 
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C uối tháng 5/2015,  Trung tâm 

ACDC tổ chức lớp tập huấn 

nâng cao năng lực về vận động 

chính sách cho cán bộ nòng cốt Hội 

người khuyết tật huyện Điện Bàn, 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và 

tư vấn pháp luật miễn phí cho 

người khuyết tật huyện Đại Lộc. 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn 

khổ dự án “Tăng cường tiếng nói và 

vai trò của Hội người khuyết tật 

tỉnh Quảng Nam với các bên liên 

quan” do tổ chức Development 

Alternative Inc (DAI) tài trợ. 

Khóa tập huấn nhằm nâng cao hiểu 

biết của cán bộ Hội người khuyết 

tật cấp huyện, xã v ề khung pháp 

lý liên quan đến người khuyết tật 

và áp dụng thực hành kỹ năng về 

vận động chính sách cho người 

khuyết tật tại địa phương. Với 

phương pháp lấy học viên làm trọng 

tâm, người hướng dẫn luôn chú 

trọng tới việc khuyến khích các học 

viên chia sẻ các kinh nghiệm cũng 

như quan điểm cá nhân về các nội 

dung của bài học. 

Bên cạnh tập huấn, hoạt động tư 

vấn pháp luật là hoạt động 

thường xuyên của Trung 

tâm ACDC. Đây là lần thứ 

3, phòng luật Trung tâm 

ACDC đến trực tiếp tại 

Quảng Nam để tư vấn cho 

người khuyết tật ở các địa 

phương của tỉnh. Người 

khuyết tật Quảng Nam nói 

chung và cả nước nói riêng 

đang gặp nhiều rào cản để 

tiếp cận các chính sách dành 

cho mình, vì vậy, những 

chuyến tư vấn pháp luật lưu 

động của Trung tâm ACDC luôn 

nhận được sự ủng hộ và thu hút sự 

quan tâm của cộng đồng người 

khuyết tật. 

Ngoài tư vấn pháp luật và tăng 

cường năng lực cho người khuyết 

tật, tính từ thời điểm tháng 03/2015 

đến tháng 05/2015, Trung tâm 

ACDC đã kết hợp với các đối tác ở 

địa phương tiến hành các hoạt động 

vận động chính sách nhằm thành 

lập các hội người khuyết tật tại 

Quảng Nam. Hiện tại Ban vận động 

thành lập Hội người khuyết tật xã 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã 

được Ủy ban nhân dân thị xã Điện 

Bàn ra quyết định công nhận. Chính 

quyền địa phương 2 huyện Đại Lộc, 

Điện Bàn và các xã trong địa bàn 

dự án cũng đã cam kết ủng hộ mạnh 

mẽ và tạo điều kiện cho việc giải 

quyết nhanh quy trình, thủ tục, tiến 

tới ra quyết định công nhận Ban 

vận động thành lập Hội người 

khuyết tật và quyết định thành lập 

Hội người khuyết tật trong thời gian 

sớm nhất. 

Minh Trần 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Nâng cao năng lực và tư vấn pháp luật cho  

người khuyết tật tại Quảng Nam 
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

N ằm trong khuôn khổ dự 

án “Tập huấn nâng cao 

nhận thức của lãnh đạo các Hội 

người khuyết tật và người khuyết 

tật tại một số địa phương về luật và 

chính sách trợ giúp người khuyết 

tật” do Hội trợ giúp người khuyết 

tật Việt Nam (VNAH) tài trợ, từ 

ngày 3 – 6/6/2015 Trung tâm 

ACDC triển khai chuỗi hoạt động 

Tập huấn “Chính sách trợ giúp 

người khuyết tật” và “Bình đẳng 

giới và tư vấn đồng cảnh cho người 

khuyết tật” tại Thái Bình. Hoạt 

động nhằm nâng cao nhận thức về 

quyền của người khuyết tật trong 

các lĩnh vực đời sống xã hội, quy 

trình thực thi các quyền, từ đó thúc 

đẩy sự phát triển bình đẳng và hòa 

nhập của người khuyết tật.  

Trong những năm qua, thông qua 

Dự án Hòa nhập người khuyết tật 

Việt Nam với sự tài trợ của tổ chức 

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID), tổ chức VNAH đã hợp 

tác chặt chẽ với các cơ quan chính 

phủ trong việc xây dựng và hoàn 

thiện khung pháp lý nhằm đảm bảo 

quyền của người khuyết tật Việt 

Nam. Trong giai đoạn 2015, VNAH 

chú trọng đến việc nâng cao nhận 

thức và kiến thức về luật và chính 

sách trợ giúp người khuyết tật cho 

các bên liên quan ở cấp địa phương, 

đặc biệt nâng cao kiến thức của 

lãnh đạo các tổ chức của người 

khuyết tật và người khuyết tật về 

luật và chính sách trợ giúp người 

khuyết tật để họ hiểu được các 

quyền lợi cũng như quy trình đảm 

bảo quyền thực thi các quyền này. 

Thái Bình là địa phương chưa có 

Hội người khuyết tật, nhưng đây là 

tỉnh có nhiều hoạt động tích cực 

liên quan đến người khuyết tật. Câu 

lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh 

Thái Bình được xem là một câu lạc 

bộ mạnh, có nhiều hoạt động 

chuyên nghiệp đóng góp cho sự 

phát triển của phong trào người 

khuyết tật tỉnh Thái Bình nói riêng 

và cả nước nói chung. Đồng thời 

Câu lạc bộ cũng là một trong những 

nhân tố nòng cốt trong Ban vận 

động thành lập Hội người khuyết tật 

tỉnh Thái Bình ở thời điểm hiện tại. 

Chuỗi hoạt động nâng cao năng lực 

được Trung tâm ACDC lần lượt tổ 

chức tại thành phố Thái Bình và 

huyện Quỳnh Phụ của tỉnh, thu hút 

sự tham gia đông đảo của hơn 100 

người khuyết tật. 

Khoá tập huấn diễn ra sôi nổi, các 

học viên hăng hái, nhiệt tình tham 

gia, đóng góp ý kiến về việc thực 

hiện chính sách trợ giúp người 

khuyết tật tại địa phương thông qua 

những kinh nghiệm, câu chuyện của 

bản thân và những người khuyết tật 

khác. Qua khóa tập huấn, các học 

viên được trang bị khá đầy đủ về hệ 

thống chính sách trợ giúp hiện nay 

dành cho người khuyết tật, từ đó 

nâng cao hiểu biết và biết cách để 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

mình trong đời sống xã hội. 

Dự kiến, Trung tâm ACDC sẽ tiếp 

tục thực hiện khóa tập huấn tiếp 

theo tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào 

cuối tháng 6 và Quảng Nam vào 

đầu tháng 7. 

Tuệ Chi 

Chuỗi hoạt động 

Tập huấn chính sách trợ giúp 

người khuyết tật tại  

Thái Bình  
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T ừ ngày 8 – 12/6/2015, Ủy ban Chữ thập đỏ 

quốc tế - Quỹ đặc biệt dành cho người khuyết 

tật (ICRC – SFD) phối hợp với Trường Đại học Yale, 

Mỹ tổ chức buổi Hội thảo thứ hai trong khuôn khổ 

Chương trình đào tạo lãnh đạo cao cấp (SLP) do 

USAID tài trợ tại PhnomPenh, Campuchia. Hội thảo có 

sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Lào, Campuchia, 

Myanma, Phillipine và Việt Nam. 

Về phía Việt Nam, tham gia Hội thảo có các đại diện 

đến từ: Bộ Y Tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm 

Hành động vì sự phát triển cộng đồng, Trung tâm phục 

hồi chức năng và chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, Trung 

tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam. 

Chương trình đào tạo lãnh đạo cao cấp  
tại Campuchia 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Trong Hội thảo lần này, các quốc gia đã có cơ hội chia 

sẻ những khó khăn để giải quyết vấn đề đã nêu ra ở Hội 

thảo đầu tiên liên quan đến phục hồi chức năng và 

người khuyết tật. Mỗi quốc gia đã đưa ra được kế 

hoạch, chiến lược và đánh giá chiến lược thực hiện 

nhằm giải quyết những khó khăn của quốc gia mình. 

Bên cạnh đó, các học viên cũng cùng nhau nghiên cứu 

về quyền y tế và phục hồi chức năng theo Công ước 

Quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết 

tật, từ đó đánh giá thực trạng ở mỗi nước. 

Trong thời gian tới, ICRC – SFD vẫn sẽ tiếp tục đóng 

vai trò hỗ trợ và kết nối giữa các thành viên nhóm cũng 

như với các giảng viên để chương trình SLP hoàn 

thành thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.  

Ánh Ngọc 
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Từ ngày 19 – 25/07/2015, Cục 

phát triển và tăng cường năng 

lực của người khuyết tật 

(DEP), Bộ Phát triển xã hội, 

Chính phủ Hoàng gia Thái Lan 

tổ chức “Hội thảo khu vực về 

Phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng: Con đường để phát 

triển bền vững trong tương lai” 

tại Bangkok, Thái Lan. Mục 

đích của hội thảo nhằm chia 

sẻ kinh nghiệm về phục 

hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng và lộ trình 

thực hiện ở mỗi quốc 

gia. Giám đốc Trung 

tâm ACDC, bà Nguyễn 

Thị Lan Anh, sẽ tham dự hội 

thảo này.  

SỰ KIỆN THÁNG 7 
Từ ngày 28 – 30/07/2015, Diễn đàn Quốc 

gia Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

(National Community Based Rehabilitation 

Forum) sẽ được tổ chức tại Phnôm Pênh, 

Campuchia. Mục tiêu của cuộc họp lần này 

nhằm nâng cao hiểu biết về phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng (CBR) thông qua 

việc xây dựng kiến thức và chia sẻ những 

bài học tốt từ các quốc gia; tăng cường cơ 

chế phối hợp và xây dựng kế hoạch phát 

triển CBR tại Campuchia.  

Từ ngày 14 – 17/07/2015, Trung tâm ACDC tổ chức chuỗi 

Tập huấn “Chính sách trợ giúp dành cho người khuyết tật” và 

“Bình đẳng giới và tư vấn đồng cảnh cho người khuyết tật” 

tại tỉnh Quảng Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 

“Tập huấn nâng cao nhận thức của lãnh đạo các Hội người 

khuyết tật và người khuyết tật tại một số địa phương về luật 

và chính sách trợ giúp người khuyết tật” do Hội trợ giúp 

người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tài trợ. 
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T heo tờ trình của Văn phòng 

Quốc hội, kỳ họp thứ 9 

Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra trong 

28,5 ngày, dự kiến từ ngày 

20/05/2015 đến ngày 25/06/2015 

với những nội dung cơ bản như sau: 

Cử tri gửi Quốc hội 3.854 ý kiến, 

kiến nghị 

Trước kỳ họp, Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phối hợp với Ủy ban 

thường vụ Quốc hội đã tổng hợp 

được 3.854 ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và nhân dân cả nước gửi tới 

Quốc hội. Theo đó, nhân dân đánh 

giá cao hiệu quả sự lãnh đạo của 

Đảng, sự điều hành, quản lý của 

Nhà nước và nỗ lực phấn đấu của 

các ngành, các cấp trong các vấn đề 

Kinh tế - Xã hội thời gian qua. 

Cử tri và nhân dân quan tâm sâu sắc 

việc triển khai tổ chức đại hội đảng 

bộ các cấp và mong muốn việc tổ 

chức đại hội các cấp phải thật sự 

dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ 

của toàn Đảng, toàn dân, đề ra các 

chủ trương, giải pháp đúng đắn 

nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn 

diện ở mỗi địa phương và toàn 

quốc, đồng thời lựa chọn được 

những người thực sự có tài, có đức 

tham gia cấp ủy đảng các cấp. 

Cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng có 

những kiến nghị cụ thể về: nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn; đời 

sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã 

hội; thực hiện chính sách, pháp luật 

về đất đai, quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường;  giáo dục đào tạo; y 

tế; đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và việc thực hiện 

cải cách hành chính. 

Nhiệm vụ cơ bản của Chính phủ 

Trong phiên khai mạc Phó Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo 

cáo đánh giá bổ sung kết quả thực 

hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế -

Xã hội năm 2014 và triển khai Kế 

hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 

năm 2015. 

Trong đó Chính phủ sẽ tập trung 

vào 7 nội dung chủ yếu gồm: Cải 

thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 

thúc đẩy tăng trưởng; Đẩy mạnh tái 

cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô 

hình tăng trưởng; Phát triển văn hóa 

xã hội, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân; Tăng cường 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng, chống thiên tai và 

ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy 

mạnh cải cách hành chính; Phòng 

chống tham nhũng, lãng phí, buôn 

lậu và gian lận thương mại; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường 

quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu 

quả công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế; Tăng cường thông tin 

truyền thông. 

Nội dung quan trọng được Quốc 

hội bàn bạc tại kỳ họp 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 

nêu rõ, tiếp đà phát triển, trong 5 

tháng đầu năm 2015, Kinh tế - Xã 

hội nước ta có nhiều chuyển biến 

tích cực, tăng trưởng phục hồi rõ 

rệt, thu ngân sách đạt khá, an sinh 

xã hội, giảm nghèo được quan tâm 

đồng bộ; quốc phòng được tăng 

cường, an ninh trật tự được giữ 

vững; các hoạt động đối ngoại cũng 

đạt được những kết quả tích cực, 

đánh dấu tiến trình hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng của nước ta. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập 

trung xem xét một số nội dung quan 

trọng. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét 

thông qua 11 dự án luật và các nghị 

quyết; Cho ý kiến 16 dự án luật, 

nhằm đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc 

sống. Trong số này có nhiều dự án 

luật quan trọng như: Luật Tổ chức 

Chính phủ; Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật ban hành 

Văn bản quy phạm pháp luật… 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem 

xét báo cáo của Chính phủ về tình 

hình Kinh tế - Xã hội và ngân sách 

nhà nước; xem xét chủ trương đầu 

tư sân bay Long Thành. Đối với dự 

án quan trọng này, Quốc hội ghi 

nhận sự chuẩn bị công phu của 

Chính phủ và ý kiến góp ý tâm 

huyết của các chuyên gia. Cũng 

trong chương trình kỳ họp, Quốc 

hội xem xét, thảo luận về vấn đề án 

oan, sai; xử lý kiến nghị cử tri. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng đề nghị các đại biểu phát huy 

trí tuệ, thảo luận sâu sắc, đóng góp 

ý kiến, đề ra giải pháp để kỳ họp 

thành công. 
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D ụng cụ chỉnh hình phục 

hồi chức năng (PHCN) là 

những dụng cụ có thể hỗ trợ người 

khuyết tật phục hồi những chức 

năng đã bị suy giảm, hoặc thay thế 

những bộ phận cơ thể bị khiếm 

khuyết. Tuy nhiên, vai trò thực sự 

của các dụng cụ chỉnh hình PHCN 

thì không phải người khuyết tật nào 

cũng hiểu rõ và có cơ hội tìm hiểu 

về những dụng cụ này. 

Các dụng cụ chỉnh hình PHCN có 

thể bao gồm chân giả, tay giả, nẹp 

chỉnh hình, áo chỉnh hình, giầy 

chỉnh hình… Tùy thuộc vào từng 

loại hình dụng cụ chỉnh hình PHCN 

khác nhau sẽ có những chức năng 

khác nhau. Các dụng cụ chỉnh hình 

PHCN có cùng chung mục đích 

thay thế một phần cơ thể hoặc hỗ 

trợ phục hồi chức năng, tuy nhiên 

chức năng của các dụng cụ này còn 

phụ thuộc vào mức độ của các phẫu 

thuật cắt bỏ hoặc phụ thuộc vào 

người sẽ sử dụng chúng.  

Trong những báo cáo so sánh việc 

giảm mức độ hoạt động giữa người 

khuyết tật sử dụng chi giả và không 

sử dụng chi giả, một thực tế nhận 

thấy rằng việc sử dụng chi giả sẽ 

giúp duy trì tình hình sức khỏe của 

người khuyết tật. Những dụng cụ 

như chân giả, tay giả ngoài việc hỗ 

trợ người khuyết tật có thể đi lại dễ 

dàng hơn, sử dụng cánh tay thuận 

tiện hơn còn giúp làm cân bằng cơ 

thể, tránh khả năng bị dồn trọng lực 

cơ thể xuống một bộ phận khác của 

cơ thể. Các bộ phận trong mỗi cơ 

thể có những vai trò nhất định trong 

hoạt động hàng ngày và cũng tạo ra 

sự cân bằng cho cơ thể. Việc một 

bộ phận cơ thể bị thiếu hoặc bị yếu 

không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động 

sinh hoạt hàng ngày, mà còn khiến 

có cơ thể mất độ cân bằng và ảnh 

hưởng rất lớn đến các bộ phận 

khác. Ví dụ, một trong những vai 

trò của đôi chân sẽ là giữ cân bằng 

cơ thể và đỡ toàn bộ phần trọng 

lượng cơ thể bên trên. Khi bị mất 

một bên chân, giả sử chân trái, toàn 

bộ trọng lượng cơ thể còn lại sẽ dồn 

hết về bên chân phải, chân phải sẽ 

gánh sức nặng cơ thể nhiều hơn gấp 

đôi so với bình thường. Sau một 

thời gian không có sự hỗ trợ của 

chân giả, chân phải sẽ bị suy yếu đi 

một cách nhanh chóng, dẫn đến tuổi 

thọ của chân sẽ không thể duy trì 

lâu được, chưa kể đến việc tác động 

với những phần khác của cơ thể. 

Với việc sử dụng chân giả, người 

khuyết tật có thể giảm được áp lực 

dành cho chân phải và nâng cao 

tuổi thọ của chân. Bên cạnh đó, tình 

trạng tim mạch của người khuyết tật 

sử dụng chi giả sẽ được duy trì 

thông qua việc đi bộ, đạp xe… 

Một tác dụng nữa của việc sử dụng 

chi giả là sẽ giúp người khuyết tật 

giảm mức độ nghiêm trọng và tần 

suất của hiện tượng “chi ma”. Đau 

chi ma là đau sau khi đã bị cắt mất 

chi mà bệnh nhân vẫn bị đau như 

còn chi đó. Cảm giác chi ma là cảm 

giác phần chi bị cắt mất như vẫn 

còn, gồm: nóng rát, cảm giác kiến 

bò và chuột rút. 

Đôi khi những dụng cụ này là có 

nhiệm vụ bù đắp một số tính năng 

còn thiếu ví dụ như đối với những 

người mắc bệnh tê liệt các cơ bắp 

đùi thì họ sẽ không thể duỗi thẳng 

chân; nẹp chỉnh hình sẽ giải quyết 

vấn đề này cho họ. Các dụng cụ 

chỉnh hình cũng được sử dụng để 

sửa chữa một vị trí hoặc tránh 

những biến dạng trong tương lai. 

Đó là áo chỉnh hình dành cho các 

trường hợp vẹo cột sống hay gù cột 

Vai trò của dụng cụ 

chỉnh hình đối với 

người khuyết tật 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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sống. Nhưng đôi khi cũng dùng cho đầu gối, đặc biệt là 

cho trẻ em để sửa các dạng khuyết tật như "bàn chân 

khoèo", hoặc cho bàn chân và cổ tay sau khi bị đột quỵ, 

như các khớp bị tê liệt có xu hướng sai vị trí sẽ ảnh 

hưởng đến chức năng của người khuyết tật sau giai 

đoạn phục hồi. Giày chỉnh hình và lót giày y tế cũng 

được coi là một trong các loại dụng cụ chỉnh hình. 

Chức năng của chúng có thể là một trong những chức 

năng đã đề cập ở trên, ngoài ra các dụng cụ này cũng 

có vai trò tạo ra sự thoải mái và giảm đau như trong 

trường hợp của một người bị biến dạng bàn chân. 

Một trong những lý do cho việc không sử dụng cụ 

chỉnh hình PHCN là người khuyết tật tránh được những 

cảm giảm khó chịu, không thoải mái, và đôi khi dụng 

cụ chỉnh hình PHCN còn gây khó khăn hơn cho người 

khuyết tật khi mới sử dụng. Nhưng nếu nhìn nhận vấn 

đề một cách lâu dài và mức độ ảnh hưởng đối với sức 

khỏe của người khuyết tật, việc sử dụng dụng cụ chỉnh 

hình PHCN sẽ các ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe 

của người khuyết tật. Một số nghiên cứu đã cho thấy 

rằng 60% người khuyết tật vận động không sử dụng 

dụng cụ chỉnh hình PHCN gặp các vấn đề như viêm 

gân, viêm bao hoạt dịch và viêm khớp. Việc giảm các 

hoạt động ở chân và tay, người khuyết tật dễ gặp phải 

các vấn đề trong việc tăng cân, khó khăn trong việc 

kiểm soát bệnh tiểu đường và cao huyết áp, và tình 

trạng tim mạch xấu đi. Phù nề dưới chân mãn tính có 

thể dẫn đến nhiều vấn đề với lưu thông tĩnh mạch và 

loét ứ. Ngồi quá nhiều sẽ gây ra vấn đề co cứng hông 

và co cứng đầu gối, có thể rất đau đớn khi di chuyển. 

Hiện nay, nhiều người khuyết tật vẫn chưa nhận thức 

được tầm quan trọng của dụng cụ chỉnh hình PHCN 

trong cuộc sống cũng như bảo vệ sức khỏe lâu dài. Chi 

phí cao cũng là một e ngại để người khuyết tật chưa 

tìm đến với các dịch vụ này và sử dụng chúng như một 

bộ phận của cơ thể. Với những phân tích trên đây về 

tác dụng và hệ quả của việc sử dụng/không sử dụng 

dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng sẽ phần nào 

giúp cho người khuyết tật nhìn nhận đúng vai trò và sự 

cần thiết của dụng cụ này trong cuộc sống. 

Minh Tâm  

Tài liệu tham khảo: 

1. Nicholas LaRaia, PT, DPT, NCS, 2010, “Ask the 

Physical Therapist: What are some of the Long – Term 

Physical Effects of Using or Not Using a Prosthesis?”, 

inMotion Magazine, Số 20. 
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Các luật được dự kiến thông qua 

Dự kiến trong kỳ họp này Quốc hội 

sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật. 

Trong đó có nhiều dự án luật quan 

trọng, có tác động lớn đến sự phát 

triển của đất nước và đời sống của 

nhân dân như: Luật tổ chức Chính 

phủ sửa đổi, Luật chính quyền địa 

phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

sửa đổi, Luật kiểm toán nhà nước, 

Luật nghĩa vụ quân sự, Luật ban 

hành văn bản pháp luật... 

Bên cạnh đó, 15 dự án luật cũng sẽ 

được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ 

họp, trong đó có những dự luật 

được nhân dân quan tâm như: Bộ 

luật dân sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng 

dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa 

đổi và Bộ luật tố tụng hình sự sửa 

đổi, Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 

Luật phí và lệ phí, Luật trưng cầu 

dân ý... 

Quốc hội cũng thông qua 4 nghị 

quyết chuyên đề và cho ý kiến đối 

với Báo cáo của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về “Tình hình oan, sai 

trong việc áp dụng pháp luật hình 

sự, tố tụng hình sự và việc bồi 

thường thiệt hại cho người bị oan 

trong hoạt động tố tụng hình sự 

theo quy định của pháp luật”; Báo 

cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về kết quả giám sát việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 

lần thứ 8; Báo cáo của Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam về tổng hợp ý kiến của cử tri 

và nhân dân; Nghe Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương Binh và Xã hội, 

Phạm Thị Hải Chuyền trình bày báo 

cáo về điều 60 của Luật bảo hiểm 

xã hội năm 2014. 

(Bài viết được tổng hợp từ  

các bài viết đăng trên                              

baodientu.chinhphu.vn) 
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Câu hỏi 1:  

Trường hợp nào người tham gia bảo hiểm được quỹ Bảo 

hiểm y tế (BHYT) thanh toán 100% chi phí khi sử dụng các 

dịch vụ khám chữa bệnh thông thường? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 

ngày 14/11/2008 được sửa đổi bổ sung ngày 13/6/2014 quy 

định những trường hợp được thanh toán 100% chi phí gồm: 

 Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ 

quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ 

quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ 

thuật đang công tác trong lực 

lượng công an nhân dân, học 

viên công an nhân dân, hạ sỹ 

quan, chiến sỹ phục vụ có thời 

hạn trong công an nhân dân; 

người làm công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân nhân; 

học viên cơ yếu được hưởng chế 

độ, chính sách theo chế độ, chính 

sách đối với học viên ở các 

trường quân đội, công an; 

 Người có công với cách mạng, 

cựu chiến binh; 

 Trẻ em dưới 6 tuổi; 

 Người thuộc diện hưởng trợ cấp 

bảo trợ xã hội hàng tháng; 

 Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, 

huyện đảo; 

 Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ 

đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi 

dưỡng liệt sỹ; 

 Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí 

cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính 

phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

 Chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian 

tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền 

cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn 

hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, 

chữa bệnh không đúng tuyến. 

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:  

 acdc.org.vn 

 hoặc: tuvanmienphi.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:  

Kết hôn là gì? Thế nào là kết hôn 

trái pháp luật? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung 

tâm ACDC trả lời: 

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 

6 Điều 3 Luật Hôn nhân & Gia đình 

số 52/2014/QH13 ban hành ngày 

19/06/2014 có đưa ra cách định 

nghĩa về kết hôn và kết hôn trái 

pháp luật như sau: 

“5. Kết hôn là việc nam và nữ xác 

lập quan hệ vợ chồng với nhau theo 

quy định của Luật này về điều kiện 

kết hôn và đăng ký kết hôn. 

6. Kết hôn trái pháp luật là việc 

nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

nhưng một bên hoặc cả hai bên vi 

phạm điều kiện kết hôn theo quy 

định tại Điều 8 của Luật này (về 

điều kiện kết hôn: độ tuổi; người kết 

hôn phải là người có năng lực hành 

vi dân sự; nhà nước không thừa 

nhận việc kết hôn cùng giới …).” 
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Đ êm đã khuya, tôi đang 

ngồi đọc tài liệu tham 

khảo chuẩn bị cho buổi học hôm 

sau, bất chợt điện thoại của tôi rung 

lên từng hồi chuông dồn dập. Nhìn 

màn hình hiển thị cuộc gọi là bố, 

lòng tôi tự nhiên bồn chồn, bình 

thường bố sẽ không gọi cho tôi 

muộn như vậy. Tôi vội vàng ấn 

phím nghe: 

“- Alo, bố, con đây. 

- Con ngủ chưa?... – Bố tôi ôn tồn 

hỏi. 

- Con vẫn đang làm bài, chưa ngủ 

bố ạ. Có chuyện gì mà bố gọi cho 

con muộn vậy? 

- Ừ… Con có thể thu xếp về nhà 

một chuyến không? – Bố tôi ngập 

ngừng hỏi.” 

Nghe giọng nói có phần run run của 

bố, tôi linh cảm ở nhà đã xảy ra 

chuyện gì đó. Tôi lo lắng hỏi luôn: 

“- Ở nhà có chuyện gì sao bố? Bố 

kể qua cho con nghe xem nào?” 

Bố tôi thở dài, do dự một hồi rồi 

trầm giọng kể lại cho tôi. Thì ra 

chuyện liên quan đến bà T – hàng 

xóm nhà tôi, bà bị di chứng bại liệt 

nên tay chân rất yếu, sống một 

mình, mẹ tôi vốn hay qua lại để 

giúp đỡ bà hàng ngày. Mấy tháng 

trước, mẹ tôi nghe lời bà T đem số 

tiền bố mẹ chuẩn bị để cuối năm 

sửa nhà cho cô H – em họ bà T vay. 

Không ngờ, chiều nay, mẹ và nhiều 

người khác qua nhà cô H để lấy tiền 

lãi hàng tháng thì biết tin vợ chồng 

cô H bị vỡ nợ, đã bỏ trốn. Mẹ 

hoảng quá, về nhà nằm bẹp trên 

giường, đến khi bố gặng hỏi mới 

dám kể. Từ tối đến giờ, mẹ bỏ ăn 

bỏ uống, cứ ngẩn người nằm đó. 

“ - Bố tức lắm, muốn cho mẹ con 

một trận, bố không nghĩ mẹ con lại 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

dám giấu bố chuyện lớn như vậy? 

Tiền nào có ít gì, cứ nghĩ đến là bố 

lại nẫu ruột nẫu gan. Hỏi mấy nhà 

hàng xóm nhà mình, họ cũng mất 

không ít, mấy nhà đang ầm ĩ lên kia 

rồi. Giờ bố cũng không biết nói sao 

với mẹ con nữa, nghĩ cũng tội cho 

bà ấy, tiền mất đã đành... Nhưng cứ 

tình trạng này, mẹ con lại đổ bệnh 

thì nguy. Con xem có cách nào để 

giải quyết?” 

Nghe xong câu chuyện, tôi trấn an 

bố và hứa ngày mai sẽ thu xếp về 

để tìm hiểu tình hình rồi cùng bàn 

bạc, tìm giải pháp. 

Tôi vội vã bắt chuyến xe sớm nhất 

về quê sau khi xin nghỉ học. Về đến 

đầu làng, tôi cảm nhận được bầu 

không khí ảm đạm và đầy lo âu 

đang bao phủ. Nói chuyện với bố 

mẹ xong, tôi qua nhà bà T để tìm 

hiểu thêm thông tin. Vừa đẩy cổng 

vào, tôi đã thấy bà T đang ngồi thẫn 

thờ ngay trước hiên nhà, đàn gà 

đang lục tục phá vườn rau ngay 

cạnh mà bà cũng chẳng buồn để ý. 

Tôi gọi tới mấy lần bà mới giật 

mình đáp lại: 

“- N mới về đó à? Vào đây ngồi 

chơi, bà đi lấy nước…”  

NIỀM TIN & 

TIỀN NỢ 
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Nói rồi, bà tập tễnh lê bước vào 

nhà, lấy thêm cái ghế và bình nước 

trà ra ngoài. Tôi vội chạy lại giúp 

bà, nhìn dáng đi đầy khó nhọc do di 

chứng bại liệt của bà, tôi ái ngại 

không biết nên mở lời hỏi sự việc 

của mẹ tôi và cô H như thế nào. 

Thấy ánh mắt đầy băn khoăn của 

tôi, bà chủ động cất lời: 

“- Chắc cháu cũng biết chuyện cô 

H – em bà rồi nhỉ? Chẳng giấu gì 

cháu, bà cũng bị lừa. Do quá tin 

người, lại muốn có thêm đồng ra 

đồng vào nên đã hại người, hại 

mình. Giá như…” 

Nói đến đây giọng bà tự nhiên 

chùng xuống, giọng nói run run cất 

chứa nỗi xúc động, uất ức, có lỗi và 

bất lực. Lắng nghe câu chuyện bà 

kể, tôi đã biết rõ đầu đuôi của sự 

việc. Hóa ra, mọi chuyện bắt đầu từ 

việc chồng cô H hùn vốn cùng bạn 

kinh doanh, thấy có lãi nên muốn 

huy động thêm tiền để mở rộng làm 

ăn. Cô H thuyết phục mọi người 

trong làng cho cô ấy vay, càng 

nhiều càng tốt, trả lãi cao gấp chục 

lần so với lãi ngân hàng, lãi trả luôn 

vào đầu tháng. Lúc đầu, chỉ có vài 

người dám cho vay, trong đó có bà 

T, vì là em họ nên bà nghĩ: “Thôi 

thì em mình cần vốn làm ăn, mình 

đã thế này, lại sống một mình, giúp 

nó sau này mình già yếu rồi, nó 

nghĩ đến tình nghĩa mà đỡ đần 

mình.” Thế là bà lấy toàn bộ tiền để 

dành bao năm cho cô ấy vay. Chẳng 

cần có giao kèo gì, ấy thế mà cô ấy 

vẫn giữ chữ tín, hàng tháng đều trả 

lãi đúng hạn cho mọi người, đôi khi 

còn biếu thêm mọi người chút tiền 

hoặc quà. Bà T bao năm nay chân 

tay yếu, thu nhập chủ yếu dựa vào 

vườn rau và chăn nuôi, thêm thửa 

ruộng lúa bố mẹ để lại, nhưng sức 

bà yếu nên cho người ta cấy thuê 

hàng năm, nên có bao giờ tự nhiên 

một tháng kiếm được nhiều tiền 

như vậy, lại không phải làm lụng 

vất vả. Thấy kiếm tiền dễ dàng, 

cũng không phạm pháp gì, bà T 

càng ham, quyết định mang sổ đỏ 

ngôi nhà bố mẹ để lại cho bà ra 

ngân hàng thế chấp vay tiền, cho cô 

H vay, kiếm thêm chút tiền dưỡng 

già. Sau đó, bà T còn thuyết phục 

hàng xóm, ai có tiền thì cho cô H 

vay, trả lãi đầy đủ. Mọi người trong 

xóm nghĩ là người nhà bà T, bà 

cũng khuyết tật như vậy, ai lại lỡ đi 

lừa đảo bà ấy, nên không ai nghi 

ngờ gì. Vì sửa nhà cần một số tiền 

rất lớn, trong khi số tiền tiết kiệm 

được vẫn còn thiếu. Nên mẹ tôi đã 

cho cô H vay để kiếm thêm, hi 

vọng cuối năm lấy tiền về, không 

cần vay người khác cũng sẽ dư tiền 

sửa nhà.  

Ra khỏi nhà bà T, nghĩ đến mẹ, vì 

muốn có đủ tiền sửa nhà mà giấu 

chồng giấu con mang tiền cho vay, 

nghĩ đến bà T vì tình thân mà giao 

toàn bộ tài sản cho em mình, và còn 

nhiều người trong xóm đang rơi vào 

tình cảnh nợ nần, tôi vừa tức lại vừa 

thương. Giờ vợ chồng cô H đã bỏ 

trốn, biết tìm đâu được? Mà có tìm 

được thì chắc gì đã lấy lại được 

tiền, tin tưởng nhau nên có ai làm 

giấy vay tiền với cô ấy đâu… 

Niềm tin đặt sai chỗ, lòng tham ẩn 

giấu trong mỗi con người và sự 

thiếu hiểu hiết về pháp luật sẽ tạo 

nên hiểm họa khôn lường. 

Nguyệt Hà 
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Vị trí tuyển dụng: Nhân viên IT 

Số lượng: 02 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Ngành nghề: IT phần cứng/mạng 

Nơi làm việc: Hà Nội 

Mức lương: Thương lượng 

Mô tả công việc: 

 Tạo lập và quản lý trang web  

 Thiết kế website 

 Quản lý hệ thống mạng 

 Quản lý cơ sở dữ liệu 

 Lập kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp các thiết bị máy 

tính, máy in, photocopy…  

 Cài đặt, sửa chữa, khắc phục các sự cố máy tính 

 Nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao chất lượng công việc  

 Theo sự phân công của lãnh đạo 

Yêu cầu công việc 

 Tuổi: từ 22 đến 35 tuổi  

 Trình độ: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành Công 

nghệ thông tin hoặc Kĩ thuật viên Tin học  

 Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương  

 Phẩm chất: trung thực, hòa đồng, chăm chỉ, tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc  

 Năng động, chuyên nghiệp, chịu được áp lực và môi 

trường công việc 

 Sức khỏe tốt 

 Ưu tiên người khuyết tật 

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2015 

Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại 

văn phòng giao dịch 

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc 

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Số 126 Yên Lãng (Thái 

Thịnh II cũ), Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 0466 533 866 – 0435 624 215 

Email: nhietphatloc@gmail.com 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC 

TUYỂN DỤNG 
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 Vị trí 1: Nhân viên chuyên 

xử lý template website 

Yêu cầu: thành thạo         

Photoshop, cắt template, viết 

CSS, Javascript. 

Vị trí 2: Lập trình viên web 

Yêu cầu: 

 Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, có 

khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. 

 Sử dụng thành thạo PHP, MySQL, CSS,               

Javascript… Sử dụng tốt Joomla hoặc CakePHP. 

 Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm lập trình các dự án. 

 Sử dụng được tiếng Nhật là một lợi thế. 

 Thử việc tối đa 1 tháng. 

Chi tiết công việc: Chuyên lập trình và phát triển    

website 

Chế độ được hưởng khi làm việc: Lương + Bảo hiểm 

y tế + thưởng dự án + thưởng lễ, Tết...+ Bảo hiểm xã 

hội (xét duyệt trong quá trình làm việc). 

Hình thức nộp hồ sơ:  

 Yêu cầu nộp CV theo mẫu trên website:  

     http://onedana.com/vi/onedana_recruit.html  

 Gửi CV về mail: tuyendung@onedana.com  hoặc 

qua mục Liên hệ của website. 

Lưu ý: Khi được mời phỏng vấn, các ứng viên mang 

theo hồ sơ không cần công chứng các giấy tờ liên quan. 

Thông tin liên hệ:  

Địa chỉ: K294/40 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng, Việt Nam 

Tel:   0511 3 663 966 

Fax:  0511 3 663 968  

E-mail: info@onedana.com 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ONEDANA 

mailto:nhietphatloc@gmail.com
http://onedana.com/vi/onedana_recruit.html
mailto:tuyendung@onedana.com
mailto:info@onedana.com
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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. 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 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
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