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N 
ằm trong khuôn khổ 

của 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, 

trong thời gian vừa qua, Trung 

tâm ACDC đã tiếp tục triển khai 

các khóa tập huấn về “Chính sách 

trợ giúp người khuyết tật” và 

“Bình đẳng giới và tư vấn đồng 

cảnh cho người khuyết tật” tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh 

Quảng Nam. 

Hội người khuyết tật tỉnh Thừa 

Thiên Huế thành lập được 5 năm, 

là một trong những Hội người 

khuyết tật phát triển mạnh ở khu 

vực miền Trung. Hiện nay ở cấp 

huyện, thị xã, thành phố đã có 7 

đơn vị thành lập Hội người 

khuyết tật và có 20 Hội người 

khuyết tật ở các xã, phường. 

Quảng Nam hiện có khoảng 

40.000 người khuyết tật, là một 

trong những tỉnh có khá đông 

người khuyết tật trong cả nước. 

Hội người khuyết tật Quảng Nam 

thành lập được 4 năm và đã có 

nhiều bước tiến trong công tác 

phát triển các hội, nhóm người 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Các 

khóa tập huấn nhằm nâng cao 

năng lực lần này đã được Trung 

tâm ACDC lần lượt tổ chức từ 

ngày 22 - 25/6/2015 tại Thành 

phố Huế và huyện Phong Điền và 

ngày 14 - 17/7/2015 tại Hội An 

và Tam Kỳ (Quảng Nam), thu hút 

sự tham gia của hơn 200 người 

khuyết tật trên địa bàn 2 tỉnh. 

Trong thời gian diễn ra tập huấn, 

các học viên đã được cung cấp 

thông tin, nắm rõ hơn chính sách 

pháp luật về người khuyết tật 

như: khuyết tật và xác định mức 

độ khuyết tật; chăm sóc sức khỏe 

người khuyết tật; các kiến thức về 

giới, tư vấn đồng cảnh cho người 

khuyết tật… 

Các học viên trên địa bàn 2 tỉnh 

đều tham gia sôi nổi, nhiệt tình. 

Với sự đa dạng về các dạng tật, 

trình độ học vấn, khả năng tiếp 

thu kiến thức của các học viên, 

các giảng viên đã sử dụng nhiều 

phương pháp khác nhau nhằm 

tăng tính chủ động, tích cực và sự 

tương tác trong khóa tập huấn. 

Bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức 

từ các giảng viên, học viên cũng 

đã chia sẻ rất nhiều thông tin về 

các chính sách riêng của địa 

phương về người khuyết tật cũng 

như việc thực thi chính sách về 

người khuyết tật của địa phương. 

Kết thúc khóa tập huấn, các học 

viên đều chia sẻ rằng các nội 

dung của khóa tập huấn rất thiết 

thực đối với bản thân học viên, 

cũng như giúp ích cho họ trong 

quá trình trở về địa phương để 

truyền đạt lại cho những người 

khuyết tật khác. 

Khóa tập huấn tại Quảng Nam là 

khóa cuối cùng trong chuỗi 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. Trong thời gian 

tới, Trung tâm ACDC tiếp tục có 

nhiều hoạt động khác nhau nhằm 

tăng cường sự tham gia đồng thời 

thúc đẩy sự phát triển của các 

Hội/ nhóm người khuyết tật trong 

cả nước. 

Ánh Ngọc 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Nâng cao nhận thức cho người khuyết tật địa phương 
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H 
ội nghị khu vực ASEAN về phục hồi 

chức năng dựa vào cộng đồng được diễn 

ra từ ngày 20-25/7/2015 tại Bangkok, 

Thái Lan. Chương trình có sự tham gia của 10 quốc 

gia Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc. Về phía 

đoàn Việt Nam có sự tham gia của Đại diện Bộ y 

tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế-Quỹ đặc biệt dành 

cho người khuyết tật (ICRC-SFD), Trung tâm Hành 

động Vì sự phát triển cộng đồng (ACDC).  

Lễ khai mạc được tổ chức với sự hiện diện của ông 

Keisuke Karaki, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật 

Bản tại Thái Lan; ông Gen Adul Sangsingkeo, Bộ 

trưởng Bộ phát triển xã hội và an ninh con người; 

bà Napa Setthakorn, Cục phát triển và tăng cường 

năng lực cho người khuyết tật - Bộ phát triển xã hội 

Thái Lan. 

Một trong những mục đích quan trọng của chương 

trình nhằm thống nhất và thực hiện lộ trình tăng 

cường phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

(CBR) tại khu vực ASEAN. CBR được biết đến là 

một trong những phương pháp khả thi nhất để tăng 

cường chất lượng sống cho người khuyết tật tại các 

nước đang phát triển, nơi mà gia đình và cộng đồng 

xung quanh người khuyết tật đóng vai trò quan 

trọng trong việc phát triển hòa nhập của người 

khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật. Lộ trình 

giúp khuyến khích triển hoạt động CBR tại 

ASEAN ở cấp quốc gia dựa vào gợi ý của         

CBR - WHO và bối cảnh ASEAN. Lộ trình này sẽ 

bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như: Kết nối và hợp 

tác, nâng cao năng lực, sức khỏe, giáo dục, sinh kế, 

xã hội, trao quyền. 

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, chương trình đã 

kết thúc với nhiều cam kết trong khối ASEAN về 

tăng cường CBR trong mỗi quốc gia. 

Minh Trần 

Hội nghị  

khu vực ASEAN về 

phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Ngày 20/07/2015, cuộc họp Nhóm đối tác về 

khuyết tật đã diễn ra ở Hà Nội. Nội dung của cuộc 

họp xoay quanh các vấn đề như: cập nhật kế hoạch 

liên ngành trong việc thực hiện Công ước quốc tế 

của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật 

và quá trình thành lập Ủy ban Quốc gia về người 

khuyết tật; đánh giá tiến độ/sự phát triển của các 

hoạt động liên quan đến chính sách dành cho người 

khuyết tật và cách thức hỗ trợ người khuyết tật 

trong thời gian tiếp theo.  

Ngày 30/07/2015, Nhóm Công tác về Khuyết tật 

họp với chủ đề: “Tiếp cận; chăm sóc sức khỏe và 

chính sách liên quan đến người khuyết tật”. Dự 

kiến trong buổi họp sẽ có cuộc đối thoại với ông 

Nguyễn Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã 

hội, Văn phòng Quốc hội về việc thực hiện chính 

sách liên quan đến người khuyết tật. Trung tâm 

ACDC tham gia cuộc họp với bài trình bày về công 

trình công cộng tiếp cận thông qua Quy chuẩn tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam 2014 (có hiệu lực tháng 

7 năm 2015) và mô hình chợ nông thôn tiếp cận 

cho người khuyết tật tại Ba Vì. 

ĐIỂM TIN 



 

Bản tin chính sách & cuộc sống    Số 18, 07/2015    http://acdc.org.vn     

N 
hằm tạo thêm cơ hội cho phụ nữ khuyết 

tật được chăm sóc sức khỏe miễn phí, 

Trung tâm ACDC đã hỗ trợ thuốc và vật 

tư cho Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Trị trong 

đợt tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản 

miễn phí cho phụ nữ khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 

Chương trình do Hội người khuyết tật tỉnh Quảng 

Trị phối hợp với Hội dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình tỉnh và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 

- Sở y tế Quảng Trị thực hiện vào ngày 27/06/2015. 

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản là một trong 

những lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm ACDC từ 

năm 2012 cho đến nay. Với hàng loạt khóa tập 

huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí, xuất 

bản hàng nghìn cuốn cẩm nang dành riêng cho phụ 

nữ khuyết tật, Trung tâm ACDC còn kết hợp với 

một số bệnh viện đa khoa tuyến quận/huyện tổ 

chức khám sức khỏe miễn phí cho phụ nữ khuyết 

tật. Riêng địa bàn Quảng Trị, đây là lần đầu tiên 

Trung tâm ACDC hỗ trợ Hội người khuyết tật trong 

lĩnh vực này. 

Tăng cường cơ hội 

thăm khám sức khỏe 

sinh sản miễn phí cho 

người khuyết tật 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Ông Phùng Xuân Quý, chủ tịch Hội người khuyết 

tật tỉnh Quảng Trị cho biết: Đây là lần đầu tiên Hội 

người khuyết tật tỉnh phối hợp với Hội Dân số – Kế 

hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức tư vấn, khám, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho chị em khuyết 

tật thuộc Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh. Đã có 

27 chị em khuyết tật được khám, tư vấn và cấp 

thuốc trong đợt này. Chúng tôi mong rằng sẽ có 

thêm nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa và 

nhân văn dành cho phụ nữ khuyết tật tỉnh nhà nói 

chung và câu lạc bộ nữ khuyết tật tỉnh nói riêng. 

Trong thời gian tới, Trung tâm ACDC tiếp tục thực 

hiện các hoạt động tập huấn, khám sức khỏe sinh 

sản miễn phí cho phụ nữ khuyết tật thuộc Chi hội 

Điếc Hà Nội. 

Hải Âu 

4 

Madagascar đã phê chuẩn Công ước vào ngày 12/06/2015 

Trinidad và Tobago đã phê chuẩn Công ước về 25/06/2015 

Gambia đã phê chuẩn Công ước và Nghị định thư vào ngày 

07/07/2015 

Như vậy, tính đến hiện tại trên thế giới đã có 159 quốc gia ký; 

157 quốc gia phê chuẩn Công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc 

về Quyền của người khuyết tật và  92 quốc gia ký; 87 quốc 

gia phê chuẩn Nghị định thư. 

Cập nhật 

Công ước Quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật 
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Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: 

 Được ưu đãi về tín dụng để đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng 

cao chất lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của pháp 

luật về thuế… 

 Tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục nghề nghiệp trong nước và nước ngoài bằng kinh phí 

từ ngân sách nhà nước. 

 Hỗ trợ đầu tư bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú khi ra trường vào 

học nghề. 

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật còn được hỗ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị đào tạo; được giao đất, cho thuê đất ở nơi thuận lợi cho việc học của người khuyết tật. 

Các ưu đãi theo luật này sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2015. 

Các chính sách dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

5 

Thông tư 21/2014/TT-BXD: Quy định về Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về xây dựng công 

trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

Thông tư này được Bộ xây dựng ban hành ngày ngày 29 tháng 12 năm 2014. Theo đó, các công trình xây 

dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng bao gồm: Nhà chung cư; công trình công cộng, các 

công trình hạ tầng kỹ thuật và tiện ích đô thị khác... 

Thông tư cũng quy định chi tiết về các kỹ thuật trong xây dựng phù hợp với từng dạng khuyết tật như: 

 Lối vào phải lắp đặt biển báo, có hệ thống thông báo bằng âm thanh và tấm lát có dấu hiệu chỉ hướng 

tiếp cận đến thang máy và các dịch vụ dành cho người khuyết tật. 

 Bảng điều khiển trong buồng thang máy được lắp đặt ở độ cao không lớn hơn 1200 mm và không thấp 

hơn 900 mm tính từ mặt sàn thang máy đến tâm nút điều khiển cao nhất. Trên các nút điều khiển phải có 

các ký tự với màu sắc tương phản hoặc tín hiệu cảm nhận được và hệ thống chữ nổi Braille. 

 Biển báo hiển thị số tầng tương ứng với vị trí thang được bật sáng hoặc có hệ thống thông báo bằng âm 

thanh bên ngoài và bên trong thang máy. Cạnh cửa ra thang máy tại mỗi tầng phải bố trí chữ nổi Braille 

để người khuyết tật nhìn thuận tiện sử dụng. 

 Đường dốc: phải đảm bảo quy chuẩn từ độ dốc đến chiều rộng, chiều dài dốc, bề mặt đường dốc … 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015. 

Theo đó: 

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương 

sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm 

hoặc Số sản phẩm làm thêm. 

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. 

Ngoài nội dung trên, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH còn hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào 

ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm. 

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2015 và các chế độ tại Thông tư này được 

thực hiện kể từ ngày 01/03/2015. 

Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 
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P 
hục hồi chức năng là 

một ngành được xây 

dựng trên cơ sở y học 

hiện đại. Trải qua nhiều năm 

nghiên cứu, ứng dụng và phát 

triển, ngành Phục hồi chức năng 

đã chứng minh vai trò của mình 

trong việc không chỉ giúp người 

khuyết tật thích nghi với môi 

trường sống mà còn tác động vào 

môi trường và xã hội tạo nên 

khối thống nhất cho quá trình 

hòa nhập của người khuyết tật.  

Dụng cụ phục hồi chức năng 

là những dụng cụ hỗ trợ cho 

người khuyết tật thực hiện 

các hoạt động chức năng 

giúp tăng cường hoặc cải 

thiện những chức năng bị 

giảm sau khi bệnh hoặc tai 

nạn. Dụng cụ trợ giúp là 

một bộ phận quan trọng 

trong phục hồi chức 

năng, nó giúp người 

khuyết tật khắc phục 

được những vấn đề 

giảm khả năng và ngăn 

ngừa các biến dạng do 

sai tư thế. Đặc biệt ở 

các tuyến cơ sở, điều kiện kinh tế 

khó khăn hơn, việc tiếp xúc với 

công nghệ thông tin hạn 

chế hơn, do 

đó dụng cụ 

trợ giúp giúp những người có khó 

khăn vận động dễ tham gia các 

hoạt động xã hội hơn.  

Các dụng cụ phục hồi chức năng 

đóng vai trò quan trọng nhằm 

giúp cho người khuyết tật tự di 

chuyển thân thể, sinh hoạt và hòa 

nhập xã hội. Người ta thường 

chia thành 4 nhóm sau: các dụng 

cụ vật lý trị liệu; dụng cụ giúp 

người khuyết tật di chuyển vị trí 

này sang vị trí khác; dụng cụ trợ 

giúp trong sinh hoạt; dụng cụ 

chỉnh hình (orthosis), dụng cụ 

thay thế (prothesis). 

Phạm vi bài viết này sẽ tập trung 

vào dụng cụ chỉnh hình (nẹp 

chỉnh hình) và dụng cụ thay thế 

(chân tay giả).  

Đầu tiên, phải hiểu rõ sự khác 

nhau của 2 dụng cụ này là một 

bên là sự thay thế và một bên là 

sự trợ giúp chức năng. 

Dụng cụ chỉnh hình: gồm các loại 

máng, nẹp dùng cho người 

khuyết tật bị suy giảm vận động, 

biến dạng, mục đích nâng đỡ, trợ 

giúp, điều chỉnh thích nghi hay 

ngăn ngừa biến dạng, giữ gìn 

khớp bị tổn thương. Nẹp chỉnh 

hình là từ được Bennett đề xuất 

để chỉ những phương tiện cơ học, 

có thể được chế tạo bằng các loại 

vật liệu khác nhau, được gắn bên 

ngoài hệ cơ - xương. Nẹp chỉnh 

hình dùng cho người bệnh bị suy 

giảm khả năng vận động và 

những biến dạng cơ thể do nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Nẹp có 

rất nhiều chức năng, như: chức 

KHÁI QUÁT VỀ DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
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năng nâng đỡ, trợ giúp, cố định, 

định hướng, nắn chỉnh và ngăn 

ngừa biến dạng chi thể, cơ thể. 

Chức năng nắn chỉnh là loại nẹp 

được dùng khi nằm, chúng có 

nhiều nhiệm vụ: phòng trách co 

rút gân; điều trị tiếp theo sau 

phẫu thuật, tham gia trong điều 

trị không phẫu thuật. Chức năng 

chống đỡ, định hướng vận động 

và bảo vệ là những nhiệm vụ cơ 

bản của các loại nẹp và áo chỉnh 

hình. Đối với sự tổn thất chức 

năng của chi dưới thì vấn đề giải 

quyết chống đỡ rất quan trọng vì 

nó phải chịu tải trọng của toàn cơ 

thể dồn xuống. Nhiệm vụ định 

hướng vận động chủ yếu dùng 

cho phạm vi các khớp, nó được 

thực hiện bởi một khớp nẹp cơ 

khí, giữ vận động khớp trong một 

giới hạn nhất định, khóa cứng 

khớp, hạn chế vận động khớp 

hoặc đưa nó trở lại vận động bình 

thường. Nhờ có sự chống đỡ của 

một chi tiết cơ khí đối với phần 

khớp bị hủy hoại hoặc suy giảm 

chức năng, chân sẽ giành lại được 

khả năng đi đứng. Chức năng 

giảm tỳ đè có nghĩa là trọng 

lượng của cơ thể không dồn trực 

tiếp lên chân nữa. Vấn đề này 

thường được giải quyết ở vùng 

xương chậu (xương ụ ngồi) đối 

với việc giảm lực tỳ đè cho khớp 

háng và khớp gối. nếu chỉ cần 

giảm lực tỳ đè cho bàn chân và 

khớp cổ chân thì có thể giải quyết 

ở vùng lồi củ trước xương chày 

và góc dưới xương bánh chè. 

Tóm lại, trọng lượng cơ thể sẽ 

chuyển trực tiếp qua nẹp chỉnh 

hình xuống mặt đất. Dụng cụ 

chỉnh hình được đánh giá hoàn 

trả lại một cách tối đa các chức 

năng đã bị giảm cho người 

khuyết tật. 

Dụng cụ thay thế: Là những dụng 

cụ được sử dụng để thay thế một 

bộ phận cơ thể đã mất với mục 

đích tăng tính thẩm mỹ hoặc phục 

hồi chức năng: chân, tay giả để 

thay thế cho phần chi bị cắt cụt. 

Cắt cụt chi là cắt và tạo lại đoạn 

chi bị tổn thương không còn 

khả năng bảo tồn được nhằm cứu 

sống con người và tạo mỏm cụt 

thích hợp cho việc lắp chi giả sau 

này. Tùy vào phần chi cắt cụt 

khác nhau sẽ có các loại chân tay 

giả khác nhau. Ví dụ với chi 

dưới: tháo khớp háng, tháo khớp 

gối, cắt cụt trên khớp gối, cắt cụt 

dưới khớp gối…; với chi trên: 

tháo khớp vai, cắt cụt trên khớp 

khuỷu, tháo khớp khuỷu, cắt cụt 

dưới khớp khuỷu… Mức độ cắt 

cụt cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như tình trạng chấn 

thương, nhiễm trùng, khuyết tật 

bẩm sinh, tiểu đường, xơ cứng 

động mạch…  

Hiện nay nhu cầu sử dụng dụng 

cụ phục hồi chức năng của người 

khuyết tật là rất lớn. Một số dụng 

cụ trợ giúp cho người khuyết tật 

có thể làm ngay tại cộng đồng với 

nguyên liệu sẵn có như: tre, gỗ, 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng, Bộ Y tế, 2008 

2. Bài giảng về phục hồi chức 

năng, Trường cao đẳng Y tế 

Thừa Thiên Huế, 2011 

3. Kiến thức cơ bản về chỉnh 

hình và phục hồi chức năng, 

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật 

Chỉnh hình Việt Nam, 2015 

4. Website:  

    http://chantaygia.com 
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kim loại… Những dụng cụ này 

giá thành thấp, hữu ích đáp ứng 

một phần nhu cầu của người 

khuyết tật. Tuy nhiên về lâu dài 

cần đầu tư phát triển sản xuất 

dụng cụ trợ giúp theo phương 

pháp hiện đại để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người khuyết 

tật. Với sự hỗ trợ của công nghệ 

cao, các dụng cụ chỉnh hình, phục 

hồi chức năng dành cho người 

khuyết tật ngày càng thông minh, 

tiện lợi hơn với kích thước nhỏ 

gọn, giúp người khuyết tật dễ 

dàng hòa nhập cộng đồng. 

Minh Trần (Tổng hợp) 

Ảnh minh họa 

http://chantaygia.com/Nep-Chinh-Hinh/Nep-Chinh-Hinh.html
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T 
iếng chuông đồng hồ reo 

làm K - một cậu bé có 

thân hình nhỏ thó, đôi 

chân không còn lành lặn như 

những đứa trẻ khác giật mình tỉnh 

giấc, cậu dụi mắt nhìn đồng hồ đã 

là 4 giờ sáng. K cùng các bạn 

nhanh chóng làm công việc cá 

nhân, rồi vội vàng ăn bát mì để 

chuẩn bị đồ bán hàng trước khi 

bà chủ đến. Quán chỗ K làm là 

hàng ăn, sáng bán phở, cơm. 

Những người làm việc ở đây ai 

cũng sàn sàn tuổi nhau, tầm 14 – 

15 tuổi. Công việc của K ở hàng 

ăn lúc thì dắt xe, lúc thì chạy bàn, 

khi thì rửa bát hoặc phụ giúp nhà 

bếp, tùy theo bà chủ yêu cầu. Một 

ngày của K và những người làm 

phụ việc như em thường bắt đầu 

từ 4 giờ sáng, nghỉ 1 tiếng ăn 

trưa, 1 tiếng ăn tối, còn thì làm 

đến khi hết khách mới thôi, thông 

thường vào khoảng 11 giờ đêm. 

Mỗi ngày của em cứ trôi qua một 

cách mệt nhọc trong hàng đống 

những việc không tên. Có lẽ do 

làm việc nhiều nên 14 tuổi mà K 

và các bạn ở đây ai cũng nhỏ xíu. 

Ăn, ở của người làm do bà chủ 

lo, lương thì cuối năm lĩnh một 

lần, nếu nghỉ giữa chừng thì sẽ 

không được trả lương. Chính vì 

vậy, nhiều lúc cực quá, K cũng 

không dám bỏ việc; em cũng 

chẳng nề hà việc gì vì sợ bà chủ 

trừ tiền công, như thế sẽ không 

có nhiều để đưa về cho bố mẹ 

nuôi các em. Một năm mới được 

về quê một lần, K nhớ bố mẹ và 

các em lắm. Nhà em thì nghèo, 

mẹ lại đau ốm suốt nên em phải 

bỏ học lên thành phố làm việc.  

Đã gần 11h rồi, quán đã vãn 

khách, K cảm thấy đói. Bà chủ 

chẳng quan tâm đến những người 

làm ở đây. Buổi sáng ăn mì tôm, 

buổi trưa cũng chỉ có cơm với rau 

hoặc cái bánh mì khô khốc, bà 

chỉ cần biết bà đã cho ăn là mọi 

người phải làm cho bà, không sẽ 

chửi rủa, véo tai... 

Bỗng nhiên có một nhóm người 

bước vào quán, tác phong của họ 

rất lịch sự. K đang rửa bát nhưng 

vẫn chú ý lắng nghe. Một bác tầm 

45 tuổi hỏi bà chủ về cái gì đó. K 

chỉ biết họ đến kiểm tra về việc 

sử dụng lao động của cửa hàng. 

Đang miên man trong những suy 

nghĩ thì K và các bạn cùng làm 

được gọi ra để gặp đoàn thanh 

tra. Các cô chú hỏi về tuổi, mỗi 

ngày làm bao nhiêu giờ, lương ở 

đây như thế nào, nghỉ ngơi ra 

sao... Còn bà chủ hôm nay cứ ấp 

a ấp úng, giọng có vẻ run run, 

khác hẳn với cái giọng đanh chua 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

ngày thường. Sau một hồi làm 

việc, kiểm tra các giấy tờ bà chủ 

xuất trình, hỏi những người làm, 

K thấy bác lớn tuổi trong Đoàn 

thanh tra cầm tờ giấy lên đọc, em 

nghe thì đó là biên bản thanh tra. 

Theo như những gì bác ấy nói thì 

bà chủ đã vi phạm pháp luật lao 

động trong việc sử dụng lao động 

chưa thành niên, như: không ký 

hợp đồng lao động, giữ lương và 

khấu trừ lương bất hợp lý, đặc 

biệt cơ sở kinh  doanh của bà chủ 

thuộc ngành nghề không được sử 

dụng lao động dưới 15 tuổi. Sau 

đó, bác nghiêm khắc nói bà chủ: 

“Đấy là những lỗi vi phạm pháp 

luật của cô, hơn nữa cô còn vô 

lương tâm vắt kiệt sức lao động 

của các cháu. Bản thân cô có 

thấy gì là xót xa không? Cô có 

biết Luật nước ta quy định số giờ 

làm việc cho một ngày là bao 

nhiêu không? Thời giờ làm việc 

của người lao động chưa thành 

niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 

tuổi không được quá 8 giờ trong 

một ngày và 40 giờ trong một 

tuần; của người dưới 15 tuổi 

không được quá 4 giờ trong một 

ngày và 20 giờ trong một tuần. 

Riêng lao động dưới 15 tuổi 

không được sử dụng làm thêm 

giờ, làm việc vào ban đêm. Cô 

Ảnh minh họa 
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thấy mình làm như vậy đã đúng 

được cái gì chưa?” Bà chủ cứ cúi 

mặt xuống vẻ rất hối hận. Bị xử 

phạt hành chính xong, các cô bác 

yêu cầu bà chủ không được nhận 

lao động dưới 15 tuổi nữa, phải 

thanh toán tiền công đầy đủ cho 

các em để các em về quê. Nghe 

đến đây K khóc thật to. Một bàn 

tay nhẹ nhàng đặt lên vai K: 

“- Sao con lại khóc như vậy?” 

“- Cô ơi, không được đi làm con 

sẽ không có tiền gửi cho gia đình, 

em con sẽ không được đi học, mẹ 

con làm sao mà chữa được khỏi 

bệnh. Con khỏe thế này con làm 

được, cô đừng bắt con về quê.” 

Cô cười dịu dàng dỗ dành K nín 

rồi nói: “Cô chú sẽ liên lạc với 

địa phương hoặc thành phố để hỗ 

trợ vào các trung tâm dạy nghề. 

Ở đấy các con sẽ vẫn được học, 

được kiếm tiền, đảm bảo sức 

khỏe cho các con.” 

K ngước mắt nhìn cô mỉm cười 

rạng rỡ. Nắng trong lòng K lại 

tỏa sáng, mệt nhọc, lo âu không 

còn nữa, K và các bạn lên thu xếp 

hành lý để chuẩn bị một tương lai 

và cuộc sống mới đầy đủ và hạnh 

phúc hơn. 

Bình Nguyễn 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Ảnh minh họa 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 

Câu hỏi 1:  

Người khuyết tật được sử dụng những phương 

tiện giao thông cá nhân nào? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC  

trả lời: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Luật Người khuyết tật 

2010 quy định: “1. Phương tiện giao thông cá nhân 

của người khuyết tật khi tham gia giao thông phải 

bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp 

với điều kiện sức khỏe của người khuyết tật.” 

Như vậy, người khuyết tật có thể sử dụng những 

phương tiện giao thông phù hợp với sức khỏe của 

người khuyết tật và đảm bảo quy chuẩn quốc gia 

theo Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 

22/02/2008 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 

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

cho người khuyết tật.  

Ví dụ, cơ cấu điều khiển hoạt động của xe phải phù 

hợp với hệ vận động của người khuyết tật điều 

khiển xe đó; các cơ cấu điều khiển khác phải đáp 

ứng yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy 

thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn 

TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng. Cơ cấu điều khiển hệ thống phanh 

cũng phải phù hợp với hệ vận động của người 

khuyết tật điều khiển xe đó. 
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Trung tâm ACDC 

(Địa chỉ: P12A08, Tòa nhà VNT, 19  Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 

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… 

mailto:tuvanphapluatacdc@yahoo.com


 

Bản tin chính sách & cuộc sống    Số 18, 07/2015    http://acdc.org.vn     

Câu hỏi 2:  

Con tôi bị điếc bẩm sinh. Năm nay, con tôi sẽ 

học lớp 1, tôi muốn hỏi hiện nay có những mô 

hình giáo dục nào dành cho người khuyết tật? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 

Căn cứ theo Điều 28 Luật Người khuyết tật 

2010 quy định về các phương thức giáo dục 

dành cho người khuyết tật, hiện nay nhà nước 

có 3 phương thức giáo dục bao gồm: 

 Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục 

chung người khuyết tật với người không 

khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

 Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo 

dục dành riêng cho người khuyết tật trong 

cơ sở giáo dục. 

 Giáo dục bán hòa nhập là phương thức giáo 

dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo 

dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong 

cơ sở giáo dục. 

Hiện nay, giáo dục hòa nhập là phương pháp 

giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật. Giáo 

dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được 

thực hiện trong trường hợp chưa đủ điều kiện 

để người khuyết tật học tập theo phương thức 

giáo dục hòa nhập.  

Để con của bạn có thể được học tập và giáo dục 

tốt nhất, bạn và gia đình nên xem xét kỹ lưỡng 

phương thức giáo dục phù hợp với khuyết tật 

của cháu. 

Câu hỏi 3:  

Con gái tôi 6 tuổi, cháu khuyết tật trí tuệ. Tôi đã xin 

cho cháu đi học tiểu học nhưng không được nhận 

vì khuyết tật của cháu. Theo quy định, con tôi có 

được theo học tại các trường học dành cho trẻ 

không khuyết tật không? Hay cháu bắt buộc phải 

học tại các trường chuyên biệt? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Theo quy định của Luật Giáo dục 2005, Luật Người 

khuyết tật 2010, hiện nay nhà nước đang khuyến 

khích việc giáo dục hòa nhập đối với người khuyết 

tật. Các chính sách pháp luật được ban hành đều 

hướng tới mục tiêu giúp trẻ khuyết tật có thể học hòa 

nhập tại các trường dành cho trẻ không khuyết tật. 

Tuy nhiên, con bạn là trẻ bị khuyết tật trí tuệ - một 

dạng khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, 

giảm sút về trí nhớ - nên việc học của con bạn sẽ gặp 

khó khăn hơn những đứa trẻ khác. Năm 2011, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã ban hành một Giáo 

trình công tác xã hội đối với người khuyết tật trong 

đó có người khuyết tật trí tuệ. Theo cuốn giáo trình 

này, việc phân loại trẻ chậm phát triển trí tuệ thường 

dựa vào chỉ số thông minh IQ. Người có chỉ số thông 

minh từ 75-100 là người phát triển bình thường. Nếu 

chỉ số IQ thấp hơn 75 là người chậm phát triển trí tuệ, 

cụ thể: 

 Chỉ số IQ 60 – 74 có thể theo học được các lớp 

hòa nhập trong trường phổ thông.  

 Chỉ số thông minh IQ 40 – 60 mức độ chậm vừa 

có thể tham gia học tại các trường chuyên biệt 

dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. 

Do vậy, để biết được con bạn có được theo học ở các 

trường hòa nhập không thì phải dựa vào giấy giám 

định mức độ khuyết tật. Nếu con bạn là người khuyết 

tật trí tuệ ở mức độ nhẹ suy giảm từ 60% trở xuống 

và có chỉ số IQ 60 – 74 thì con bạn có thể theo học tại 

các trường hòa nhập. Còn nếu con bạn là người 

khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, suy giảm khả 

năng lao động từ 61% trở lên dựa vào giấy giám định 

mức độ khuyết tật, đồng thời chỉ số thông minh IQ 

của con bạn chỉ đạt ở mức độ 40 – 60 thì con bạn có 

thể tham gia học tại các trường chuyên biệt dành cho 

trẻ chậm phát triển trí tuệ. 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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Vị trí tuyển dụng: Công nhân 

làm hương 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày 

Số lượng: 

 10 công nhân ngồi máy làm 

hương tại xưởng 

 5 công nhân làm các công việc 

phụ liên quan đến làm hương 

Mức lương: Hưởng lương theo 

sản phẩm, mức thu nhập bình 

quân đầu người từ khoảng 2.5 – 

3.5 triệu/tháng  

Yêu cầu:  

 Không cần trình độ văn hóa 

 Là người khuyết tật (trừ các 

dạng tật về mắt, tay) 

CƠ SỞ SẢN XUẤT HƯƠNG NỘI ĐỊA THU HẰNG 

TUYỂN DỤNG 
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Vị trí tuyển dụng: Kiểm thử 

viên trung cấp và cao cấp 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Hình thức làm việc: Toàn thời 

gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 4 

Mức lương: Thỏa thuận 

Mô tả công việc:  

 Thiết lập các trường hợp, kế 

hoạch và điều kiện kiểm thử 

 Hỗ trợ thực hiện kiểm thử tự 

động các chức năng hoặc thực 

hiện kiểm thử hồi quy tự động 

 Giúp các lập trình viên và 

khách hàng trong việc kiểm thử 

và thực hành tốt 

 Hỗ trợ các sáng kiến đảm bảo 

chất lượng 

 Báo cáo thường xuyên tình 

trạng kiểm thử 

 Lưu ký và kiểm tra các lỗi 

 Làm việc với khách hàng và 

lập trình viên để giải quyết các 

vấn đề 

Yêu cầu công việc:  

 Có kinh nghiệm trong việc đảm 

bảo chất lượng kiểm thử (2 

năm kinh nghiệm trở lên với 

Kiểm thử viên Trung cấp, 3 

năm kinh nghiệm trở lên với 

Kiểm thử viên Cao cấp) 

 Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt 

(nói và viết, có kinh nghiệm 

làm việc trực tiếp với khách 

hàng nước ngoài là một lợi thế) 

 Kinh nghiệm kiểm thử và hiểu 

về thực hành tốt kiểm thử cũng 

như quy định về kiểm thử 

 Kinh nghiệm với các phương 

thức kiểm thử khác nhau 

 Có một số kinh nghiệm về các 

công cụ kiểm thử tự động 

 Hiểu về môi trường và cấu trúc 

hệ thống 

Yêu cầu khác: Trình độ: Đại học 

Quyền lợi: 

 Mức lương cạnh tranh 

 Tháng lương thứ 13 

 Thưởng quý dựa trên năng lực 

 Hưởng BHXH, BHYT, BHTT 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KLOON 

 Được tham gia BHYT Quốc tế 

 Nghỉ mát hàng năm 

 Ăn trưa miễn phí tại công ty 

 Môi trường làm việc năng 

động, tham gia các hoạt động 

tập thể 

Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2015 

Hồ sơ bao gồm: CV 

Hình thức nộp hồ sơ: Qua email 

do.thuy.lan@kloon.vn  

Lưu ý: Công ty không có bất cứ 

sự phân biệt đối xử nào với tất cả 

mọi ứng viên với mọi yếu tố khác 

biệt về sức khỏe, tình trạng hôn 

nhân, văn hóa, tôn giáo, giới tính. 

Thông tin liên hệ:  

Công ty TNHH Kloon 

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà B14, 

Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, 

Đống Đa, Hà Nội 

Email công ty: info@kloon.com  

Website: http://www.kloon.vn  

Người liên hệ: Chị Đỗ Thúy Lan 

Điện thoại: 04 22 607 170 

Email: do.thuy.lan@kloon.vn  

Quyền lợi: Điều kiện ăn ở: Có hỗ 

trợ địa điểm ăn, ở nội trú (sẽ trao 

đổi cụ thể khi ký hợp đồng) 

Thông tin liên hệ: 

Anh Nguyễn Minh Chính – Chủ 

cơ sở sản xuất hương Thu Hằng 

Điện thoại: 0904 826 539 

Trụ sở chính: Khu công nghiệp 

Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội 

Địa chỉ xưởng sản xuất: Thôn 

Trung,  Xã Đức Hòa, Huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội 

mailto:do.thuy.lan@kloon.vn
mailto:info@kloon.com
http://www.kloon.vn
mailto:do.thuy.lan@kloon.vn
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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 

 

http://acdc.org.vn/

