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N gày 27-28/8/2015, Trung tâm ACDC 

tiến hành tọa đàm “Môi trường y tế tiếp 

cận cho người điếc” và khám sức khỏe sinh sản 

miễn phí dành cho phụ nữ điếc Hà Nội. Chương 

trình nằm trong khuôn khổ Dự án Xương rồng 

vẫn nở hoa do Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội 

(HIWC) tài trợ. Mục tiêu của chương trình nhằm 

nâng cao quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản 

của phụ nữ điếc thông qua vận động chính sách, 

khám sức khỏe, tư vấn hoàn toàn miễn phí, nâng 

cao nhận thức của y, bác sỹ về khó khăn, rào cản 

và quyền lợi của phụ nữ khuyết tật, đặc biệt là 

phụ nữ điếc. 

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc dự án cho 

biết: “Từ năm 2012 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 

nhiều chương trình thăm khám từ miền Bắc đến 

miền Trung nhằm tăng cường cơ hội được tiếp 

cận y tế cho chị em phụ nữ khuyết tật. Trong quá 

trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy nhóm người 

điếc nói chung, phụ nữ điếc nói riêng do đặc thù 

về dạng tật, khó giao tiếp nên họ gặp những khó 

khăn, thiệt thòi hơn trong cộng đồng. Vì vậy, năm 

nay, chúng tôi đã thực hiện chuỗi hoạt động dành 

riêng cho phụ nữ điếc để từng bước giúp họ tiếp 

cận gần hơn với dịch vụ y tế và được chăm sóc 

sức khỏe.” 

Chương trình đã giúp phụ nữ điếc hiểu biết hơn về 

tình trạng sức khỏe bản thân, được tư vấn về các 

kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Đồng thời, phụ nữ điếc đã có cơ hội khám bệnh, 

khám phụ khoa để phát hiện sớm các bệnh lý cũng 

như vấn đề bất thường về sức khỏe sinh sản. Bệnh 

viện phụ sản Hà Nội, đối tác của Trung tâm ACDC 

cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình cũng như hỗ 

trợ tích cực cho phụ nữ điếc nếu có nhu cầu trong 

thời gian tiếp theo. 

Cũng trong chuỗi hoạt động của chương trình, ngày 

19 - 20/09/2015, Trung tâm ACDC tổ chức “Tập 

huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản” cho 30 hội viên 

của Câu lạc bộ phụ nữ điếc tại Hà Nội. Qua khóa tập 

huấn, các phụ nữ điếc đã được trang bị và nâng cao 

các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, tình dục an toàn và nhiễm khuẩn qua đường 

tình dục, đồng thời ý thức hơn trong việc chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, cẩn thận hơn trong vấn đề sức 

khỏe sinh sản. Trung tâm ACDC mong muốn thông 

qua hoạt động này, các phụ nữ điếc sẽ có thêm sự tự 

tin và thái độ tích cực hơn trong cuộc sống.  

Minh Trần 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

“Xương rồng vẫn nở hoa”, 

chuỗi hoạt động dành cho 

phụ nữ Điếc Hà Nội 
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N gày 17/09/2015, Trung 

tâm ACDC tổ chức lễ ra 

mắt Dự án “Giám sát đánh giá và 

thực hiện công ước của Liên hợp 

quốc về quyền của người khuyết 

tật tại Việt Nam” tại Khách sạn 

Melia, Hà Nội. Dự án do tổ chức 

CBM tài trợ. 

Buổi lễ có sự có sự tham gia của 

NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai - 

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, 

Chủ tịch VFD, ông Trương Đức 

Tùng, Trưởng đại diện tổ chức 

CBM tại Việt Nam, đại diện Hội 

người khuyết tật Bắc, Trung, 

Nam, các tổ chức phi chính phủ, 

các cơ quan thông tấn báo chí. 

Kéo dài trong 3 năm, dự án dự 

kiến sẽ tiếp cận tới 21 trên tổng 

số 63 tỉnh thành nơi có Hội và 

chưa có Hội người khuyết tật 

trên toàn quốc. Mục tiêu của dự 

án nhằm góp phần vào quá trình 

giám sát việc thực hiện Công 

ước của Liên hiệp quốc về quyền 

của người khuyết tật (CRPD) tại 

Việt Nam.  

Lễ ra mắt dự án “Giám sát đánh giá và 

thực hiện công ước của Liên hợp quốc về 

quyền của người khuyết tật tại Việt Nam” 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

Sau buổi lễ, Trung tâm ACDC có 

buổi tham vấn chuyên gia về Bộ 

tài liệu tập huấn nâng cao năng lực 

cho người khuyết tật. Bộ tài liệu sẽ 

là một trong những sản phẩm đầu 

tiên của Dự án  được thực hiện với 

mục đích giúp nâng cao năng lực 

của các tổ chức Hội nhóm của 

người khuyết tật Việt Nam để hỗ 

trợ và giám sát thực thi CRPD của 

chính phủ trên toàn Việt Nam; tạo 

ra một mạng lưới Hội nhóm người 

khuyết tật bền vững để có thể 

3 

giám sát đánh giá, vận động chính 

sách và truyền thông. Song song 

với quá trình đó, dự án sẽ nâng cao 

kiến thức và kỹ năng tham gia vận 

động và giám sát việc thực thi 

CPRD của người khuyết tật; tăng 

cường sự công nhận quyền và 

năng lực của người khuyết tật đối 

với chính phủ và cộng đồng; nâng 

cao nhận thức xã hội về quyền của 

người khuyết tật, đặc biệt là ở các 

khu vực nông thôn. 

Ánh Ngọc 

T ừ ngày 7 – 11/09/2015, trong khuôn khổ hợp 

tác 4 bên giữa Vietcot, Otto Bock, Trung tâm 

huấn luyện thể thao Hà Nội và Quỹ đặc biệt vì Người 

khuyết tật - Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC – 

SFD), 3 vận động viên khuyết tật đã được lắp dụng cụ 

thể thao phù hợp được tài trợ bởi ICRC – SFD và sản 

xuất bởi Otto Bock. Việc sản xuất và lắp dụng cụ cho 

các vận động viên được diễn ra ở Vietcot để các sinh 

viên của trường Vietcot tiếp cận với công nghệ khác 

với những gì họ đang được học.  

Quá trình thực hiện diễn ra tốt đẹp. Huấn luyện viên 

và vận động viên rất hào hứng về những dụng cụ thể 

thao này. Trong tháng 12 tới đây, các vận động viên 

sẽ thi đấu tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông 

Nam Á lần thứ 8 diễn ra tại Singapore. 

Nguồn: ICRC - SFD 

Lắp đặt dụng cụ thể thao cho 

vận động viên khuyết tật 
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG 

ĐIỂM TIN 

Đại hội Phụ nữ khuyết tật thế giới lần thứ III 

Hội nghị Phụ nữ khuyết tật thế giới lần thứ III được 

diễn ra từ ngày 03 - 06/09/2015 tại Hàn Quốc với sự 

tham gia của đại biểu 100 nước trên toàn thế giới. 

Bà Võ Ngọc Mai, Hội người khuyết tật Thành phố 

Vũng Tàu đại diện cho Việt Nam tham gia đại hội.  

Ngày 21/09/2015, Thành Công Taxi đã công bố số 

điện thoại chính thức hỗ trợ người khuyết tật về nói 

và người khiếm thính nhằm đảm bảo mọi điều kiện 

thuận lợi nhất cho khách hàng. Theo đó, kể từ thời 

điểm này, thay vì cần có sự hỗ trợ khi gọi điện thoại 

lên tổng đài và yêu cầu dịch vụ, các khách hàng 

thuộc hai dạng khuyết tật trên có thể hoàn toàn chủ 

động liên hệ chỉ với một tin nhắn gồm những nội 

dung cơ bản như: thời gian đi, địa điểm đi, địa điểm 

đến… Số điện thoại 0981 231 089 sẽ tiếp nhận 

thông tin 24/24h vào tất cả các ngày trong tuần.  

Ngày 17/09/2015, Diễn đàn Người khuyết tật 

Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất đã khai mạc tại 

Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, với chủ đề 

“Thúc đẩy người khuyết tật tham gia bình đẳng và 

phát triển hội nhập”.  Diễn đàn có sự tham gia của 

đại diện Ban Thư ký ASEAN, cơ quan chủ quản 

người khuyết tật các nước ASEAN, các tổ chức 

người khuyết tật ASEAN, đoàn thể, doanh nghiệp, 

đại diện các tổ chức quốc tế cũng như lãnh đạo các 

ban ngành chính phủ, người phụ trách các cơ quan 

cũng như đại diện doanh nghiệp Trung Quốc… Các 

vấn đề thảo luận chính tại diễn đàn bao gồm hợp tác 

và giao lưu người khuyết tật Trung Quốc - ASEAN 

hướng tới tương lai; chăm sóc phục hồi sức khoẻ và 

dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng; giao 

lưu hợp tác về đào tạo nghề và kỹ năng cho người 

khuyết tật Trung Quốc – ASEAN…  
Báo cáo “Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu   

Thiên niên kỷ ở Việt Nam” sẽ được Chủ tịch nước 

Việt Nam trình bày ở Hội nghị thượng đỉnh về Phát 

triển bền vững tại trụ sở của Liên hợp quốc ở     

New York vào cuối tuần này. Hội nghị thượng đỉnh 

cũng sẽ chính thức thông qua Mục tiêu phát triển 

bền vững, thay thế cho Mục tiêu Phát tr iển Thiên 

niên kỷ vào đầu năm 2016. 
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C âu chuyện của ông Lâm 

Tấn Sâm, thợ rèn, sinh 

năm 1964 tại tỉnh Quảng Nam là 

một trong những câu chuyện điển 

hình cho việc chân giả không chỉ 

giúp phục hồi chức năng vận động 

mà còn hỗ trợ quá trình lao động 

sản xuất, hòa nhập xã hội. 

Năm 1971, viên đạn lạc trong thời 

kỳ chiến tranh đã cướp đi chân phải 

của ông. Chiến tranh hỗn loạn, 

không có gì để bồi thường cho nạn 

nhân của một viên đạn đi lạc, ông trở 

thành người khuyết tật từ đó. Việc di 

chuyển của ông phải nhờ sự trợ giúp 

của nạng tự chế đến tận năm 1975. 

Không nhớ thời điểm được nhận 

chân giả đầu tiên, nhưng ông nhớ rất 

rõ các khoảng thời gian sau đó khi ông 

nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức. 

Ông kể lại, năm 1999, ông nhận được 

chân giả từ một nhóm tiếp cận cộng 

đồng của Trung tâm Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng. Chân giả được làm 

từ gỗ ép. Nó nặng nề nhưng đủ cứng 

cáp để sử dụng đến tận bây giờ và 

ông Sâm vẫn dùng cho công việc của 

mình. Tháng 09/2003, ông đăng ký 

hỗ trợ chân giả từ dự án của tổ chức 

ICRC – SFD khi dự án được triển 

khai thông qua Hội chữ thập đỏ địa 

phương. Thời điểm đó có tới 2.334 

người cụt chi đăng ký trong cơ sở dữ 

liệu của ICRC-SFD, trong đó 85% là 

nạn nhân chiến tranh (dữ liệu ICRC-

SFD nhận được ngày 22/07/2015). 

Sau 5 tháng, ông Sâm nhận được 

chân giả bằng nhựa Polypropylene 

do ICRC-SFD chi trả. Vào tháng 

01/2014, ông Sâm được mời đến lắp 

chân giả mới sau 10 

năm sử dụng chân 

giả do ICRC-SFD 

cấp. Đây là chân giả thứ 4 và là chân 

nhựa polypropylene thứ 2 của ông. 

Chân giả cũ của ông vẫn sử dụng tốt 

vào thời điểm chúng tôi ghé thăm 

ông. Ông chia sẻ: “Chân giả của tôi 

vẫn sử dụng tốt vì tôi luôn giữ gìn 

chân nhựa polypropylene, chỉ sử 

dụng chân gỗ vụn khi đi làm tại lò 

rèn còn chân nhựa thì chỉ sử dụng 

vào những dịp lễ.” 

Cũng giống như nhiều gia đình 

khác ở vùng quê Việt Nam, ngôi 

nhà của ông là mái che cho 3 thế 

hệ: vợ chồng ông Sâm, con trai, 

con dâu và cháu nội. Gia đình con 

trai hiện tại phụ thuộc vào ông Sâm 

vì người con trai 36 tuổi bị thoát vị 

đĩa đệm và không có khả năng làm 

việc. Chỉ có người con gái 26 tuổi 

được học đến nơi đến chốn (tốt 

nghiệp Cao đẳng) và có việc làm 

tại một công ty kinh doanh gỗ ở 

Bình Dương. Mặc dù lương không 

cao (3,5 triệu đồng/tháng), cô con 

gái vẫn gửi tiền về phụ giúp gia 

đình. Nhưng số tiền ít ỏi con gái 

gửi về không đủ nuôi sống gia đình 

ông. Năm 2014, ông được nhận trợ 

cấp khuyết tật 170.000 đồng/tháng 

nhưng khoản trợ cấp này nhanh 

chóng bị huỷ vào năm sau. Đơn vị 

phụ trách đánh giá mức độ khuyết 

tật cho rằng, chỉ những người 

không thể di chuyển được và cần 

sự hỗ trợ của người khác mới xứng 

đáng hưởng trợ cấp khuyết tật. 

Không còn cách nào khác, ông trở 

thành người kiếm tiền chính cho 

gia đình với lò rèn tàm tạm mà ông 

đã dựng lên nhiều năm trước trên 

mảnh đất công. Chính quyền xã 

mặc dù rút tiền trợ cấp khuyết tật 

của ông Sâm nhưng để ông tự do 

sử dụng miếng đất đó. Dù đây là lò 

rèn duy nhất trong xóm nhưng 

công việc cũng theo mùa vụ. Ông 

chỉ có thu nhập tốt hơn vào mùa 

thu hoạch khi người dân cần liềm 

mới và các nông cụ khác. Ngoài ra, 

các tháng khác rất ít việc. Nhưng lò 

rèn vẫn là công cụ để ông lo cho 

cuộc sống của gia đình cũng như 

chi trả các khoản khám, chữa bệnh 

cho người con trai của ông. 

Chúng tôi đã rất thú vị khi xem 

ông thợ rèn cụt chân này đập và 

uốn nắn những đồ kim loại đỏ rực 

khi ngồi xổm dưới đất với cái chân 

giả bẻ về đằng sau. Công việc của 

ông yêu cầu sức khỏe cùng với đôi 

chân, đôi tay vững chãi. Nhưng với 

sự trợ giúp của chân giả, ông đã 

làm được công việc chỉ dành cho 

người khỏe mạnh này. Ông là minh 

chứng cho thành công của chân giả 

trong phục hồi chức năng vận 

động. Nhìn ông di chuyến linh 

hoạt, xách các đồ nặng và làm rất 

tốt công việc của một người thợ 

rèn, chúng tôi càng thấy sự quý giá 

của chân giả trong việc trợ giúp 

người khuyết tật lao động và hòa 

nhập cộng đồng. 

Ghi chép từ ICRC - SFD 

Vai trò của chân giả trong 

cuộc sống của  

người khuyết tật    
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau: 

 Trường hợp người lao động (NLĐ) tham gia 

nhiều hợp đồng lao động, khi hợp đồng lao động 

đầu tiên hết hiệu lực thì trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày hết hạn, Người sử dụng lao động 

(NSDLĐ) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN) kế tiếp phải nộp hồ sơ tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp.  

 NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác 

định là từ chối nhận việc làm không có lý do 

chính đáng khi thuộc 1 trong các trường hợp: 

  NLĐ được Trung tâm dịch vụ việc làm 

(TTDVVL) giới thiệu việc làm phù hợp với ngành 

nghề, trình độ được đào tạo NLĐ đã ghi theo Mẫu 

số 01 nhưng không đến tham gia dự tuyển.  

  NLĐ được TTDVVL giới thiệu việc làm mà 

NLĐ đó đã từng làm nhưng không đến tham gia 

dự tuyển lao động.  

  NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới 

thiệu của TTDVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất 

nghiệp và có thông báo trúng tuyển của NSDLĐ 

nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển. 

Theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng 

dẫn Điều 52 Luật việc làm và một số điều Nghị 

định 28/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2015, mức 

hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người 

lao động được xác định như sau: 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức 

lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo 

BHTN trước khi thất nghiệp x 60%. 

 Trường hợp NLĐ có thời gian gián đoạn đóng 

BHTN trước khi thất nghiệp thì 6 tháng liền kề 

để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình 

quân tiền lương của 6 tháng đóng BHTN trước 

khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.  

 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của 

người lao động không quá: 

+ 05 lần mức lương cơ sở với người lao động 

hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước 

quy định. 

+ 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định 

của Bộ luật Lao động với người lao động đóng 

BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng 

lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp 

đồng lao động. 

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  có hiệu lực từ 

ngày 15/09/2015 và các chế độ quy định tại Thông 

tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa 

ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 3234/LĐTBXH-LĐTL về tính trả lương 

ngày nghỉ hằng năm. Theo đó: 

 Nếu các công ty đã có kế hoạch nghỉ hàng năm (đã tham khảo ý kiến của công đoàn) và thông báo cho 

người lao động nghỉ  nay người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ đó thì 

được trả lương ít nhất bằng 300%. 

 Mức tiền lương làm căn cứ để trả luơng được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo 

công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương 

theo ngày. 

 Trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm 

hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại Khoản 4   

Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. 

Công văn 3234/LĐTBXH-LĐTL được ban hành vào ngày 13/08/2015. 

Hướng dẫn tính tiền lương ngày nghỉ hàng năm 
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Câu hỏi 2:  

Thế nào là người khuyết tật? Dựa vào quy định 

nào để biết người khuyết tật nặng, người  

khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nhẹ? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC  trả lời: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 và  Luật Người 

khuyết tật năm 2010: Người 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. 

Về mức độ khuyết tật, Điều 3 Nghị định 

28/2012/NĐ-CP quy định như sau: 

 Người khuyết tật đặc biệt nặng là những 

người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn 

chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự 

thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần 

áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần 

người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 

 Người khuyết tật nặng là những người do 

khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm 

chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự 

thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc 

quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày 

mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. 

 Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật 

nhưng không thuộc các trường hợp nêu trên. 

Câu hỏi 1:  

Trường hợp nào người tham gia bảo hiểm được quỹ 

bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán 80% chi phí khi sử 

dụng các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Những trường hợp tham gia BHYT khi  đi khám chữa bệnh  

theo đúng quy định được quỹ BHYT thanh toán 80% gồm: 

 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở 

lên; là người quản lý doanh nghiệp hưởng 

tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; 

 Người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn theo 

quy định của pháp luật; 

 Người đang hưởng trợ cấp bảo 

hiểm xã hội hàng tháng do bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc 

mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa 

trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang 

hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 

 Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng 

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp hàng 

tháng từ ngân sách nhà nước; 

 Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; 

 Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp đương nhiệm; 

 Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều này; 

 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 đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của 

pháp luật; 

 Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp 

học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam; 

 Học sinh, sinh viên; 

Quy định này được căn cứ theo điều 22 Luật BHYT số 25/2008/

QH12 ngày 14/11/2008 được sửa đổi bổ sung ngày 13/06/2014. 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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(Địa chỉ: P12A08, Tòa nhà VNT, 19  Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 
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T rung bình mỗi tháng tôi có 

cơ hội gặp gỡ và tư vấn 

cho các anh chị là người khuyết 

tật ít nhất hai lần. Qua mỗi chuyến 

đi, tôi càng hiểu hơn những vướng 

mắc của người khuyết tật. Một 

trong những trường hợp tư vấn tôi 

nhớ mãi, đó là trường hợp của chị 

H ở tỉnh K.  

Chị H là người khuyết tật do di 

chứng của một trận ốm khi chị 

mới tròn 2 tuổi. Sau trận ốm, đôi 

chân chị cứ ngày một teo đi, để rồi 

sau đó chị phải đi lại trên chiếc xe 

lăn. Bây giờ, khi ở cái tuổi gần 40, 

chị quyết định sinh con một mình, 

để tạo hạnh phúc cho chính mình 

và có tiếp động lực vươn lên trong 

cuộc sống. Khi gặp tôi, con chị 

cũng gần tròn 1 tuổi. Sống một 

mình, cộng thêm sức khỏe ngày 

càng yếu, chị được xác định là 

người khuyết tật với mức độ 

khuyết tật đặc biệt nặng. Vì bản 

thân chị cũng thuộc hộ nghèo nên 

cuộc sống cũng chẳng dễ dàng 

chút nào. Hiện nay, chị và con chị 

đang ở nhờ nhà hàng xóm và được 

bà K, chủ hộ chăm sóc. Với thực 

tế như vậy, chị rất muốn tôi cung 

cấp cho chị những thông tin về 

chính sách của nhà nước liên quan 

tới người khuyết tật, để xem 

trường hợp như chị thì có hỗ trợ gì 

hay không? 

Tôi từ tốn chia sẻ với chị những 

thông tin liên quan tới người 

khuyết tật nói chung và liên quan 

trực tiếp tới trường hợp của chị. 

Luật Người khuyết tật chính thức 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và 

các văn bản có liên quan cũng quy 

định rất rõ về những ưu tiên, ưu 

đãi đối với người khuyết tật như: 

hỗ trợ người khuyết tật vay vốn 

tạo việc làm; giảm 

giá vé cho người 

khuyết tật khi 

người khuyết tật 

tham gia giao thông 

hay chính sách trợ 

cấp hàng tháng cho 

người khuyết tật. 

Đặc biệt, với 

trường hợp như chị, 

thuộc hộ nghèo và 

lại là mẹ đơn thân 

nuôi con nhỏ thì có một số chính 

sách cụ thể quy định những hỗ trợ 

của nhà nước như:  

Tại Điều 16 Nghị định số 28/2012/

NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Người khuyết tật thì 

chị được hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng cho người khuyết tật 

đặc biệt nặng với hệ số 2,0. Thêm 

vào đó, chị là người khuyết tật đặc 

biệt nặng lại nuôi con dưới 36 

tháng tuổi nên theo quy định tại 

Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

17 Nghị định 28/2012/NĐ-CP thì 

chị còn được hưởng hỗ trợ kinh 

phí hàng tháng với hệ số 1,5. 

Ngoài ra, đối với bà K là hàng 

xóm đang nuôi dưỡng chăm sóc 

cho mẹ con chị, tại Điểm a, khoản 

4 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-

CP thì bà K được xem xét hưởng 

hỗ trợ kinh phí khi chăm sóc nuôi 

dưỡng người khuyết tật đặc biệt 

nặng với hệ số 1,5. 

Hơn nữa, chị thuộc hộ nghèo, 

đang nuôi con dưới 16 tuổi. Do 

vậy, chị thuộc diện được hưởng 

trợ cấp cho trường hợp người đơn 

thân thuộc diện hộ nghèo, đang 

nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (quy 

định cụ thể tại khoản 9 Nghị định 

số 67 và được sửa đổi bổ sung cụ 

thể tại Nghị định số 13). 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Ở độ tuổi của chị, nếu chị có nhu 

cầu vay vốn để tự tạo việc làm, 

Ngân hàng chính sách xã hội 

chính là địa điểm giúp người 

khuyết tật vay vốn, điều này được 

quy định rất rõ tại Luật Người 

khuyết tật cũng như quy định tại 

điều 8 Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP. Đây là những chính sách rất 

cụ thể nhằm hỗ trợ một phần cho 

người khuyết tật, giúp họ hòa 

nhập vào cộng đồng.  

Nghe tôi tư vấn xong, chị vui vẻ 

cho tôi biết, trước đây chị cũng 

nghe mang máng chứ không biết 

cụ thể như thế nào, giờ thì chị đã 

hiểu rõ hơn rất nhiều. Chị bắt tay 

tôi và không quên nói với tôi: 

“Cảm ơn em, chị cũng sẽ chia sẻ 

những thông tin bổ ích này tới 

những người bạn khuyết tật khác 

như chị”.  

Tôi rất nhớ trường hợp này, vì 

khoảng một tháng sau, tôi nhận 

được tin từ chị, chị đã hoàn tất thủ 

tục đề nghị trợ cấp và sẽ chính 

thức được nhận trợ cấp với mức 

trợ cấp đúng như những gì mà tôi 

tư vấn. Ngoài ra, chị cũng đã tham 

gia sinh hoạt với Hội người 

khuyết tật trên địa bàn. 

Bình Nguyễn  

Đồng hành cùng người khuyết tật 
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CÔNG TY TNHH NEWFOLDER VIỆT NAM 

VIETNAM SMART IT & BPO  

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên 

thiết kế và quản trị website 

Đối tượng tuyển dụng: người 

khuyết tật 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Số lượng tuyển: 2 Nam/Nữ 

Mức lương: Thỏa thuận 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

Yêu cầu công việc:  

 Đã được đào tạo theo chuyên 

ngành, yêu cầu của công việc. 

 Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng 

 Có thể làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm, theo yêu cầu của 

khách hàng 

 Cẩn thận, kiên trì, nghiêm túc 

trong công việc 

 Chăm chỉ, trung thực và yêu nghề 

 Trình độ chuyên môn kỹ thuật: 

Sơ cấp, không bằng 

 Người khuyết tật có khả năng 

và nhu cầu làm việc, tuổi từ 18 

– 35, mong muốn gắn bó lâu dài 

với nghề 

Quyền lợi: 

 Được hướng dẫn, đào tạo 

chuyên môn theo yêu cầu nhiệm 

vụ cụ thể 

 Môi trường làm việc năng động, 

có cơ hội phát triển nghề nghiệp 

 Hưởng lương theo năng lực làm việc 

 Thưởng lế, tết và các chế độ 

khác theo luật lao động 

Hồ sơ gồm:  

 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của địa phương có dán ảnh 3x4 

 01 bản sao giấy khai sinh 

 01 đơn xin việc/học nghề 

 01 photo chứng minh thư nhân dân 

 01 bản sao bằng tốt nghiệp trình 

độ học vấn cao nhất 

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ 

xét duyệt qua email trước và mang 

theo hồ sơ gốc khi được mời 

phỏng vấn 

Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2015 

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Newfolder Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 178 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04 3538 0920/ 0123 

2929 123 (Ms Tâm) 

Email: hr@newfolder.vn  

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên xử lý dữ liệu 

Đối tượng tuyển dụng: người khuyết tật 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Số lượng: 5 Nam/Nữ 

Mức lương: Lương khởi điểm không dưới 3 tr iệu 

+ % theo năng suất lao động 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 

Mô tả công việc: 

 Thu hẹp phạm vi (crop) ảnh chụp đơn giản theo 

hướng dẫn nội dung có sẵn: card visit, phiếu điều 

tra, email, ngày sinh… 

 Nhập nội dung vào trong phần mềm chuyên dụng 

Yêu cầu công việc: 

 Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng 

 Ngành nghề : Đồ họa máy tính 

 Yêu cầu tin học: Tin học văn phòng, biết sử dụng 

máy vi tính 

 Cẩn thận, kiên trì, nghiêm túc trong công việc 

Yêu cầu khác: Nam/nữ từ 18-35 tuổi, ưu tiên người 

khuyết tật gắn bó lâu dài với công ty 

Quyền lợi:  

 Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, quy 

trình sản xuất 

 Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội 

phát triển 

 Công việc nhẹ nhàng, đơn giản, không gian làm 

việc sạch sẽ, tiện nghi 

 Được tham gia vào các hoạt động team building 

của công ty 

 Hưởng các chế độ khác theo luật lao động hiện 

hành tại Việt Nam 

 Lương khởi điểm: 2 – 4 triệu 

Hồ sơ gồm: CV 

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV đến email info@vsbpo.com   

Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2015 

Thông tin liên hệ: 

Vietnam Smart IT & BPO (VSBPO) 

Địa chỉ: P806, tầng 8, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 

315 đường Trường Chinh, phường Khương Đình, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Người liên hệ: Ms. Mai 

Điện thoại: 04 3519 0860 

Email: info@vsbpo.com  

TUYỂN DỤNG 

mailto:hr@newfolder.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 
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