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Ngày 17/8, Trung tâm ACDC cùng một số các cơ 

quan, tổ chức của và vì người khuyết tật đã đến tham 

quan, làm việc tại Vụ Khoa học công nghệ và môi 

trường, Bộ xây dựng về việc tiếp cận công trình công 

cộng đối với người khuyết tật  

Đoàn thăm quan, làm việc gồm có Sở Lao động 

thương binh và xã hội, Sở Xây dựng của tỉnh Bình 

Định và Tây Ninh; Trung tâm DRD; Chi hội khuyết 

tật Quy Nhơn, Chi hội Nhân Ái, Hội Bảo trợ người 

tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Định. Trong khuôn 

khổ thời gian làm việc, các bên đã cùng chia sẻ về 

những chương trình, hoạt động nhằm đảm bảo quyền 

tiếp cận công trình công cộng của người khuyết tật. 

Các đơn vị địa phương cũng đã được tham vấn ý kiến 

của lãnh đạo Bộ về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn 

xây dựng hiện hành cần được áp dụng ngay trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, triển khai xây dựng và 

nghiệm thu công trình. Sau buổi làm việc với Vụ, 

đoàn tham quan đã có cơ hội khảo sát công trình tiếp 

cận ngay tại trụ sở của Vụ với một số hạng mục như 

đường dốc và nhà vệ sinh tiếp cận.  

Ngày 18/8/2016 đoàn đã di chuyển tới địa phận 

huyện Ba Vì, Hà Nội và có chuyến khảo sát thực địa 

tại các công trình đã đảm bảo điều kiện tiếp cận cho 

người khuyết tật tại đây.  

Hải Âu 
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Ngày 11/8/2016, Trung tâm 

ACDC kết hợp với Hội người 

khuyết tật Thành phố Vinh tổ 

chức Hội thảo “Quy trình, thủ tục 

thành lập Hội người khuyết tật” 

tại tỉnh Nghệ An. Tham gia 

chương trình có đại biểu đại diện 

cho Sở lao động Thương binh xã 

hội, Sở nội vụ tỉnh Nghệ An và 

người khuyết tật tiêu biểu của các 

huyện trên toàn tỉnh. 

Để chuẩn bị cho hội thảo, trước 

đó, người khuyết tật tại Nghệ An 

đã  cùng nhau thảo luận các bước 

cần chuẩn bị cho sự thành lập Hội, 

bao gồm thủ tục giấy tờ và bộ máy 

tổ chức. Chính điều này đã tạo 

nên sự đồng thuận và nhất trí cao 

của người khuyết tật của tỉnh. 

Tại hội thảo, đại diện Sở nội vụ 

Nghệ An cho biết: Sở nội vụ luôn 

ủng hộ và sẽ cố gắng hết sức hỗ 

trợ về mặt thủ tục để thúc đẩy sự 

ra đời của Hội người khuyết tật 

tỉnh. Trong thời gian tới, người 

khuyết tật tỉnh Nghệ An tiếp tục 

NGHỆ AN: HỘI THẢO QUY TRÌNH, THỦ TỤC  

THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

hoàn thiện hồ sơ cho quá trình 

thành lập Hội. Trung tâm ACDC 

cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ 

trợ kỹ thuật cho sự ra đời và phát 

triển của Hội người khuyết tật tỉnh 

Nghệ An. 

Minh Trần 

Sự đồng thuận và nhất trí cao của người khuyết tật và các bên liên quan 

THAM QUAN TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG DÀNH CHO 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
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Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy 

quyền cho người khuyết tật”, ngày 

17 – 20/8/2016, Trung tâm ACDC 

đã tổ chức 2 khóa “Tập huấn 

chính sách pháp luật và phòng 

chống bạo lực giới” tại tỉnh Bình 

Phước. Mục tiêu của khóa tập 

huấn nhằm tăng cường năng lực 

cho người khuyết tật địa phương 

về những chính sách pháp luật 

hiện hành liên quan đến quyền lợi 

và nghĩa vụ của người khuyết tật 

cũng như những kỹ năng, kiến 

thức trong phòng chống bạo lực 

giới. 

Tham gia 2 khóa tập huấn có 

khoảng 100 người, bao gồm người 

khuyết tật và gia đình người 

khuyết tật. Các kiến thức được 

truyền đạt bởi ông Nguyễn Trung 

Thành, Bộ lao động Thương binh 

và Xã hội, các chuyên gia đến từ 

Cục khám chữa bệnh, Bộ y tế và 

các chuyên gia đến từ Trung tâm 

ACDC. Những kiến thức về chính 

sách bảo trợ xã hội, lao động, việc 

làm, y tế, giáo dục và phòng tránh 

bạo lực giới đã được các chuyên gia 

chuyển tải qua nhiều hình thức như 

trình chiếu slide, chia sẻ kinh 

nghiệm, câu chuyện thực tế, thảo 

luận nhóm... 

Người khuyết tật Bình Phước 

chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc 

với các chính sách pháp luật và 

ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với 

nhau. Vì vậy, khóa tập huấn sẽ 

là không gian chung để người 

khuyết tật học hỏi, chia sẻ 

những vấn đề chung liên quan 

mật thiết tới quyền lợi và nghĩa 

vụ của chính bản thân mình. 

Hải Âu 
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BÌNH PHƯỚC: TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG 

CHỐNG BẠO LỰC GIỚI 

Ông Nguyễn Trung Thành đang trao đổi với các học viên về chính sách bảo trợ dành 

cho  người khuyết tật 
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Ngày 14/6/2016, tại Trụ sở Liên hợp quốc, đã diễn 

ra Hội nghị lần thứ chín các bên tham gia Công 

ước của Liên hiệp quốc về 1uyền của người 

khuyết tật (CRPD) với chủ đề “Thực hiện Chương 

trình Nghị sự 2030 cho người khuyết tật: Không 

để lại ai phía sau”. Hội nghị năm nay diễn ra vào 

thời điểm hết sức đặc biệt khi các nước chuẩn bị 

kỷ niệm 10 năm thông qua Công ước CRPD và 

bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 

2030 về Phát triển Bền vững, thu hút sự tham dự 

của trên 700 đại biểu từ các quốc gia thành viên và 

đại diện, tổ chức của người khuyết tật. Phát biểu 

khai mạc, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc 

nhấn mạnh các cam kết quốc tế về người khuyết 

tật đều bắt nguồn từ Hiến chương LHQ và phát 

triển trong nhiều thập kỷ với những dấu mốc quan 

trọng như việc thông qua Công ước CRPD năm 

2006, phiên họp cấp cao của ĐHĐ LHQ về khuyết 

tật và phát triển năm 2013 và gần đây nhất là việc 

lồng ghép vấn đề khuyết tật trong Chương trình 

Nghị sự 2030. Chủ tịch ĐHĐ kêu gọi các nước, 

các tổ chức cần hợp tác thông qua các sáng kiến 

đối tác nhiều bên để thúc đẩy và bảo đảm quyền 

của 1 tỉ người khuyết tật trên thế giới thông qua 

việc thực hiện Công ước và Chương trình 2030. 

Chủ tịch ĐHĐ cho biết đến nay có 164 nước tham gia 

và phê chuẩn CRPD. 

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt 

Nam tại Liên hợp quốc, Trưởng đoàn Việt Nam tham 

dự Hội nghị, phát biểu nhấn mạnh Chương trình 2030 

và các Mục tiêu Phát triển Bền vững không thể thành 

công nếu không giải quyết được những thách thức, 

khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt, đặc biệt là 

đói nghèo và bất bình đẳng; việc thực hiện Chương 

trình và các Mục tiêu này cần xây dựng các chỉ số, dữ 

liệu thống kê về khuyết tật để hỗ trợ việc xây dựng các 

chính sách phát triển liên quan cũng như hỗ trợ việc 

thực hiện và theo dõi, đánh giá với sự tham gia, đóng 

góp của người khuyết tật. Bên cạnh đó, Đại sứ Nga 

cũng đề cao tầm quan trọng của việc tăng cường hợp 

tác quốc tế, thực hiện các cam kết phát triển và chia sẻ 

kiến thức, công nghệ thân thiện với người khuyết tật. 

Theo vietnam-un.org 
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Việt Nam tham dự Hội nghị Công ước Quyền của người khuyết tật  

Kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền của 

Người khuyết tật (CRPD) đang được tiến hành. Các thành viên 

của Ủy ban CRPD đã họp tại Geneva để xem xét các báo cáo về 

CRPD từ bảy quốc gia thành viên. Ban CRPD gồm 18 chuyên gia 

độc lập có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện CRPD  trên toàn thế 

giới. Các thành viên của Ủy ban phục vụ trong khả năng cá nhân 

của họ, không phải là đại diện chính phủ, và được bầu bởi các 

quốc gia thành viên của CRPD tại Hội nghị các Bên Nhà nước. 
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“Cạn tình máu mủ vì đất” là câu 

ví von mà người trong xã tôi hay 

dùng để mở đầu cho câu chuyện 

tranh chấp đất đai giữa những 

người thân ruột thịt. Mới đây thôi, 

cả xóm tôi lại xôn xao về chuyện 

anh em nhà bác Đòng trành giành 

đất và nhà của mẹ cha để lại. 
 

Mấy hôm nay, tôi thấy bác Tươi - 

chị ruột bác Đòng thường xuyên 

qua làng mình, tôi hỏi thì mẹ lắc 

đầu ngán ngẩm: “Mấy năm nay 

biệt tăm biệt tích không thấy đến 

thăm nhau, thế mà vừa nghe giá 

đất tăng cao là bà Tươi cùng cô 

em gái lũ lượt kéo xuống nhà ông 

Đòng cả tháng”. Nghe vậy, tôi 

ngạc nhiên: “Đất nhà bác Đòng có 

nhiều nhặn gì đâu mà mọi người 

tranh giành, hơn nữa bác còn là 

người khuyết tật”. Mẹ tôi thở dài, 

ngày xưa đất đai chẳng có mấy giá 

trị thì ai tranh giành, giờ giá đất 

tăng vọt, lòng tham của con người 

cũng thế mà phát sinh.  

Nhà bác Đòng có năm anh chị em, 

hai anh trai đã đi làm ăn xa, giờ 

còn bác Đòng và hai chị gái ở 

cùng trong tỉnh, nghe đâu bác còn 

có hai người anh là con cùng cha 

khác mẹ từ lâu không gặp. Năm 

anh chị em bác cùng lớn lên trong 

căn nhà cấp bốn 3 gian cho đến 

khi mỗi người có gia đình riêng. 

Từ bé sức khỏe của bác đã yếu vì 

một chân bị teo nhỏ, thương bác 

thiệt thòi nên cha mẹ dành cho bác 

nhiều chăm sóc. Bác Đòng kết 

hôn và sống ở căn nhà cũ của bố 

mẹ. Bác có hai đứa con, bé thứ hai 

cũng khuyết tật chân từ nhỏ. Bác 

sống hiền lành nên hàng xóm láng 

giềng hay giúp đỡ. Năm vừa rồi 

mọi người giúp đỡ bác sửa lại 

ngôi nhà và dựng một gian hàng 

nhỏ trước cổng để vợ chồng bác 

bán chút hàng tạp hóa, có thêm 

đồng ra đồng vào.  

Gần đây, giá đất tăng vọt sau khi 

tuyến đường liên huyện chạy qua 

xã được khánh thành. Hơn 70 mét 

vuông đất gần mặt đường của nhà 

bác Đòng bỗng chốc có giá trị 

cao, gian hàng tạp hóa của bác 

cũng đông người mua hơn trước. 

Biết được tin này, các chị gái của 

bác Đòng thường xuyên đến nhà 

bác hơn trước, thấy nhà cửa đã 

khá hơn xưa, lại có gian hàng nhỏ 

trước nhà nên mấy người chị động 

lòng tham. Gần như ngày nào 

cũng có người đến nhà bác Đòng 

nói chuyện nhỏ to về căn nhà bác 

đang ở. Cứ nghĩ đến việc không 

có tiền để mua đất, xây nhà nếu 

bắt buộc phải chuyển đi rồi cơ hội 

được điều trị phục hồi chức năng 

cho con út có lẽ phải dừng lại là 

bác Đòng thêm bế tắc. Quá mệt 

mỏi, vợ chồng bác ngỏ lời thương 

lượng chia đều mảnh đất. “Đất 

của bố mẹ, giờ cũng không đáng 

là bao nhưng nếu cần thì chia ra 

cho đủ phần của các anh, các chị. 

Chị cứ gọi điện cho anh cả, anh hai 

về, tôi sẵn sàng làm đơn nhờ chính 

quyền giải quyết”, bác chua chát. 

Thấy bác Đòng cương quyết muốn 

chia đều căn nhà thì bác Tươi lại 

chùn ý. Thì ra, bác ấy lo ngại 

chuyện này mà làm lớn lên thì hai 

ông anh ở xa sẽ biết, kéo theo là 

mấy người con cùng cha khác mẹ 

cũng hay tin rồi kéo nhau về đòi 

chia đều mảnh đất này thì họ 

không còn được bao nhiêu. Vì thế, 

bà ta xúi giục mấy chị em phải kín 

miệng, tìm mọi cách đẩy vợ chồng 

bác ra khỏi nhà rồi ngấm ngầm 

chia đất cho nhau.  

Hiểu được ý đồ của mấy người chị, 

bác Đòng vô cùng khổ sở khi thỏa 

thuận chia đều không được mà giữ 

nhà cũng không xong. Mấy ngày 

sau, mọi người lại râm ran về tin 

bác Đòng đã làm đơn gửi lên 

UBND xã nhờ chính quyền giải 

quyết vì không thể chịu nổi cảnh 

sống mà cứ giành giật, tranh cướp 

như người dưng nước lã thế này. 

“Nén bạc đâm toạc tờ giấy”, “đồng 

tiền quỷ ám” quả không sai! 

 

Thủy Trần 

Ảnh minh họa 

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 
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D ụng cụ chỉnh hình – phục hồi chức 

năng (CH-PHCN) có vai trò rất 

quan trọng đối với người khuyết tật 

vận động vì các dụng cụ này hỗ trợ người khuyết tật 

có thể đi lại dễ dàng hơn, cải thiện các chức năng 

của cơ thể bị mất hoặc suy giảm, giảm thiểu những 

biến dạng của cơ thể sau các vấn đề về bệnh lý hoặc 

tai nạn; có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa 

một số bệnh tật, đồng thời giúp những người khuyết 

tật hòa nhập tốt hơn với cuộc sống. Một số nghiên 

cứu đã cho thấy rằng 60% người khuyết tật vận 

động không sử dụng dụng cụ CH-PHCN gặp các 

vấn đề như viêm gân, viêm bao hoạt dịch và viêm 

khớp (1). 

 

Tuy nhiên, thông qua tình hình thực hiện dự án thực 

tế cho thấy tỷ lệ người khuyết tật sử dụng các dụng 

cụ CH-PHCN còn ít. Một trong những lý do của 

tình hình nêu trên là Bảo hiểm y tế (BHYT) còn 

chưa chi trả cho những dụng cụ CH-PHCN như 

chân, tay giả, nạng nẹp chỉnh hình… Cụ thể là theo 

quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, 

sửa đổi bổ sung năm 2014, việc sử dụng các vật tư y 

tế thay thế bao gồm chân giả, tay giả, răng giả, kính 

mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động 

trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng 

là một trong những trường hợp không được hưởng 

BHYT.Bên cạnh đó, hiện nay BHYT chỉ thanh toán 

cho 33 kỹ thuật PHCN theo Thông tư 11/2009/TT-

BYTngày 14/8/2009 và  những vật tư y tế liên quan 

đến chấn thương, chỉnh hình mà không thuộc lĩnh 

vực phục hồi chức năng cho người khuyết tật như: 

áo bột, nẹp bột; đinh, nẹp, ốc, vít, lồng dùng trong 

phẫu thuật xương các loại; đốt sống nhân tạo, miếng 

ghép cột sống, đĩa đệm trong phẫu thuật cột sống…

theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BYT ngày 

18/9/2013. 

 

Người khuyết tật vận động khó có thể tự chi trả cho 

các dụng cụ/dịch vụ này vì căn cứ theo Báo cáo Chi 

phí kinh tế, thu nhập của NKT còn thấp khoảng 

50% người khuyết tật có mức lương tháng trung 

bình từ 1,25 triệu đồng trở xuống. Trong khi đó, giá 

của một dụng cụ CH-PHCN là không nhỏ như nẹp 

chân dưới gối (AFO)có giátrung bình 2,6 triệu đồng/

cái. Mức chi phí quá cao trong khi mức thu nhập thì 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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Ảnh minh họa 

Ảnh: Nguyễn Dũng 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

THUỘC PHAM VI THANH TOÁN CỦA BẢO HIỂM Y TẾ 
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lại quá thấp là một trong những lý do quan trọng 

nhất mà người khuyết tật không thể sử dụng các 

dụng cụ chỉnh hình PHCN. Vấn đề này ảnh hưởng 

rất lớn, không chỉ về sức khỏe của người khuyết tật 

mà còn liên quan đến quá trình lao động, học tập 

của người khuyết tật. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, ngày 

30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2016/

TT-BYT về Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục 

vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc 

chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Theo đó, 

BHYT sẽ chi trả bổ sung thêm 20 vật tư y tế sử 

dụng trong phục hồi chức năng bên cạnh 299 vật tư 

đã được quy định trong Thông tư số 27/2013/TT-

BYT. Một điểm đặc biệt  trong Thông tư mới chính 

là các vật tư y tế được bổ sung bao gồm chủ yếu các 

dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng như nẹp 

chân (nẹp bàn chân, nẹp cổ bàn chân, nẹp khớp gối, 

nẹp khớp háng), nẹo khuỷu tay, nẹp cột sống, áo nẹp 

cột sống, ghế chỉnh hình, giầy chỉnh hình và ghế bại 

não, đệm chống loét… 

 

Để được BHYT chi trả cho các dụng cụ CH-PHCN 

theo thông tư này, người khuyết tật có nhu cầu cần 

phải có thẻ BHYT và khám bệnh, chữa bệnh và 

phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh 

thực hiện phục hồi chức năng theo quy định tại 

Thông tư 46/2013/TT-BYT, gồm: Khoa Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Phục hồi chức năng thuộc cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; phòng khám Phục hồi 

chức năng; bệnh viện Phục hồi chức năng và các 

Trung tâm PHCN hoạt động theo quy chế của Bộ y 

tế. 

 

Thông tư 18/2016/TT-BYT vẫn còn một số hạn chế 

như một số dụng cụ hỗ trợ rất cần thiết cho người 
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khuyết tật như xe lăn chỉnh hình, chân giả, tay giả… 

chưa được đưa vào danh mục này. Thêm vào đó, 

việc thực hiện Thông tư này còn nhiều thách thức 

khi phải thiết lập được những tiêu chuẩn, quy trình 

thực hiện, quy định mang tính chuyên môn kỹ thuật 

để Bảo hiểm y tế có thể có căn cứ để chi trả. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quy định này 

của Bộ Y tế mang tín hiệu tích cực cho người 

khuyết tật vận động khi dụng cụ chỉnh hình PHCN 

thuộc phạm vi Bảo hiểm y tế chi trả. Điều này sẽ 

tăng cường sự tiếp cận của người khuyết tật với các 

dụng cụ để người khuyết tật có sự hỗ trợ tốt hơn 

trong vận động và di chuyển. Hy vọng những quy 

định mới của Thông tư 18/2016/TT-BYT sẽ hỗ trợ 

được cho cộng đồng người khuyết tật nói chung và 

những người khuyết tật vận động nói riêng dễ dàng 

hơn trong việc hòa nhập xã hội. 

Nhật Tâm 

Chú thích: 

(1) http://www.amputee-coalition.org/inmotion/

nov_dec_10/long_term_effects.pdf 

(2) http://www.isds.org.vn/download/tailieu/

xuatbanpham/NKT%20AusAID/Bao%20cao%

Từ năm 2014 tới nay, Trung tâm ACDC và 

ICRC-SFD đã cùng phối hợp với Bộ Y tế 

trong tiến trình nghiên cứu, cung cấp bằng 

chứng về sự cần thiết của các dụng cụ hỗ trợ 

cho người khuyết tật phải được đưa vào trong 

danh mục được bảo hiểm chi trả. Cả 2 tổ 

chức cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với 

Bộ Y tế trong quá trình triển khai thông tư 

này vào cuộc sống cũng như quá trình xây 

dựng các tiêu chuẩn để BHYT có thể chi trả 

cho các dụng cụ hỗ trợ này. 
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Công văn số 2839/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội gửi Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

về việc đào tạo nghề cho người khuyết tật và 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 

- Quan tâm tổ chức tư vấn học nghề, việc làm cho 

người khuyết tật và người tâm thần; nghiên cứu xây 

dựng và nhân rộng mô hình dạy nghề gắn với tạo 

việc làm cho người khuyết tật và người tâm thần, 

người rối nhiễu tâm trí, phục hồi chức năng lao 

động cho người khuyết tật và người tâm thần, người 

rối nhiễu tâm trí tại các tỉnh, thành phố. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thực 

hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020" đã được phân bổ năm 2016 để thực 

hiện mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc 

làm cho người khuyết tật và người tâm thần, người 

rối nhiễu tâm trí tại địa phương theo quy định hiện 

hành (có danh sách các mô hình triển khai kèm 

theo).  

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với báo cáo 

công tác của ngành 6 tháng, hàng năm./. 

Chi tiết xem tại: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/

Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2839-LDTBXH-

BTXH-dao-tao-nghe-cho-nguoi-khuyet-tat-tam-than

-roi-nhieu-tam-tri-2016-318491.aspx 

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của UBND 

thành phố Hà Nội về chế độ nuôi dưỡng, chăm 

sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm 

chất độc da cam/DIOXIN được nuôi dưỡng, 

chăm sóc tại các Trung tâm trực thuộc Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội. 

1. Đối tượng: Là con đẻ của cựu chiến binh bị 

nhiễm chất độc da cam/Dioxin và có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được 

hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng quy định Nghị định 

số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ 

2. Chế độ nuôi dưỡng: 

a) Mức nuôi dưỡng là: 1.050.000 đồng/người/tháng. 

b) Nguồn kinh phí: 

- Trích 30% từ trợ cấp ưu đãi hàng tháng của đối 

tượng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ để đóng góp chi phí nuôi 

dưỡng tại trung tâm. 

- Phần kinh phí còn lại: Ngân sách Thành phố đảm 

bảo. 

3. Chế độ chi khác: 

a) Mức chi là: 100.000 đồng/người/tháng. 

b) Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo. 

4. Nguồn kinh phí: 

Đối với nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách 

Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được 

bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội (riêng năm 2016, kinh phí 

đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại 

Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 

của UBND Thành phố). 

Ngoài các nguồn kinh phí nêu trên, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội có trách nhiệm huy động 

các nguồn lực xã hội khác từ các tổ chức, cá nhân để 

cải thiện và nâng cao đời sống cho đối tượng. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/08/2016. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2013/N%C4%90-CP&match=False&area=2&lan=1&bdate=09/4/2013&edate=09/4/2013&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2013/N%C4%90-CP&match=False&area=2&lan=1&bdate=09/4/2013&edate=09/4/2013&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=6788/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
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Câu hỏi 1:  

Bố tôi là người khuyết tật vận động nhưng vẫn tham 

gia giảng dạy tiểu học tại địa phương được 10 năm 

nay. Giờ tôi chuẩn bị thi tuyển công chức Nhà nước 

cũng trong ngành giáo dục. Vậy tôi có thuộc diện 

được ưu tiên tuyển dụng hay không?  
 

Phòng tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét 

tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của 

Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức như sau: 

 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, 

thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: 

được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét 

tuyển; 

 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan 

công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác 

cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con 

bệnh binh, con của người hưởng chính sách như 

thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước 

tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8/1945 trở về trước), con 

đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh 

hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm 

thi tuyển hoặc xét tuyển; 
 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục 

vụ  có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội 

viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình 

nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 

24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 

điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. 

Như vậy, từ quy định trên, có thể thấy thân nhân của 

người khuyết tật chưa là đối tượng được ưu tiên tuyển 

dụng công chức theo quy định của pháp luật. 

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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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 

 tuvanphapluat@acdc.org.vn 

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:  

Tôi dự tính mua căn nhà giá 850 triệu đồng. 

Trước đây nghe nói mức thu lệ phí trước bạ là 

2%. Bây giờ mức nộp này có tăng-giảm gì 

không? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả 

lời: 

Theo Điều 4 Thông tư 124 ngày 31-8- 2011 của 

Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định tỉ 

lệ nộp lệ phí trước bạ là 0,5% tính trên giá trị tài 

sản tính lệ phí trước bạ. 

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định như sau: 

Số tiền lệ phí trước bạ = giá trị tài sản tính lệ phí 

x  0,5% 

Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định này để 

tính lệ phí trước bạ cho trường hợp của mình. 
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TUYỂN DỤNG 

CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGƯỜI MẪU DÀNH CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI VIỆT NAM   

“Tôi đẹp. Bạn cũng thế” là chương trình thời trang 

dành cho phụ nữ là người khuyết tật nhằm tôn 

vinh nét đẹp của sự đa dạng và tôn trọng sự khác 

biệt.  

Sự kiện này đồng thời là hoạt động nằm trong 

chuỗi chiến dịch truyền thông do Nghị Lực Sống 

thực hiện trong quá trình đào tạo về ứng phó với 

bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tấn công 

tình dục và buôn bán người.  

Với mong muốn những thông điệp và cách thức 

tạo đòn bẩy này được tiếp tục lan tỏa sâu rộng 

hơn, chương trình "Tôi đẹp. Bạn cũng thế!" lần 

thứ 4 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Mính. 

 

- Thời gian dự kiến: Ngày 03 tháng 12 tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Đối tượng tham gia 

 Các bạn nữ khuyết tật đang làm việc và sinh 

sống trên khắp cả nước 

  Chưa từng là người mẫu của chương trình tại 

HN và Hội An \ 

 Độ tuổi: không giới hạn 

 Ngành nghề: không giới hạn 

Số lượng: 50 bạn 

Quyền lợi 

 Tham gia trình diễn thời trang với những trang 

phục được thiết kế từ các NKT nổi tiếng 

- Tham gia hội thảo diễn ra sau chương trình 

biểu diễn thời trang 

 Được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong thời gian diễn 

ra chương trình và 1 phần chi phí đi lại 

 

- Cách thức đăng kí: Gửi hồ sơ qua email. 

Hồ sơ ứng viên cần có các thông tin: 

1. Họ và tên: 

2.  Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Dạng tật (mô tả kỹ): 

4. Nơi ở hiện tại: 

5. Số đo, chiều cao, cân nặng, size váy (S, M, 

L...): 

6. Màu hoặc kiểu váy yêu thích: 

7. Số điện thoại 

8. Email: 

9. Bạn đã khi nào mặc váy hoặc áo dài chưa? 

10. Bạn có thể tham gia tất cả các ngày 

01.02.03.04./12 tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 

chúng tôi không? 

11. 1 bài viết giới thiệu về bản thân với các sở thích, 

ước mơ, những rào cản trong cuộc sống và tại sao 

bạn muốn trở thành người mẫu cho sự kiện này? 

12. Cung cấp 1 ảnh toàn thân rõ ràng. 

 

Tất cả tài liệu xin gửi về hòm thư: toidepban-

cungthe@nghilucsong.net với tiêu đề: Họ và Tên| 

Nơi ở 

- Hạn nộp: 30/09/2016 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguyễn Thị Hiền – 01626 846 468 

Add: phòng 1006, nơ 7A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng 
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TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TÂM VÀNG VIỆT TUYỂN SINH 

Tâm Vàng Việt, Công ty cổ phần chuyên thực hiện các 

hoạt động xã hội thông báo tuyển sinh các lớp học nghề 

sau: 

1.    Nghề may (may thời trang, may công nghiệp) 

2.    Nghề mộc ( Chế tác, lắp tủ, giường, bàn ghế gỗ…) 

3.    Tin học (tin học văn phòng: Word, Excel, Power-

Point; Thiết kế website, chỉnh sửa ảnh, đồ họa vi tính) 

4.    Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp; tiếng Anh chuyên 

ngành. 
 

Đối tượng: 

- Người khuyết tật ở các tỉnh thành Việt Nam 

- Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn 

học nghề & việc làm chính đáng. 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học viên 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

Nhận và xét duyệt hồ sơ: trong tháng 9/2016 

Địa điểm đào tạo: 03 địa điểm 

- Công ty Tâm Vàng Việt 

- Công ty Vtechcom 

- Trung tâm dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho người 

khuyết tật. 

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển  
 

Hồ sơ gồm: 

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi cư trú; 

– Bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (công 

chứng); 

– 02 ảnh 3×4. 
 

Quyền lợi học viên:  

Học viên tham gia khóa học sẽ được miễn phí 100% 

kinh phí đào tạo; Cung cấp các tài liệu học; Được tiếp 

nhận làm việc tại các cơ sở học tập hoặc Giới thiệu việc 

làm sau khi kết thúc khóa học. 

 

Học viên ở các tỉnh nộp hồ sơ về email: Hoan-

goanh.bwl@gmail.com 

Hoặc liên lạc số điện thoại: 0982503372 (Mr Đạt- Giám 

đốc Tâm Vàng Việt) 

TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG 

TUYỂN SINH  KHÓA 3 NĂM 2016 

Chương trình học: 

- Tin học cơ bản và các ứng dụng, phần mềm 

phổ biến. 

- Các ứng dụng phần mềm văn phòng (Word, 

Excel, PowerPoint). 

- Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên phần mềm 

photoshop 

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

- Ngoài ra, học viên còn có cơ hội tham gia các 

lớp học ngoại khóa và hoạt động xã hội như học 

làm handmade, lớp học về sức khỏe sinh sản và 

tình dục, các chuyến dã ngoại bổ ích … 

 

Mục tiêu của khóa học: 

- Học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng làm 

việc tốt trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, có khả 

năng tự lập và tự chăm lo cho bản thân. 

 

Đối tượng tuyển sinh: 

- Người khuyết tật vận động hoặc dị tật nhẹ, có 

khả năng tự chăm sóc bản thân, giao tiếp tốt, 

không có các vấn đề về tâm thần, có khả năng sử 

dụng tay tốt. 

- Người bị mồ côi, gia đình bỏ rơi không nơi 

lương tựa. 

- Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc cao hơn . 

- Độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. 

 

Mọi thắc mắc bạn có thể liên lạc trực tiếp tại: 

Trung tâm Nghị lực sống 

Địa chỉ: Phòng 1006, Nơ 7A, Bán Đảo Linh 

Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Số điện thoại: 04 3641 9700 
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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 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/

