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Lời mở đầu 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, ước tính cả nước có 7,2 triệu người 

khuyết tật, trong đó có khỏang 5 triệu người trong độ tuổi lao động (15 - 60 tuổi) 

và gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động. Vấn đề 

khuyết tật có liên quan chặt chẽ đến tình trạng việc làm, đa số người khuyết tật rất 

khó khăn để tiếp cận với thị trường lao động do những thiếu hụt trầm trọng về 

vốn nhân lực, vốn tài chính và vốn xã hội xuất phát từ  nguyên nhân khuyết tật. 

Vì vậy, số đông người khuyết tật không có việc làm, không có nguồn thu nhập ổn 

định, bản thân và gia đình rơi vào tình trạng nghèo khó, cuộc sống khó khăn, phải 

trông chờ nhiều vào sự trợ giúp của nhà nước, của cộng đồng. 

Chính sách đối với người khuyết tật nói chung, chính sách đối với lao động 

là người khuyết tật nói riêng được thế giới đặc biệt quan tâm, bởi người khuyết tật 

là một trong những nhóm đối tượng xã hội yếu thế, dễ bị tổn thương, khả năng 

tiếp cận thị trường lao động, có việc làm với thu nhập ổn định bị hạn chế, dẫn đến 

cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu 

thốn, đồng thời gia tăng gánh nặng chi phí xã hội. Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, 

hỗ trợ và tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp  cận với các nguồn lực xã hội cơ 

bản để tự lập cuộc sống, đóng góp cho xã hội, gia đình là mục tiêu quan trọng của 

hệ thống chính sách quốc gia, trong đó  chính sách lao động – việc làm và những 

hình thức tạo điều kiện hỗ trợ người khuyết tật tham gia thị trường lao động, được 

hưởng thụ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp do lao động của mình tạo ra và có 

đóng góp vào quá trình phát triển xã hội là một nội dung quan trọng trong bộ luật 

lao động của quốc gia. 

 Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 

2012, tại Mục 4, chương XI đã có các quy định về lao động là người khuyết tật, 

bao gồm: Chính sách nhà nước đối với lao động là người khuyết tật (Điều 176); 

quy định vể sử dụng lao động là người khuyết tật (Điều 177) và Quy định các 

hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (Điều 178). Những quy 

định này nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ lao động là người khuyết tật tham gia thị 

trường lao động, bảo vệ lao động là người khuyết tật trong quá trình lao động và 

các lợi ích chính đáng của lao động là người khuyết tật. 

Triển khai các quy định của Bộ luật lao động về lao động là người khuyết 

tật, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật đã tiếp cận được với 

nguồn vốn vay ưu đãi, được miễn thuế thu nhâp doanh nghiệp theo quy định; ưu 

tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh; nhiều người 

khuyết tật và gia đình đã tiếp cận được vốn vay ưu đãi để tạo việc làm; được hỗ 

trợ bao tiêu sản phẩm …nhờ vậy trong những năm gần đây số người khuyết tật có 

việc làm mới hàng năm đã gia tăng đáng kể, theo báo cáo của các địa phương ước 
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tính mỗi năm trên cả nước có hàng ngàn người khuyết tật có việc làm mới với thu 

nhập ổn định1.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc tạo môi trường pháp 

luật để người khuyết tật tham gia thị trường lao động, trên thực tế việc thực hiện 

các quy định của bộ luật lao động về lao động là người khuyết tật còn gặp nhiều 

khó khăn, bất cập, như: (i) doanh nghiệp chưa mặn mà hoặc khó khăn trong việc 

tiếp cận các chính sách ưu đãi khi sử dụng lao động là người khuyết tật, chưa tiếp 

cận được chính sách ưu đãi, điển hình như chính sách hỗ trợ kinh phí cải tạo điều 

kiện, môi trường làm việc phù hợp với người khuyết tật; (ii) chính sách ưu tiên 

cho thuê đất, mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh; (iii) doanh nghiệp gặp phải 

nhiều phiền phức khi thực hiện quy định như không sử dụng lao động là người 

khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào 

ban đêm,...do vậy, trên thực tế  rất ít doanh nghiệp nhận lao động là người khuyết 

tật vào làm việc. Bên cạnh đó, ở đa số địa phương, lao động là người khuyết tật 

rất khó tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc 

làm,…do vậy số người khuyết tật có việc làm mới hàng năm chiếm tỷ lệ rất nhỏ 

so với tổng số người khuyết tật có nhu cầu về việc làm, đồng thời số đa số  lao 

đông là người khuyết tật có việc làm dưới hình thức “tự làm” với thu nhập thấp, 

không ổn định hoặc là “lao động hộ gia đình”, tham gia vào các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của hộ và không được trả lương, ước tính chỉ có dưới 10% người 

khuyết tật là lao động làm công ăn lương. 

Như vậy từ thực tế tổ chức triển khai các quy định của Bộ luật lao động đối 

với lao động là người khuyết tật có thể dễ dàng nhận thấy hiệu quả của chính sách 

chưa đạt được như mong muốn, chưa tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy khả 

năng tham gia thị trường lao động của lao động là người khuyết tật. Các quy định 

của Bộ luật lao động về lao động là người khuyết tật còn tồn tại những bất cập, 

khó khăn triển khai trong thực tế đòi hỏi có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù 

hợp để có thể tổ chức triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy sự tham gia 

thị trường lao động của lao động là người khuyết tật. Việc này đặt ra yêu cầu 

nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, đưa 

ra cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần hoàn thiện chính sách lao động đối với lao 

động là người khuyết tật và các giải pháp tăng cường sự tham gia thị trường lao 

động của lao động là người khuyết tật. 

Báo cáo này được Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng hỗ trợ 

kỹ thuật và một phần ngân sách cho chuyên gia thực hiện. 

  

                                                 
1 Báo cáo các hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2016, Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 
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Chương I. Giới thiệu về nghiên cứu, đánh giá 

1.1 . Mục tiêu nghiên cứu, đánh giá 

a) Mục tiêu chung 

Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao 

động là người khuyết tật, trong đó tập trung vào việc tổ chức thực hiện các quy 

định tại Mục 4, Chương XI của Bộ luật lao động về lao động là người khuyết tật, 
trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định đối với lao động là 

người khuyết tật trong Bộ Luật Lao động phù hợp với điều kiện thực tế nhằm 

tăng cường khả năng tham gia thị trường lao động, tăng số lượng và cải thiện chất 

lượng việc làm của lao động là người khuyết tật trong thị lao động, góp phần thúc 

đẩy hiện thực hóa đầy đủ quyền của người khuyết tật Việt Nam. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Rà soát, phân tích các quy định của Bộ luật lao động, các quy định của 

Luật người khuyết tật và các chính sách khác có liên quan về lao động là người 

khuyết tật, đánh giá mức độ hài hòa giữa luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế 

về lao động là người khuyết tật; 

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức triển khai các quy định của Bộ 

luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đối với lao động là người khuyết 

tật; 

- Đề xuất các giải pháp chính sách để tăng cường hiệu quả hỗ trợ việc làm 

cho lao động là người khuyết tật. 

- Khuyến nghị các giải pháp tăng cường hiệu quả cơ chế thi hành các quy 

định pháp luật đối với lao động là người khuyết tật. 

1.2 . Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với 

lao động là người khuyết tật, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính, bao gồm: 

- Rà soát, tổng hợp và phân tích tài liệu 

Rà soát, phân tích tài liệu, số liệu thống kê sẵn có liên quan đến lao động là 

người khuyết tật. Các thông tin, số liệu này được sử dụng để tham khảo, so sánh 

trong quá trình viết báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu. Các nguồn tài liệu thứ 

cấp như: Các văn bản pháp luật về lao động là người khuyết tật; Các báo cáo, 

nghiên cứu sẵn có về lao động là người khuyết tật của các cơ quan quản lý và 

nghiên cứu trong và ngoài nước. 

- Thảo luận nhóm tập trung 

Tổ chức các buổi tọa đàm/tham vấn các nhóm đối tượng để trao đổi và thu 

thập thông tin, quan điểm, nhìn nhận và đánh giá xu hướng của các nhóm đối 

tượng về vấn đề tham gia thị trường lao động của lao động là người khuyết tật, 

bảo trợ lao động, tuyển dụng, sử dụng của lao động là người khuyết tật; tình hình 
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doanh nghiệp tiếp cận các chính sách khuyến khích của nhà nước đối với doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, các đề xuất về điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung chính sách lao động liên quan đến lao động là người khuyết tật. 

- Phỏng vấn sâu 

 Tổ chức các cuộc phỏng vấn sâu đối với các nhà hoạch định chính sách, 

các nhà quản lý địa phương, người sử dụng lao động và lao động là người khuyết 

tật nhằm tìm hiểu và thu thập các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng, sử 

dụng lao động là người khuyết tật, đồng thời lấy ý kiến, quan điểm cũng như kinh 

nghiệm của họ về giải quyết vấn đề lao động là người khuyết tật cho các giải 

pháp, gợi ý chính sách trong tương lai để giải quyết tốt hơn vấn đề lao động, việc 

làm của lao động là người khuyết tật. 

1.3. Đối tượng, phạm vi và mẫu nghiên cứu, đánh giá 

 Đối tượng nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu bao gồm các quy định tại Mục 4, Chương XI của 

Bộ luật Lao động 2012 về lao động là người khuyết tật và các văn bản pháp luật 

hiện hành có liên quan đến lao động, việc làm của người khuyết tật; Các nhà 

hoạch định chính sách lao động, việc làm, chính sách người khuyết tật ở cấp trung 

ương và địa phương cấp tỉnh; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử 

dụng lao động khuyết tật và cơ sở chưa sử dụng lao động là người khuyết tật và 

người khuyết tật từ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi; 

 Phạm vi nghiên cứu, đánh giá 

Nghiên cứu, đánh giá được thực hiện ở 2 cấp: trung ương và địa phương.  

Cấp trung ương: 

 Phỏng vấn sâu đại diện của 04 cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến 

việc xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách về lao động việc làm đối với 

lao động là người khuyết tật, bao gồm: Cục Việc làm; Cục Bảo trợ xã hội, Vụ 

Pháp Chế thuộc Bộ LĐTBXH và Hội người khuyết tật Hà Nội.  

Cấp địa phương: 

 Nghiên cứu, đánh giá thực địa được triển khai tại 08 tỉnh/thành phố, bao 

gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa 

Thiên - Huế và TP. Hồ Chí Minh. 

Mẫu nghiên cứu, đánh giá: 

04 cuộc phỏng vấn sâu ở cấp Trung ương được thực hiện đối với địa diện 

của 04 cơ quan, tổ chức về các nội dung lên quan đến việc xây dựng và tổ chức 

triển khai các chính sách lao động, việc làm đối với lao động là người khuyết tật. 

08 cuộc phỏng vấn sâu ở cấp địa phương được thực hiện đối với lãnh đạo Sở 

LĐTB&XH của 08 tỉnh/thành phố thuộc địa bàn nghiên cứu. 

08 cuộc thảo luận nhóm cán bộ địa phương được thực hiện với đại diện của 

các cơ quan, ban ngành, bao gồm: Sở LĐTBXH,Liên đoàn lao động, Sở Tài 
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chính, Chi Cục thuế, Ngân hàng chính sách xã hội, Liên minh hợp tác xã Việt 

Nam, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội người mù, Hội Người khuyết tật và  02 

đơn vị/ doanh nghiệp đã nhận người khuyết tật vào làm việc; 02 đơn vị/ doanh 

nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc. 

16 cuộc thảo luận nhóm với doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người 

khuyết tật (02 doanh nghiệp/1 tỉnh) và 08 cuộc thảo luận nhóm với 08 doanh 

nghiệp chưa sử dụng lao động là người khuyết tật (01 doanh nghiệp/tỉnh) tại 08 

tỉnh, thành phố với thành phần tham dự là: Chủ doanh nghiệp/người sử dụng lao 

động,  Cán bộ phụ trách nhân sự  và Đại diện người lao động.  

08 cuộc thảo luận nhóm đối với lao động là người khuyết tật cũng được thực 

hiện tại 08 tỉnh nghiên cứu. Lao động là người khuyết tật tham gia thảo luận 

nhóm là người khuyết tật trong độ tuổi từ 15 đến dưới 60 tuổi, bao gồm những lao 

động đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được trả 

lương và lao động là người khuyết tật đang làm việc theo hình thức tự làm việc. 

Bảng 1. Mẫu nghiên cứu, đánh giá 

 Cán bộ Doanh nghiệp Lao động là 

Người 

khuyết tật 

Tổng số 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Sử dụng 

LĐKT 

Chưa sử 

dụng LĐKT 

Số lượng phỏng 

vấn sâu 

04 08 - - - 12 

Số lượng thảo luận 

nhóm 

- 08 16 08 08 40 

1.4. Các câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu, đánh giá tập trung vào việc tìm hiểu, thu thập thông tin nhằm 

trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:  

a) Đối với các cơ quan hoạch định chính sách và các cơ quan triển khai 

chính sách tập trung vào trả lời các câu hỏi sau: 

 Thực trạng tổ chức thực hiện các quy định tại Mục 4, Chương XI của Bộ 

luật lao đông về lao động là người khuyết tật, bao gồm: (i) Khuyến khích người 

khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật (cho vay 

vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, hỗ trợ 

tiêu thụ sản phẩm); (ii) Khuyến khích cơ sở SXKD nhận lao động là người khuyết 

tật vào làm việc (hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp 

cho người khuyết tật; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật về thuế; Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân 

hàng Chính sách xã hội; Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất 
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kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; các chính sách đối với Doanh 

nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định). 

 Phân tích và xác định những điểm thuận lợi/khó khăn, bất cập trong quá 

trình tổ chức triển khai các quy định của pháp luật lao động đối với lao động là 

người khuyết tật. Kinh nghiệm của các địa phương trong việc tổ chức triển khai 

các quy định của pháp luật lao động đối với lao động là người khuyết tật. 

 Khuyến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định đối với lao động 

là người khuyết tật phù hợp với điều kiện thực tế (sửa đổi, hoặc bãi bõ những quy 

định bất lợi đối với lao động là người khuyết; bổ sung những quy định để tăng 

cường khả năng tham gia thị trường lao động của lao động là người khuyết 

tật,…). 

b) Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang sử dụng lao 

động là người khuyết tật: 

 Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật của doanh 

nghiệp? Lý do doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật? 

 Các quy định của pháp luật lao động về lao động là người khuyết tật có 

ảnh hưởng như thế nào đến việc quyết định tuyển dụng và sử dụng lao động là 

người khuyết tật của doanh nghiệp? 

 Cần có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định đối với lao động là 

người khuyết tật phù hợp với điều kiện thực tế? 

c) Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa/ không sử dụng 

lao động: 

 Lý do doanh nghiệp chưa hoặc không có ý định tuyển dụng và sử dụng 

lao động là người khuyết tật là gì? 

 Doanh nghiệp có quan tâm đến các quy định của pháp luật lao động về 

lao động là người khuyết tật không? 

 Để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật 

thì pháp luật về lao động cần có những quy định như thế nào? 

d) Đối với lao động là người khuyết tật: 

 Các quy định của pháp luật lao động đối với lao động là người khuyết tật 

có tác động như thế nào đến quá trình tham gia thị trường lao động của người 

khuyết tật? bao gồm quá trình tìm việc làm, quá trình làm việc 

 Các ý kiến của lao động là người khuyết tật về điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung quy định đối với lao động là người khuyết tật phù hợp với điều kiện thực tế? 

1.5.  Một số hạn chế của nghiên cứu, đánh giá 

- Đa số các doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật trong mẫu 

nghiên cứu là doanh nghiệp cơ sở sản xuất của người khuyết tật vì vậy 

sự nhìn nhận, quan điểm của doanh nghiệp về vấn đề lao động là người 
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khuyết tật có xu hướng tạo điều kiện và hỗ trợ, chưa thực sự nhìn nhận 

vấn đề theo quan điểm cung - cầu về lao động của thị trường lao động. 

- Còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa sử dụng lao 

động là người khuyết tật, một bộ phận nhà quản lý địa phương và người 

sử dụng lao động, lao động là người khuyết tật trong mẫu khảo sát chỉ 

biết một vài nội dung trong các quy định, thâm chí nhiều trường hợp  

không biết đến các quy định của Bộ luật lao động và các văn bản liên 

quan đến lao động là người khuyết tật nên không cung cấp được thông 

tin hoặc có những ý kiến, nhận định chưa phù hợp.  

- Tình trạng các cơ quan quản lý địa phương thiếu hoặc không có cơ sở dữ 

liệu, thông tin về tình hình sử dụng lao động là người khuyết tật của các 

doanh nghiệp trên địa bàn là khá phổ biến, do vậy không thể cung cấp 

thông tin về lao động, việc làm của lao động là người khuyết tật, tình 

hình sử dụng lao động khuyết tật cũng như tình trạng không có số liệu, 

thông tin, số liệu không đầy đủ và thiếu tin cậy về lao động việc làm của 

lao động là người khuyết tật trên địa bàn. 
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Chương II. Tổng quan về pháp luật lao động đối với lao động là 

người khuyết tật 

2.1. Tổng quan luật pháp quốc tế về lao động là người khuyết tật  

Vấn đề người khuyết tật tham gia lao động là một vấn đề được cả Liên hợp 

quốc, Tổ chức lao động quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Sự quan 

tâm này được thể hiện trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người 

khuyết tật (CRPD), Công ước 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm của 

người khuyết tật năm 1983 (Công ước 159) nhằm bảo vệ quyền tham gia lao động 

của người khuyết tật. Tại một số nước phát triển (Hoa Kỳ, Hàn Quốc) hay một số 

nước đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,..) cũng đã ban hành những 

chính sách pháp lý dành riêng cho lao động khuyết tật, đảm bảo họ được quyền 

tham gia bình đẳng và tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm. 

2.1.1. Các quy định chung đối với lao động là người khuyết tật 

Quyền được tham gia lao động, việc làm của người khuyết tật được thể hiện 

trong Điều 27 Công ước CRPD. Theo đó, người khuyết tật có quyền làm việc 

bình đẳng như các lao động khác. Để bảo đảm quyền cơ bản này, Điều 27 CRPD 

cũng nêu rõ trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc công nhận quyền 

lao động của người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng với những người khác, bảo vệ 

và thúc đẩy việc biến quyền làm việc thành hiện thực thông qua các biện pháp lập 

pháp trong đó có: Tuyển dụng người khuyết tật trong những lĩnh vực công; Thúc 

đẩy tuyển dụng người khuyết tật trong lĩnh vực tư, thông qua các biện pháp và 

chính sách thích hợp, trong đó có thể có các chương trình hành động mang tính 

chất động viên, khen thưởng và các biện pháp khác.  

Ngoài ra, Điều 3 Công ước 159 cũng đã có những quy định về việc quốc gia 

phải có các chính sách để thúc đẩy được những cơ may có việc làm của người 

khuyết tật trên thị trường lao động. Có thể nói, pháp luật quốc tế đã có những 

định hướng cụ thể cho pháp luật quốc gia về việc đảm bảo người khuyết tật có 

các cơ hội tham gia lao động bằng nhiều biện pháp thích hợp, trong đó có cả 

những quy định mang tính chất động viên, khen thưởng và cả những chế tài đối 

với những đơn vị không đáp ứng. Như vậy, về cơ bản pháp luật quốc tế đều đề 

cao và khẳng định vai trò của Nhà nước và các bên liên quan trong việc bảo đảm 

người khuyết tật có cơ hội việc làm bình đẳng.  

Ngoài quy định trong CRPD và một số Công ước ILO, pháp luật của một số 

quốc gia cũng đã đề cập tới chính sách để thúc đẩy việc làm của người khuyết tật 

trên thị trường lao động. Có thể kể tới pháp luật Hoa Kỳ, năm 1990, Hoa Kỳ đã 

ban hành Đạo Luật về người khuyết tật Mỹ (ADA) nhằm bảo vệ quyền dân sự 

toàn diện cho người khuyết tật trong những lĩnh vực việc làm, dịch vụ của Chính 

phủ tiểu bang và địa phương, nhà ở công cộng, vận tải và viễn thông (và được sửa 

đổi, bổ sung năm 2008). Theo Đạo luật này, Chính phủ Mỹ yêu cầu chủ sử dụng 

lao động phải tạo ra tất cả những điều kiện cơ bản, bình đẳng nhất trong quá trình 

tuyển dụng lao động và không được phép vi phạm. Và Chính phủ Mỹ cũng đưa ra 
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các chế độ ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp khi họ phải sửa chữa, thay đổi chỗ 

làm việc phù hợp với người khuyết tật tiếp cận, sử dụng.  

Trong Luật bảo hộ người khuyết tật của Trung Quốc (ban hành từ 1990), 

Nhà nước có chính sách bảo hộ việc làm đối với người khuyết tật theo cả hai hình 

thức “tập trung” và “phân tán”. Theo hình thức “tập trung”, pháp luật Trung Quốc 

quy định việc Nhà nước và xã hội lập các doanh nghiệp phúc lợi để cung cấp việc 

làm tập trung cho người khuyết tật (Điều 29); theo hình thức “phân tán”, tại Điều 

30 quy định các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, các 

tổ chức kinh tế tập thể nên sử dụng một tỉ lệ nhất định người khuyết tật vào làm 

việc. Chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, và các thành phố trực thuộc 

Trung ương xác định tỉ lệ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Luật này 

cũng quy định cụ thể trách nhiệm đối với các cơ quan của Chính Phủ cần phân bố 

một tỷ lệ hạn ngạch (chỉ tiêu) nhất định để tuyển dụng và sử dụng cả người lao 

động (hợp đồng) và nhân viên (hành chính) là người khuyết tật (Điều 33). 

Pháp luật Ấn Độ quy định, mỗi Chính phủ sẽ quy định về tỉ lệ phần trăm của 

vị trí tuyển dụng không thấp hơn 3% trong mỗi cơ sở sử dụng lao động, trong đó 

có một phần dành cho những người mù hoặc thị lực thấp, khiếm thính, khuyết tật 

vận động hoặc bại não. Ngoài ra, mỗi cơ sở sử dụng lao động phải cung cấp thông 

tin hoặc quy định về vị trí tuyển dụng cho người khuyết tật trong cơ sở đó và phải 

tuân thủ việc tuyển dụng này. Trong trường hợp vì một lí do nào đó mà không 

tuyển được đủ người khuyết tật làm việc thì vị trí này sẽ được chuyển sang năm 

tuyển dụng tiếp theo nếu có người khuyết tật phù hợp. Nếu vẫn không tuyển được 

thì sẽ được tuyển người không khuyết tật2. Bên cạnh đó, theo Đạo luật về người 

khuyết tật (Cơ hội Bình đẳng, Bảo vệ Quyền và Tham gia) năm 1995 và Quỹ Tín 

thác Quốc gia về Phúc lợi về Người Tàn tật tự kỷ, Chứng liệt não, Đạo luật về 

Khuyết tật và Khuyết tật, 1999, chính phủ Ấn độ đã đưa ra một chương trình 

khuyến khích sử dụng lao động là người khuyết tật tại các khu vực tư nhân. 

Chương trình này áp dụng cho các nhân viên khuyết tật được bảo hiểm theo Đạo 

luật Người khuyết tật làm việc trong khu vực tư nhân với mức lương hàng tháng 

lên tới 25.000 Rs và được bổ nhiệm sau ngày 1 tháng 4 năm 2000. Đó là sự hỗ trợ 

của Nhà nước đối với doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc. 

Luật người khuyết tật Thái Lan quy định chủ lao động, doanh nghiệp và các 

cơ quan công quyền của Chính phủ sử dụng người khuyết tật để làm việc ở các vị 

trí phù hợp với họ trong tỉ lệ phù hợp với toàn bộ số nhân viên ở nơi làm việc và 

Bộ trưởng Bộ Lao động quyết định tỉ lệ này. Hiện tại, Thái Lan có một hạn mức 

bắt buộc, yêu cầu các nhà sử dụng lao động phải tuyển dụng người khuyết tật với 

tỉ lệ ít nhất là 1% trên tổng số lao động được tuyển dụng. Đồng thời, Thái Lan có 

chính sách thu thuế riêng biệt đối với những nhà sử dụng lao động không muốn 

sử dụng người khuyết tật. Bên cạnh đó, một số đạo luật về nâng cao quyền của 

người khuyết tật quy định cấm phân biệt đối xử và phải cung cấp, hỗ trợ chỗ ở 

hợp lý; xúc tiến việc làm và xây dựng quỹ công cộng cho người khuyết tật. 

                                                 
2 https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws/india-persons-with-disabilities-

act/ 
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Năm 1991, Hàn Quốc đã ban hành Luật Thúc đẩy việc làm và phục hồi chức 

năng lao động cho người khuyết tật. Trong đó quy định các cơ quan Nhà nước và 

tổ chức công phải tuyển dụng ít nhất 3% số người khuyết tật trên tổng số lao động 

vào làm việc. Hàn Quốc đã đề ra nhiều biện pháp mang tính thực tế như: thành 

lập Tổng cục Tuyển dụng người tàn tật và 18 chi nhánh khác ở các địa phương có 

chức năng, nhiệm vụ như tư vấn nghề nghiệp, đào tạo thích nghi với nghề nghiệp, 

đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp, phát triển và bố trí chức vụ, tuyển dụng 

hỗ trợ, tuyển dụng bảo hộ, hướng dẫn người tàn tật kinh doanh... Ngoài ra, đối 

với những cơ quan, đơn vị không tuyển đủ số lượng người khuyết tật vào làm 

việc sẽ bị phạt với mức phạt tương đương 60% mức lương của một người nhân 

với số lượng người khuyết tật tuyển thiếu. Và các đơn vị này sẽ phải nộp phạt 

hàng tháng cho tới khi tuyển dụng đủ người khuyết tật theo quy định và sẽ bị 

công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, với các biện 

pháp, tính đến ngày 31/12/2015, tại Hàn Quốc đã có gần 200.000 người khuyết 

tật có việc làm, trong đó có 30.000 người khuyết tật làm việc trong các cơ quan 

Nhà nước, số còn lại làm việc ở khu vực tư nhân, trung bình các cơ quan, doanh 

nghiệp Nhà nước cảu Hàn Quốc đang tuyển dụng và sử dụng 3,1% số người 

khuyết tật vào làm việc và các công ty tư nhân (có trên 50 lao động) đang tuyển 

dụng và sử dụng 2,53% số người khuyết tật vào làm việc. 

Trong hơn 1/4 thế kỷ qua, Chính phủ Nhật Bản đã quan tâm nhiều đến người 

khuyết tật, dành một khoản tài chính lớn để trợ cấp cho những người khuyết tật 

nặng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều đạo luật liên quan đến lĩnh vực này. 

Trong đó, Bộ luật “Xúc tiến lao động là người khuyết tật” có quy định mỗi doanh 

nghiệp phải tiếp nhận 1,8% lao động là người khuyết tật trong tổng số biên chế 

của đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay con số này trung bình là khoảng 1,5%, những 

doanh nghiệp nào không nhận đủ 1,8% đều bị phạt. Bởi vậy, các doanh nghiệp 

Nhật Bản luôn chú trọng tới vấn đề này trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực. 

Tại Nhật, các tập đoàn lớn đều có “Công ty con” với 100% người khuyết tật 

làm việc và hầu hết làm gia công cho các “Công ty mẹ” nhằm đảm bảo tỷ lệ lao 

động là người khuyết tật tại các tập đoàn. Do có nhiều hình thức như vậy nên các 

tập đoàn lớn đã đảm bảo tỷ lệ lao động là người khuyết tật vào làm việc. Trong 

toàn quốc có khoảng 176 “công ty con” để đảm bảo cho 176 tập đoàn “Công ty 

mẹ” có đủ tỷ lệ người khuyết tật làm việc 

Có thể nói, chính sách chung về lao động khuyết tật là một chính sách chủ 

đạo xuyên suốt mọi vấn đề liên quan đến lao động khuyết tật,. Điều này đã đặt ra 

sự cấp thiết cho Nhà nước để xây dựng chính sách phù hợp hơn với người khuyết 

tật, giúp đỡ người khuyết tật được tiếp cận với các cơ hội việc làm và giảm bớt 

gánh nặng về chi ngân sách. 

2.1.2. Các quy định về điều kiện làm việc và chăm sóc sức khoẻ cho lao 

động khuyết tật 

Vấn đề về điều kiện làm việc phù hợp và chăm sóc sức khoẻ cho người lao 

động là người khuyết tật làm việc là một chính sách quan trọng đặt ra với tất cả 
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các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc đặt ra các điều kiện làm việc và chăm 

sóc sức khoẻ phải làm sao đảm bảo sự bình đẳng như những lao động khác lại là 

một vấn đề cần được đưa ra xem xét, giải quyết.  

Công ước CRPD đã khẳng định quyền được đảm bảo điều kiện làm việc 

chính đáng, thuận lợi trên cơ sở bình đẳng với những người khác của người 

khuyết tật, trong đó có quyền làm việc an toàn và đảm bảo sức khoẻ cho người 

khuyết tật. Ngoài ra, trong Quy tắc tiêu chuẩn về bình đẳng cơ hội cho người 

khuyết tật được thông qua tại Nghị quyết số 48/96 ngày 20/12/1993 của Liên hợp 

quốc đã khẳng định các Quốc gia phải đảm bảo rằng người khuyết tật được hưởng 

cùng một mức chăm sóc y tế trong cùng hệ thống như các thành viên khác trong 

xã hội. Trong lĩnh vực việc làm, Luật và các quy định trong lĩnh vực việc làm 

phải không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật và không được nâng cao các 

rào cản về việc làm của họ. 

Có thể thấy, pháp luật quốc tế không có những quy định mang tính chất 

riêng biệt trong chăm sóc sức khoẻ của người lao động khuyết tật mà chỉ yêu cầu 

quốc gia cần phải đảm bảo sự bình đẳng như với những người khác. Việc càng 

tạo ra những khác biệt giữa người khuyết tật và người không khuyết tật sẽ càng 

tăng các rào cản về việc làm của họ. 

Tại Nam Phi, Luật Công bằng về việc làm năm 1998 của Nam Phi là một 

trong những văn bản pháp luật đầu tiên đóng góp vào việc xoá bỏ sự bất bình 

đẳng tại quốc gia này đặc biệt là đối với người khuyết tật. Cụ thể, Luật này đã 

quy định người sử dụng lao động phải cung cấp và duy trì các biện pháp an toàn 

lao động và đảm bảo sức khoẻ phù hợp cho người lao động khuyết tật. Tuy nhiên, 

trong Luật này không yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm thường 

xuyên chăm sóc sức khoẻ cho người khuyết tật. 

Tại Hoa Kỳ, Đạo luật sửa đổi của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) có 

hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009  nghiêm cấm người sử dụng lao động quyết 

định chấm dứt hoặc có hành động bất lợi đối với người lao động khuyết tật dựa 

trên kết quả khám sức khoẻ. Nếu muốn chấm dứt lao động thì phải chứng minh 

rằng người lao động không thể thực hiện các chức năng công việc thiết yếu của 

mình hoặc trên thực tế đặt ra việc này có thể dẫn đến mối đe doạ mà không thể bị 

khắc phục được. Có thể thấy, tại Hoa Kỳ, nhà làm luật đã đứng trên góc độ quan 

ngại người sử dụng lao động sẽ lợi dụng kết quả khám chữa bệnh để từ chối 

người khuyết tật tiếp tục làm việc, thay vì góc độ người sử dụng lao động phải 

thường xuyên chăm sóc sức khoẻ cho người khuyết tật. 

Từ quy định của Công ước quốc tế và pháp luật một số nước cho thấy những 

điều kiện chăm sóc sức khoẻ thiết yếu cho người lao động khuyết tật được quy 

định khá mềm dẻo, nhằm tránh tình trạng các quy định pháp lý bị lợi dụng trên 

thực tế sử dụng lao động,tạo thành những “rào cản” vô hình, khiến lao động là 

người khuyết tật trở thành bất bình đẳng với người khác vì lí do khuyết tật của họ.  
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2.1.3 Các quy định về cấm sử dụng người lao động khuyết tật làm việc 

Trong Công ước CRPD luôn nhấn mạnh về việc nghiêm cấm sự phân biệt 

đối xử vì lý do khuyết tật xuyên suốt quá trình việc làm, từ các khâu như từ quá 

trình tuyển dụng, đến làm việc hay cơ hội thăng tiến trong việc làm, hay đảm bảo 

an toàn trong quá trình lao động. Các quốc gia tham gia Công ước cần bảo đảm 

điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho người khuyết tật thay vì đặt ra các 

giới hạn quyền làm việc của người khuyết tật. Mọi hành vi nhằm hạn chế người 

khuyết tật tham gia vào làm việc vì lý do khuyết tật đều không phù hợp với tinh 

thần của Công ước. 

Tại Hàn Quốc, Luật Phúc lợi dành cho người khuyết tật (sửa đổi theo Luật 

số 4179, ban hành ngày 30/12/1989) quy định tại Điều 30 về thúc đẩy việc làm, 

theo đó, Chính phủ và chính quyền địa phương phải cung cấp các chương trình để 

thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật bằng cách kiểm tra năng khiếu nghề, 

hướng nghiệp cho người khuyết tật và điều chỉnh công việc phù hợp. Đồng thời, 

cố gắng sử dụng người khuyết tật trong các dự án công cộng và khuyến khích 

doanh nghiệp tạo việc làm phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Có thể thấy, 

pháp luật Hàn Quốc đã có quy định khá cụ thể về việc thúc đẩy các cơ hội cho 

người khuyết tật tham gia lao động trong các cơ quan Nhà nước hay doanh 

nghiệp dựa trên chính năng lực của họ. Pháp luật Hàn Quốc không đặt ra quy 

định cấm người khuyết tật làm thêm giờ, làm việc ban đêm hay không được làm 

một số công việc cụ thể.  

Tại Ấn Độ, Điều 20 Luật người khuyết tật năm 2016 của Ấn Độ quy định: 

không có cơ quan nào của Chính phủ phân biệt đối xử với bất kì người khuyết tật 

nào liên quan đến vấn đề việc làm, phải cung cấp môi trường hợp lý có lợi cho 

người khuyết tật, không được từ chối tuyển dụng vì lý do khuyết tật. Có thể thấy, 

Luật người khuyết tật của Ấn Độ cũng không có điều khoản nào quy định việc 

hạn chế người khuyết tật tham gia làm các công việc hay ngành nghề cụ thể. 

Nhằm bảo đảm cơ hội việc làm tốt nhất cho người khuyết tật, Chính phủ Ấn Độ 

đặt ra các quy định không phân biệt đối xử đối với người sử dụng lao động, để 

người khuyết tật có các cơ hội tham gia bình đẳng về lao động như những người 

không khuyết tật khác.  

Tại Trung Quốc, Luật bảo hộ người khuyết tật Trung Quốc quy định: Không 

được phân biệt đối xử với người khuyết tật trong tuyển dụng lao động, xác định 

danh hiệu kỹ thuật (ngạch bậc chuyên môn), thù lao, phúc lợi, bảo hiểm xã hội và 

các khía cạnh (công đoạn) khác trong quan hệ pháp luật lao động (Điều 34) 

Như vây, rõ ràng là Công ước quốc tế và pháp luật của đa số các quốc gia 

trên thế giới đều thể hiện rõ chính sách bình đẳng, chống phân biệt đối xử giữa 

lao động là người khuyết tật và những người lao động bình thường khác trong cả 

khâu tuyển dụng lẫn sử dụng lao động. 

2.2. Tổng quan pháp luật quốc gia về lao động là người khuyết tật 

Người khuyết tật nói chung và lao động là người khuyết tật nói riêng đã 

nhận được sự quan tâm từ rất sớm của Đảng và Nhà nước. Hiến pháp năm 1946 
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(Điều 7 và Điều 14); Hiến pháp 1959 (tại Điều 30 và Điều 32) và Hiến pháp 1980 

(Điều 74) đã có những quy định về quyền làm việc của mọi công dân và có chính 

sách đối với người tàn tật. Hiến pháp 1992, Điều 67 khẳng định: “Thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù 

hợp với sức khoẻ và có đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với 

nước được khen thưởng, chăm sóc. Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi 

nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ”.  

 Năm 1994, Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam được ban hành ngày 23 tháng 6 năm 1994, thể chế hoá các chính sách của 

Nhà nước và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992 

liên quan đến lao động, quản lý và sử dụng lao động và là văn bản luật pháp đầu 

tiên có quy định riêng và toàn diện về lao động là người khuyết tật. Bộ luật lao 

động 1994 có 198 điều, tại Chương XI, Mục III, từ Điều 125 – Điều 128 quy định 

một số nội dung quan trọng về lao động là người khuyết tật, tạo hành lang pháp lý 

khá tòan diện để giải quyết vấn đề lao động là người khuyết tật. Bộ luật lao động 

1994 đã qua 4 lần sửa đổi vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012, trong đó các 

quy định đối với lao động là người khuyết tật đã được điều chỉnh nhằm đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu thực tiễn, điển hình là không quy định về thời giờ làm việc của 

người khuyết tật như trước để góp phần tạo ra môi trường làm việc công bằng 

giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. 

Ngoài các quy định của Bộ luật lao động, vấn đề lao động là người khuyết 

tật còn được đề cập đến trong nhiều văn bản pháp luật khác của quốc gia như: 

Luật người khuyết tật, Luật việc làm, Luật Dạy nghề, Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Tất cả những văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến lao động là người 

khuyết tật đều hướng tới mục tiêu đảm bảo lao động là người khuyết tật tiếp cận 

việc làm và được quyền tham gia bình đẳng trên thị trường lao động. 

2.2.1. Các quy định chung đối với lao động là người khuyết tật 

Điều 176, Bộ luật lao động 2012 quy định Nhà nước bảo trợ quyền lao động, 

tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và 

ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật 

vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật. Chính phủ quy định chính 

sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao 

động sử dụng lao động là người khuyết tật. 

Các quy định chung đối với lao động là người khuyết tật còn được quy định 

trong Luật người khuyết tật và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người 

khuyết tật; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 

26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp 
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Để tăng cường khả năng tham gia thị trường lao động, gia tăng số lao động 

khuyết tật có việc làm hàng năm, Nhà nước Việt Nam có chính sách khuyến 

khích lao động là người khuyết tật và hộ gia đình có người khuyết tật tự tạo việc 

làm (Điều 8, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP), như: Vay vốn với lãi suất ưu đãi để 

sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức 

vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối với các dự án vay 

vốn giải quyết việc làm; Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao 

công nghệ sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.  

Để khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở SXKD nhận lao động là người khuyết 

tật vào làm việc, nhà nước quy định các chính sách ưu đãi đối với các doanh 

nghiệp, cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật (Điều 9, Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP), như: (i) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% 

tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, 

môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; Miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế3; được vay vốn ưu đãi theo dự án phát 

triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội; Ưu tiên cho thuê đất, 

mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật; Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, 

mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt 

bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật. Ngoài ra, đối với các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 người 

khuyết tật làm việc ổn định được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường, 

được vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội. 

Các quy định chung đối với lao động là người khuyết tật còn được quy định 

trong Luật Việc làm, và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm tạo điều kiện, hỗ 

trợ lao động là người khuyết tật tăng cường khả năng tiếp cận thị trường lao động 

thông qua các biện pháp xúc tiến việc làm, hỗ trợ học nghề, như: hộ kinh doanh 

sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là đối tượng được vay vốn từ Quỹ 

quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn (điều 12, Luật việc làm); Được 

hưởng học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, 

chính sách miễn giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên; Được tư vấn 

học nghề, tư vấn việc làm miễn phí; Được giảm hoặc miễn học phí; người khuyết 

tật học nghề thuộc hộ nghèo được miễn học phí, được cấp học bổng và hỗ trợ ăn 

ở, đi lại (điều 71, Luật Dạy nghề). 

2.2.2. Các quy định về điều kiện làm việc và chăm sóc sức khoẻ cho lao 

động khuyết tật 

Nhằm bảo vệ lao động là người khuyết tật trong quá trình lao động, nhà 

nước  quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm 

các điều kiện lao động và có chính sách quan tâm, chăm sóc người lao động 

                                                 
3 Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 
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khuyết tật của đơn vị mình về chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động, công cụ 

lao động, sức khỏe của người lao động trong quá trình làm việc tại đơn vị. Điều 

177, Bộ luật lao động quy định: Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều 

kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với 

lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của họ. 

Điều 21, luật Luật An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quy định:  đối với 
người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao 
động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 
tháng một lần. Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả và được 
hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và hạch toán vào 
chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
không có hoạt động dịch vụ. 

2.2.3 Các quy định về cấm sử dụng người lao động khuyết tật làm việc 

Nhằm đảm bảo phát huy được năng lực của người lao động là người khuyết 

tật đồng thời giảm thiểu việc phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng của người sử 

dụng lao động, pháp luật lao động không còn quy định cụ thể về thời gian làm 

việc mà chỉ quy định về vấn đề làm đêm và làm thêm giờ đối với lao động là 

người khuyết tật. Đồng thời, người lao động khuyết tật là đối tượng có sự khiếm 

khuyết các chức năng của cơ thể và không thể có thể trạng, sức khỏe hoàn thiện 

như người lao động là người không khuyết tật, làm cản trở khả năng làm việc, 

nếu tiếp tục đối mặt với những rủi ro hiện hữu trong lao động sẽ dễ dàng gây ra 

nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người lao động khuyết tật, do đó pháp 

luật nghiêm cấm sử dụng người lao động khuyết tật làm những công việc, nghề 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Cụ thể, điêu 178 Bộ luật Lao động quy định cấm 

sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên 

làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; sử dụng lao động là người khuyết tật làm 

những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc 

hại. 

Như vậy, có thể thấy pháp luật quốc gia về giải quyết việc làm cho lao động 

là người khuyết tật là những quy định pháp lý được xây dựng nhằm loại bỏ những 

bất công mà người khuyết tật đang phải gánh chịu, xóa bỏ các cơ chế khiến người 

khuyết tật bị tách biệt ra ngoài xã hội, đồng thời tăng cường cơ hội việc làm, đảm 

bảo sự tham gia bình đẳng cho họ trong thị trường lao động.  
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Chương III. Tổng quan về lao động là người khuyết tật và tình 

hình thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động đối với lao động 

là người khuyết tật 

3.1.  Tổng quan về lao động là người khuyết tật và tình hình tham gia 

thị trường lao động 

3.1.1. Thực trạng lao động là người khuyết tật ở Việt Nam 

Ở nước ta do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, thiên tai, bão lụt 

và những rủi ro trong quá trình phát triển nên số người bị khuyết tật chiếm tỷ lệ 

khá cao trong dân số. Hiện tại, ước tính cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật 

(chiếm khỏang 7,8% dân số), trong đó có 4,06 triệu người là nữ giới và 1,9 triệu 

là trẻ em. Trong số người khuyết tật có gần 600.000 người khuyết tật nặng4. 

Theo kết quả các cuộc điều tra về người khuyết tật do Bộ LĐTB&XH tiến 

hành trong các năm 1995, 2005 và năm 20115, ước tính trong 6 nhóm dạng tật, có 

khoảng 30% khuyết tật vận động; trên 16% khuyết tật tâm thần, thần kinh; gần 

10% khuyết tật trí tuệ, khoảng 12% khuyết tật nhìn, gần 11% khuyết tật nghe, nói 

và trên 20% là đa khuyết tật. Trong số những người khuyết tật từ 6 tuổi trở lên 

ước tính có khoảng 40% người khuyết tật không biết chữ, gần 20% chưa tốt 

nghiệp tiểu học, trên 9% có trình độ tiểu học (cấp 1), khoảng 15% có trình độ phổ 

thông cơ sở (cấp 2) và dưới 5% có trình độ trung học phổ thông (cấp 3). Trong số 

những người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên, ước tính có gần 5% đã được đào tạo 

nghề, trong số này trên 56% được đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp nghề, khoảng 

27% có trình độ trung học nghề và trên 16% có trình độ cao đẳng và đại học trở 

lên; còn lại trên 95% người khuyết tật chưa được qua đào tạo nghề. Trên 75% 

người khuyết tật sinh sống ở khu vực nông thôn, đa số người khuyết tật có thu 

nhập thấp và không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gần 30% hộ gia đình 

có người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trên 40% người khuyết tật có 

nguồn sống chính cung cấp từ gia đình và người thân; gần 40% có nguồn sống 

chính từ trợ cấp xã hội, chỉ dưới 10% người khuyết có thu nhập ổn định từ lao 

động, việc làm. 

Ước tính có khoảng gần 60% người khuyết tật trong độ tuổi lao động (15 - 

60 tuổi), tương đương với 4,2 triệu người, trong số này có khoảng 32%, tương 

đương với khoảng 1,38 triệu người còn khả năng lao động. Tổng hợp báo cáo của 

các địa phương cho thấy có trên 70% số người khuyết tật còn khả năng lao động 

có tham gia hoạt động kinh tế, trong đó có trên 1.500 lao động là người khuyết tật 

đang làm việc tại 400 cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật (trong đó 

khoảng 4.000 lao động làm việc tại 146 cơ sở thuộc Hội người mù quản lý) và 

trên 2.000 lao động là là người khuyết tật đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người 

                                                 
4 Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Luật người khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội, 2015 
5 Báo cáo Điều tra người khuyết tật năm 1995, 2008 và 2011, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB&XH 
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khuyết tật Việt Nam (VAIDE)6. Ngoài ra, ước tính còn khỏang 16.000 lao động 

khuyết tật khác đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, hộ gia đình 

hoặc tự tạo việc làm. Lao động là người khuyết tật chủ yếu tham gia làm các công 

việc tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, khoảng 80% lao động là người khuyết tật 

hoạt động kinh tế dưới hình thức “tự làm” hoặc là lao động “hộ gia đình” không 

được hưởng tiền lương, tiền công và ước tính chỉ có khoảng 15% là lao động làm 

công ăn lương. 

3.1.2. Thực trạng lao động là người khuyết tật tại các tỉnh nghiên cứu 

 Thành phố Hà Nội 

Thành phố có 98.792 người khuyết tật (chiếm 1,3% dân số), trong đó: nam 

là 52.039 người, nữ là 46.753 người; Thanh niên khuyết tật trong độ tuổi (16-30) 

là 29.284 người (chiếm 29,6%); người khuyết tật còn khả năng lao động là 20.992 

người, trong đó đã có việc làm là 9.516 người, chưa có việc làm là 11.476 người 

(thanh niên khuyết tật chưa có việc làm là 3.602 người, chiếm 17,2%). Người 

khuyết tật có nhu cầu học nghề là 3.465 người và nhu cầu tìm việc làm là 5.751 

người, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) là 3.804 người7. Hiện tại, 

thành phố có 16 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng trên 30% 

lao động là người khuyết tật. 

 Tỉnh Hải Dương 

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 6/2017, toàn tỉnh 

hiện có 37.230 người khuyết tật, chiếm 2,08% dân số, có 41.330 người là thương 

binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, trong đó người khuyết tật nam có 

19.792 người, chiếm 53,16%, người khuyết tật nữ có 17.438 người, chiếm 

46,83%.  

Ước tính toàn tỉnh có khoảng 22,1 ngàn người khuyết tật trong độ tuổi lao  

động và khoảng 70% số này còn khả năng lao động. Thực hiện đề án hỗ người 

khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người 

khuyết tật được quan tâm, từ năm 2012 đến nay, ước tính bình quân mỗi năm 

thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 2 ngàn người, số người khuyết tật sau học 

nghề được giới thiệu việc làm và có việc làm đạt khoảng 40%. Tuy nhiên, còn rất 

nhiều lao động khuyết tật có nhu cầu làm việc nhưng chưa tìm được việc làm, 

một số khác sau một thời gian làm việc đã nghỉ việc do công việc không phù hợp, 

do vậy đa số số người khuyết tật chưa có việc làm.   

Hiện nay cả tỉnh có 7 cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật, các cơ 

sở này đều tiếp cận được với các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh 

nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật. Tỉnh luôn luôn khuyến khích các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhận lao động khuyết tật 

                                                 
6 Báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam năm 

2017 
7 Báo cáo công  tác người khuyết tật năm 2016, Sở LĐTB&XH TP.Hà nội 
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vào làm việc, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, đến nay rất ít doanh nghiệp 

nhận người khuyết tật vào làm việc. 

 Tỉnh Vĩnh Phúc 

Tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 63.100 người khuyết tật, chiếm 6,1% dân số 

toàn tỉnh, trong đó 58,6% là người khuyết tật nặng, phụ nữ khuyết tật chiếm tỷ lệ 

là 46,7%.  Các dạng khuyết tật chiếm tỷ lệ lớn trong số người khuyết tật là 

khuyết tật vận động (26,8%); khuyết tật thần kinh, tâm thần chiếm 33,4%; khuyết 

tật nhìn chiếm 16,4%. 

Ước tính trong số người khuyết tật có 36.346 người, chiếm 57,6% trong độ 

tuổi lao động, khoảng 80% số này còn khả năng lao động và trên 70% có nhu cầu 

về việc làm. Nhìn chung, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật được các 

cấp chính quyền quan tâm, tuy nhiên việc triển khai rất khó khăn. Hiện nay đa số 

người khuyết tật chưa có việc làm, số có việc làm thì chủ yếu là tham gia các 

công việc của hộ gia đình hoặc tự làm việc với các công việc có thu nhập thấp, 

không ổn định, một số ít làm trong các cơ sở SXKD của người khuyết tật, như 

các cơ sở làm tăm tre, chổi chít, cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của Hội người mù. 

Đến năm 2016 tỉnh có duy nhất một cơ sở sản xuất kinh doanh được công nhận 

là cơ sở sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật. 

 Tỉnh Thanh Hóa 

Tính đến năm 2016, tỉnh Thanh Hóa có 133.865 người khuyết tật, trong đó 

gần 80% được xác định là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Các dạng tật chiếm tỷ 

lệ lớn bao gồm: khuyết tật vận động: 37,7%, khuyết tật thân kinh: 17,7%; khuyết 

tật nhìn: 11,6%. 

Ước tính có khoảng 80 ngàn người khuyết tật trong độ tuổi lao động, trong 

đó số có nhu cầu về việc làm là rất lớn, tuy nhiên theo báo cáo của Sở 

LĐTB&XH, nhìn chung công tác tạo việc làm cho người khuyết tật của tỉnh gặp 

nhiều khó khăn. Đến nay, ước tỉnh cả tỉnh có khoảng 26, ngàn người khuyết tật, 

chiếm gần 20% tổng số người khuyết tật của tỉnh có việc làm, số này chủ yếu là 

tham gia sản xuất kinh doanh ở địa phương, một số nhỏ làm việc trong các cơ sở 

SXKD của thương binh, cơ sở của người khuyết tật, rất ít lao động là người 

khuyết tật được nhận vào làm  việc trong các doanh nghiệp, cơ sở SXKD khác 

trên địa bàn. Hiện tại trên toàn tỉnh chưa có có cơ sở sản xuất kinh doanh được 

xác nhận có sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên. 

 Tỉnh Thái bình 

 Toàn tỉnh hiện có 63.473 người khuyết tật, trong đó có 9.595 người 

khuyết tật nặng, chiếm gần 15,7% tổng số. Khoảng 37,5 ngàn người trong độ tuổi 

lao động, trong đó khoảng 18,5 ngàn người còn khả năng lao động. 

 Trong giai đoạn từ 2012 – 2015 đã có khoảng 1.500 người khuyết tật 

được đào tạo nghề và tạo việc làm, tuy nhiên số người khuyết có nhu cầu về việc 

làm của tỉnh còn rất lớn và công tác giải quyết việc làm cho người khuyết tật là 

vấn đề khó khăn, thách thức do rất ít doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động 
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là người khuyết tật, trong khi đó khả năng tự tạo việc làm của người khuyết tật rất 

hạn chế do những khó khăn về vốn, tiêu thụ sản phẩm, cũng như các hạn chế về 

sức khỏe, học vấn của người khuyết tật để có thể tận dụng khai thác, phát huy khả 

năng tự tạo việc làm. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 11 doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh được công nhận là doanh nghiệp có sử dụng từ 30% lao động là 

người khuyết tật trở lên. 

 Tỉnh Quảng Ninh 

Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 19.285 người khuyết tật, chiếm 1,7% 

dân số của tỉnh, trong đó có 2698 người khuyết tật đặc biệt nặng và 8.660 người 

khuyết tật nặng. Số người khuyết tật trong độ tuổi lao động, ước tính là trên 

12.000 người (chiếm gần 61% tổng số), trong đó gần một nửa còn khả năng lao 

động và có nhu cầu về việc làm. 

 Để hỗ trợ người khuyết tật có việc làm, tỉnh đã tăng cường dạy nghề cho 

người khuyết tât để hỗ trợ họ tiếp cận được thị trường lao động địa phương, 

khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở SXKD nhận người khuyết tật vào làm việc. 

Đến nay đã thành lập và công nhận được 10 cơ sở SXKD có sử dụng từ 30% lao 

động là người khuyết tật; đã hình thành một số mô hình tạo việc làm có hiệu quả 

cho người khuyết tật,...mặc dù vậy trên thực tế số lượng người khuyết tật có việc 

làm ổn định là rất ít bởi số doanh nghiệp, cơ sở SXKD ưu tiên sử dụng người 

khuyết tật không nhiều, bên cạnh đó số lao động là người khuyết tật có nghề cung 

ít. Tính từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh mới chỉ tổ chức dạy nghề cho được 

khỏang 500 lượt người khuyết tật, các nghề đào tạo chủ yếu là phi nông nghiệp, 

giản đơn do vậy tỷ lệ người khuyết tật tìm được việc làm sau học nghề chỉ đạt 

khoảng 40%. Như vậy, số lượng người khuyết tật còn khả năng lao động và có 

nhu câu việc làm của tỉnh còn rất lớn. Hiện tại tỉnh có 11 doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh được công nhận là doanh nghiệp có sử dụng từ 30% lao động là 

người khuyết tật trở lên. 

 Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có trên 29.000 người khuyết tật (chưa kể số 

thương binh, bệnh binh), chiếm khoảng 2,5% dân số toàn tỉnh, trong đó có 20.800 

người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng, chiếm 69% tổng số người khuyết tật và 

9.200 người khuyết tật nhẹ, chiếm 31% tổng số người khuyết tật. Ước tính có 

khoảng 17.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động và trên 50% còn khả năng 

lao động và có nhu cầu về việc làm. Các kênh tạo việc làm cho người khuyết tật 

chủ từ Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 -2020, Quỹ quốc gia về việc 

làm, Hội người mù, tuy nhiên số lượng việc làm mới cho người khuyết tật cũng 

rất hạn chế, các nguồn việc làm từ doanh nghiệp cũng rất hiếm hoi. Vì vậy đa số 

người khuyết tật là tham gia lao động ở địa phương với vai trò là lao động hộ gia 

đình, rất ít người khuyết tật có việc làm được hưởng lương. Hiện tại tỉnh chưa có 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được công nhận sử dụng từ 30% là 

người khuyết tật trở lên. 

 Thành phố Hồ Chí Minh 
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Theo số liệu thống kê hiện nay thành phố có khoảng 55.000 người khuyết tật 

(chiếm 0,8% tổng số dân). Số người trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động   

ước tính khỏang 15.000 người, nhưng chỉ có khoảng 40% số này hiện đang có 

được việc làm, trong đó khoảng 25% duy trì được công việc ổn định.  Một trong 

những nguyên nhân khiến người khuyết tật khó tìm việc vì không có nhiều doanh 

nghiệp có điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật. Ngoài 

ra, việc thiếu kỹ năng nghề khiến người lao động cũng bị hạn chế tiếp cận việc 

làm. 

Để người khuyết tật có việc làm, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ 

trợ như: hỗ trợ người khuyết tật học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người 

khuyết tật, tổ chức các hội chợ việc làm cho người khuyết tật, tổ chức sàn giao 

dịch việc làm trực tuyến ưu tiên người khuyết tật (http://vieclamnkt.vn/). Hiện tại 

thành phố có 11 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được công nhận là 

doanh nghiệp có sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên 

3.2. Tình hình thực hiện các quy định của bộ luật lao động về lao động 

là người khuyết tật 

3.2.1. Thực trạng triển khai chính sách của Nhà nước đối với lao động là 

người khuyết tật (điều 176) 

Bộ luật lao động 2012 đã có quy định cụ thể chính sách của nhà nước đối với 

lao động là người khuyết tật. Mục 1, điều 176 nêu rõ Nhà nước bảo trợ quyền lao 

động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến 

khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người 

khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật. Mục 2, điều 

176 nêu rõ Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật. 

Như vậy trên thực tế Nhà nước đang thực hiện một chính sách “kép” đối với 

lao động là người khuyết tật nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thị 

trường lao động, một mặt thực hiện sự “bảo trợ” và khuyến khích, ưu đãi người 

khuyết tật khi tham gia thị trường  lao động, mặt khác thực hiện chính sách "ưu 

đãi” đối với người sử dụng lao động nhằm mục tiêu tăng cường sử dụng lao động 

là người khuyết tật các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

3.2.1.1.  Bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm  

 Tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật 

 Thực tiễn cho thấy dạy nghề cho người khuyết tật là giải pháp hỗ trợ có 

hiệu quả đối với  người khuyết tật trong việc phục hồi chức năng lao động, tiếp 

cận thị trường lao động,có cơ hội việc làm, có thu nhập ổn định, tạo dựng cuộc 

sống bền vững, hạn chế tình trạng phân biệt đối xử, tái hòa nhập cộng đồng.  

 Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, đôn 

đốc và hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật, đồng 

thời khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức của/vì người 

http://vieclamnkt.vn/
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khuyết tật tham gia dạy nghề cho người khuyết tật. Dạy nghề cho người khuyết 

tật được chú trọng cả về phát triển hạ tầng cơ sở dạy nghề và hoàn thiện cơ chế, 

chính sách về dạy nghề đối với đối tượng là người khuyết tật.  

 Về cơ sở hạ tầng dạy nghề, đối với các cơ sở dạy nghề dành cho người 

khuyết tật, ngoài những chính sách chung của cơ sở dạy nghề, các cơ sở này còn 

được Nhà nước hỗ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, 

được giao đất không thu tiền hoặc thuê đất ở nơi thuận lợi cho việc học nghề của 

người khuyết tật, do vậy đã khuyến khích các cơ sở dạy nghề cho người khuyết 

tật được thành lập đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở này duy trì hoạt động. Đối 

với các cơ sở dạy nghề khác, khi nhận người khuyết tật vào học nghề, nâng cao 

trình độ tay nghề được ưu tiên đầu tư, bảo đảm định mức kinh phí đào tạo. 

Đối với giáo viên tham gia dạy nghề cho người khuyết tật, nhà nước cũng có 

chính sách ưu đãi, ngoài các quyền lợi chung đối với giáo viên dạy nghề còn 

được hưởng phụ cấp đặc thù cho việc giảng dạy người khuyết tât tùy thuộc vào 

việc dạy nghề ở các lớp dành riêng cho người khuyết tật hay ở các lớp hoà nhập 

người khuyết tât mà giáo viên được hưởng chế độ ưu đãi khác nhau. (ví dụ: đối 

với giáo viên chuyên trách dạy nghề trong các cơ sở dạy nghề dành riêng cho 

người khuyết tât và giáo viên chuyên trách dạy nghề cho các lớp dạy nghề dành 

riêng cho người khuyết tât, được hưởng mức phụ cấp bằng 70% mức lương hiện 

hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)).  

Đối với người khuyết tật nhà nước bảo đảm người khuyết tật được tư vấn 

học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như 

những người khác. Người khuyết tật tham gia học nghề được hưởng học bổng và 

trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục; chính sách miễn, 

giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên theo quy định của Luật giáo 

dục. người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí; được miễn, giảm học phí. 

Đặc biệt người khuyết tật thuộc hộ nghèo còn được miễn học phí, được cấp học 

bổng và hỗ trợ ăn ở đi lại theo quy định của pháp luật.  

Để thúc đẩy dạy nghề cho người khuyết tật, Đề án hỗ trợ người khuyết tật 

giai đoạn 2012 – 2020 (đã đặt ra chỉ tiêu cụ thể về dạy nghề cho người khuyết tật 

theo từng giai đoạn và tổ chức  triển khai thực hiện trong những năm qua. Tuy 

nhiên, trên thực tế mặc dù chỉ tiêu dạy nghề cho người khuyết tật được xác định 

cụ thể tại Quyết định 1019 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng kinh phí thực hiện 

lại lồng ghép với các chương trình, đề án khác, chưa được bố trí kinh phí riêng. 

Giai đoạn 2012-2015, kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề, nhưng không xác định 

được tổng mức kinh phí và mức bố trí hàng năm. Hầu hết các địa phương chưa 

phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề để tổ chức dạy nghề đối với người 

khuyết tật theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-

BLĐTBXH ngày 26/4/2013. Việc tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật từ năm 

2015 trở về trước  áp dụng chung mức chi phí đào tạo đối với lao động nông thôn 

ở các địa phương. Từ năm 2016, mức kinh phí hỗ trợ người khuyết tật  học nghề 

mới được  chỉnh ở mức cao hơn so với trước đây, 6 triệu đồng/1 người/khóa học. 
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Hộp 1. Tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật giai đoạn 2010 - 2015 

Sau 5 năm mạng lưới cơ sở dạy nghề có tổ chức dạy nghề cho người khuyết 

tật và đội ngũ giáo viên tham gia dạy nghề cho người khuyết tật đã gia tăng đáng 

kể, từ khoảng 850 cơ sở vào năm 2010, đã tăng lên 1.130 cơ sở dạy nghề có tổ 

chức dạy nghề cho người khuyết tật vào năm 2014, trong đó có 744 cơ sở công 

lập, 386 cơ sở tư thục. Trong số 1.130 cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật có 

225 cơ sở dạy nghề chuyên biệt. Tổng số giáo viên tham gia dạy nghề cho người 

khuyết tật là 3.359 giáo viên (biên chế 824 giáo viên, hợp đồng từ 12 tháng trở 

lên 1.108 giao viên và hợp đồng dưới 12 tháng 1.149 giáo viên). 

Từ 2010 - 2014 đã có 11.714 người khuyết tật được hỗ trợ hỗ trợ học nghề, 

chiếm 0,5% tổng số người được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956, bình quân mỗi 

năm có khoảng 2.342 người khuyết tật dạy nghề theo đề án 1956.  

Từ 2010 - 2014, ước tính mỗi năm các tổ chức xã hội, tổ chức của/vì người 

khuyết tật đã dạy nghề và hỗ trợ tạo việc làm cho hàng chục ngàn người khuyết 

tật, trong đó có khỏang 2 - 2,5 ngàn người được hỗ trợ đào tạo nghề. 

Nguồn: Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Luật người khuyết tật, Cục Bảo 
trợ xã hội, 2015 

Tại 8 tỉnh khảo sát, công tác dạy nghề cho người khuyết tật vẫn được thực 

hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án khác, trong đó chủ yếu là từ đề án 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956). Nhìn chung, việc tổ chức dạy 

nghề cho người khuyết tật gặp nhiều khó khăn, từ việc huy động người khuyết tật 

tham gia, chọn nghề dạy, tổ chức dạy…do vậy hàng năm số người khuyết tật 

được tạo nghề ở các tỉnh đều rất ít. 

Tại tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa xây dựng được danh mục nghề và định mức chi 

theo từng nghề dành riêng cho người khuyết tật, tỉnh vẫn thực hiện dạy nghề 

người khuyết tật theo lồng ghép với lao động nông thôn với kinh phí tối đa là 

6.000.000đ/người/khóa học nghề đối với người khuyết tật. Với nguồn ngân sách 

địa phương từ 2012 đến nay đã có trên 1.000 người khuyết tật được hỗ trợ  học 

nghề theo Đề án 1956, bình quân mỗi năm có khoảng 200 người khuyết tật được 

hỗ trợ học nghề và tạo việc làm. 

Tại tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ các 

nghề đào tạo cho người khuyết tật thuộc nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 

việc làm và dạy nghề của tỉnh, trong đó có danh mục đào tạo nghề và mức hỗ trợ 

cho từng nghề, tối đa không quá 6 triệu đồng/người/khóa đối với trình độ sơ cấp 

nghề. Kết quả hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề, truyền nghề, 

tiếp nhận vào làm việc cho khỏang 1000 người khuyết tật với kinh phí trên 6 tỷ 

đồng. Tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật của tỉnh rất khó khăn, năm 2016, 

Hải Dương là một trong những tỉnh phải trả lại kinh phí dạy nghề cho Trung ương 

vì không thể huy động đủ số người khuyết tật đi học nghề và các khó khăn khác 

trong quá trình tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật. 
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Tại Hà Nội, từ năm 2015 đến 6/2017 đã có trên 1.200 người khuyết tật được 

dạy nghề, tạo việc làm với kinh phí thực hiện là gần 6 tỷ đồng từ nguồn ngân 

sách. Ngoài ra, Hội Người khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, 

Hội Người mù, Thành đoàn Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã còn vận động 

các nhà tài trợ trong nước và quốc tế dạy nghề cho gần 900 người khuyết tật. Như 

vậy, từ tất cả các kênh, ước tính bình quân  mỗi năm dạy nghề cho được khoảng 

700 – 800 người khuyết tật. 

Tại tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2016 – 2017 Sở LĐTBXH đã thực hiện hỗ 

trợ dạy nghề cho 996 người khuyết tật là lao động nông thôn, kinh phí 2.800 triệu 

đồng với các nghề được đào tạo chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, khoảng 70% số 

người khuyết tật có việc làm sao đào tạo nghề 

Tại Tp.Hồ Chí Minh, tháng 7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Danh mục đào 

tạo nghề cho người khuyết tật, thực hiện hỗ trợ 6 triệu đồng/người/khóa học đối 

với người khuyết tật; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người tham gia học nghề trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi. Mức 

hỗ trợ là 30.000 đồng/người/ngày học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa 

học, nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên. 

 Từ nghiên cứu về thực trạng dạy nghề cho người khuyết tật có thể nhận 

thấy nổi lên một số vấn đề như: Thực tế, rất ít cơ sở dạy nghề muốn dạy nghề cho 

người khuyết tật vì để dạy nghề cho người khuyết tật, các cơ sở dạy nghề phải 

đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất; Việc dạy nghề cho người khuyết tật rất vất vả 

và khó khăn nên rất ít giáo viên tham gia,  thực tế cho thấy số lượng giáo viên dạy 

nghề cho người khuyết tật còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu đào tạo và cuối 

cùng, kết quả là người khuyết tật được đào tạo nghề chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong 

tổng số người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Điều này đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến khả năng tiếp cận thị trường lao động, đến cơ hội việc làm của người 

khuyết tật. 

- Hỗ trợ tạo việc làm cho lao động là người khuyết tật 

 Để hỗ trợ người khuyết tật tạo việc làm, các địa phương đã chủ động và tích 

cực thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các trung tâm dịch vụ việc 

làm, tổ chức hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật. Bên 

cạnh đó khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức của người 

khuyết tật tạo việc làm cho người khuyết tật. 

Tại Hà Nội, năm 2016 tổ chức 12 phiên giao dịch dành riêng cho người 

khuyết tật,  giới thiệu việc làm cho 434 người khuyết tật vào làm việc tại các 

doanh nghiệp, giới thiệu học nghề cho 121 người khuyết tật và tư vấn cho 1310 

lượt người khuyết tật tìm kiếm việc làm. 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức 8 

phiên giao dịch lồng ghép và lưu động dành cho người khuyết tật, giới thiệu việc 

làm cho 152 người khuyết tật. Cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, cơ sở 

SXKD có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc; đăng tải thông tin 

trên các trang thông tin điện tử để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận; tư vấn học 

nghề, việc làm phù hợp với khả năng của người khuyết tật. 
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Năm 2016, Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung 

tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội tổ chức 12 cuộc tập huấn với gần 

1000 người khuyết tật tham gia tập huấn tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, kỹ 

năng sống, trợ giúp pháp lý. Tại đây người khuyết tật được trang bị kiến thức, kỹ 

năng xác định mục tiêu và hướng nghiệp, kỹ năng tư duy tích cực giúp NKT giải 

quyết một số vấn đề trong cuộc sống, có thêm bản lĩnh, nghị lực để vượt qua trở 

ngại vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

Tại tỉnh Hải dương, từ năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị có liên 

quan và Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương tổ chức sàn giao dịch việc làm 

dành riêng cho người khuyết tật. Trong các phiên giao dịch việc làm của trung 

tâm đã lồng ghép giao dịch việc làm cho người khuyết tật. Cung cấp các thông tin 

của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật vào 

làm việc; đăng tải thông tin trên các trang thông tin điện tử để người khuyết tật dễ 

dàng tiếp cận; tư vấn học nghề, việc làm phù hợp với khả năng của người khuyết 

tật.Tại các phiên giao dịch đã tư vấn được cho trên 1.000 người, giới thiệu việc 

làm cho 930 lao động là người khuyết tật. 

Tại tỉnh Vĩnh phúc, trong năm 2017 Phòng Việc làm, Sở LĐTBXH tổ chức 4 

phiên giao dịch việc làm trong đó có lồng ghép với người khuyết tật và có 4 

người khuyết tật tìm được việc làm.  

Tại thành phố Hồ chí Minh, trong 9 tháng đầu năm năm 2017 đã tổ chức 4 

phiên giao dịch việc làm có lồng ghép việc làm của người khuyết tật, đã có hàng 

ngàn lượt người khuyết tật tham gia và một số đã tìm được việc làm phù hợp. 

Nhìn chung, công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật gặp 

rất nhiều khó khăn do đa số người khuyết tật chưa được đào tạo nghề hoặc chưa 

được đào tạo nghề đúng với khả năng, các ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với 

thị trường lao động, chủ yếu đào tạo ngắn hạn, ở trình độ bậc thấp. Hầu hết các 

doanh nghiệp chưa nhiệt tình khi nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc,  

khâu tư vấn nghề, hỗ trợ tại nơi làm việc, tạo ra các điều chỉnh hợp lý tại nơi làm 

việc còn hạn chế; ngoài ra, các Trung tâm dịch vụ việc làm, đơn vị phục hồi chức 

năng và doanh nghiệp… chưa tạo được sự kết nối, hợp tác chặt chẽ, dẫn đến chưa 

có nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Kết quả, rất ít người khuyết tật tìm 

được việc làm thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm. Tương tự, việc tổ chức 

hội chọ việc làm, sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật thì cũng rất người 

khuyết tật có thể tìm được việc làm phù hợp. 

Hộp 2. Kết quả sàn giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là 

người khuyết tật  

Ngày 12/10/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên 

giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật tại số 215 

phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phiên giao dịch việc 

làm lồng ghép đã thu hút hơn 800 lao động, trong đó có khoảng 200 lượt lao động 

là người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia. Phiên giao dịch việc 
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làm lồng ghép có 55 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với 653 chỉ tiêu tuyển dụng, 

tuyển sinh. Các chỉ tiêu tập trung chủ yếu vào bộ phận lao động có trình độ cao 

đẳng, đại học, lao động đã qua đào tạo với các ngành nghề cơ bản như thương 

mại – dịch vụ, quảng cáo, xây dựng, may mặc, đào tạo nghề… Trong đó, có 10 

doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật với 96 chỉ tiêu tuyển dụng 

và 37 chỉ tiêu tuyển sinh. 

Tổng hợp kết quả cuối phiên giao dịch việc làm, đã có 685 lượt lao động 

được tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, phổ biến chính sách pháp luật lao 

động và thông tin thị trường lao động, trong đó có 153 lượt lao động là người 

khuyết tật; 328 lượt lao động được phỏng vấn, trong đó có 102 lượt lao động là 

người khuyết tật và 121 lao động được tuyển dụng, trong đó có 31 lao động là 

người khuyết tật được tuyển dụng và 15 lao động là người khuyết tật được tuyển 

sinh. 

 Thực hiện tín dụng ưu đãi tạo việc làm đối với người khuyết tật 

Để hỗ trợ  lao động là người khuyết tật tạo việc làm, nhà nước có chính 

sách cho vay ưu đãi với mục đích tạo việc làm. Điều 33, khoản 6 Luật người 

khuyết tật quy định: “Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc 

làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh 

doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm theo quy định của Chính phủ”. Điều 8, mục 1, khoản a Nghị định định số 

28/2012/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 4 năm 2012 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật người khuyết tật quy định: “Người khuyết tật tự tạo 

việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được hưởng chính sách a) 

Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã 

hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện 

hành áp dụng đối với các dự án vay vốn giải quyết việc làm”. Lụât Việc làm, 

chương II. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, Mục 1 Chính sách Tín dụng ưu đãi tạo 

việc làm nêu rõ Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc 

làm, duytrì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm … người khuyết tật 

đều là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng tạo việc làm. 

Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn duy trì hiệu quả 11 chương trình 

tín dụng an sinh xã hội với tổng dư nợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, rất 

nhiều chương trình tín dụng dành cho đối tượng chính sách xã hội như: Hộ nghèo, 

lao động thiếu việc làm, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số... Tính ra, doanh số cho vay mỗi năm của ngân hàng 

trong khoảng 400 - 450 tỷ đồng, với 25.000 - 30.000 lượt hộ được giải quyết cho 

vay. Tuy nhiên, tỷ lệ người khuyết tật được tham gia các nguồn vốn vay này lại 

rất hạn chế, thường chỉ tập trung ở những thành phố lớn. Hiện chưa có nguồn vốn 

vay dành riêng cho cá nhân người khuyết tật. Muốn vay vốn, người khuyết tật 

phải thông qua một tổ chức hội/nhóm có tư cách pháp nhân đứng ra bảo lãnh. 

Kết quả nghiên cứu tại 8 tỉnh đã khẳng định điều này. 
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Tại tỉnh Hải Dương, từ năm 2012 đến nay ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

đã cho vay chương trình giải quyết việc làm cho 218 khách hàng là người khuyết 

tật với tổng số tiền 2.689 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 9 chương trình 

cho vay đang thực hiện, trong đó có “cho vay tạo việc làm”, tuy nhiên mấy năm 

trở lại đây nguồn vốn này vẫn chỉ có 69 tỉ và không được bổ sung thêm. Nhu cầu 

vay của người khuyết tật, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật 

nhiều nhưng vốn vay hạn chế, lại phải phân bổ cho nhiều đối tượng nên không 

tiếp cận được.Thủ tục vay phức tạp, trong đó để được vay thì phải có xác nhận ở 

nơi cư trú nên không phải ai cũng có thể vay được. 

Tương tự, tại Vĩnh phúc nguồn vốn hỗ trợ cho vay khá lớn nhưng trên thực 

tế người khuyết tật vay được vốn rất hạn chế vì không có nguồn kinh phí cho vay 

riêng, hoặc các văn bản chỉ đạo điều hành không chỉ rõ cho đối tượng vay là 

người khuyết tật/không ghi rõ dòng ngân sách dành cho đối tượng này hoặc khó 

chuyển đổi đối tượng vay nên cho vay thực hiện hạn chế, mặc dù ngân sách cho 

vay của tỉnh còn nhiều. 

Tại tỉnh Thái Bình, từ năm Từ năm 2013, tỉnh đã bố trí ngân sách ủy thác 

sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho hộ gia đình có người khuyết tật và cơ sở 

sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật vay vốn. Theo báo cáo 

của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tỷ lệ hộ người khuyết tât vay vốn khá thấp, 

hiện nay toàn tỉnh chỉ có 24 hộ gia đình có người khuyết tật vay vốn sản xuất kinh 

doanh với tổng kinh phí là 320 triệu đồng với lãi suất ưu đãi là 0,275%. 

Tại Hà Nội, việc vay vốn của người khuyết tật từ Quỹ quốc gia về việc làm 

là thuận lợi hơn so với các tỉnh thành phố khác, từ năm 2012 UBND thành phố đã 

có quyết định bố trí ngân sách ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho 

hộ gia đình có người khuyết tật và Cơ sở SXKD sử dụng lao động là người 

khuyết tật vay vốn với mức phí 0,3%/tháng. Riêng năm 2016 Ngân hàng chính 

sách đã phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và cho 963 hộ gia đình vay 

vốn tạo việc làm cho người khuyết tật với tổng số tiền 28.341 triệu đồng. 6 tháng 

đầu năm 2017 đã cho 479 hộ gia đình vay vốn với số tiền 17.156 triệu đồng.  

Tại tỉnh Thanh Hóa, Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ quốc gia về việc làm 

đã giải quyết cho 24 dự án của người khuyết tật vay vốn, góp phần tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm cho 35 người khuyết tật.   

Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do người khuyết tật thiếu thông 

tin, kiến thức về các chính sách pháp luật, chính sách ưu đãi của Nhà nước nên 

không tiếp cận được với nguồn vốn. Một mặt khác gặp khó khăn trong việc hoàn 

tất các thủ tục, giấy tờ… Cùng với đó là vướng mắc xuất phát từ khâu xét duyệt 

đối tượng người vay tại cơ sở. Theo đại diện một Ngân hàng chính sách ở cấp 

tỉnh, đại đa phần các chương trình tín dụng của đơn vị đều uỷ thác cho vay qua 

các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, các tổ chức, đoàn thể địa phương đứng ra 

tập hợp những cá nhân, gia đình có nhu cầu vay vốn để đưa lên. Cán bộ chính 

sách chỉ thẩm định và giải ngân nếu thấy phù hợp. Vì vậy, việc người khuyết tật 

được ưu tiên vay vốn hay không và số lượng nhiều hay ít phần nào phụ thuộc vào 

các cơ sở này. Ngoài ra, đa số người khuyết tật đều nghèo, thực tế đã có không ít 
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các khoản vốn vay của họ rơi vào nợ xấu, nợ khó đòi, phải khoanh nợ, giãn nợ, 

thậm chí xoá nợ. Đây chính là nguyên nhân cơ bản để các tổ chức, đoàn thể địa 

phương phải cân nhắc trước mỗi cơ hội vay vốn dành cho họ. 

3.2.1.2. Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết 
tật vào làm việc 

Để khuyến khích doanh nghiệp nhận lao động là người khuyết tật vào làm 

việc, Bộ luật Lao động nêu rõ nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi người 

sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc 

theo quy định của luật người khuyết tât, cụ thể: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng các chính 
sách ưu đãi của nhà nước”.  

 Về xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động khuyết tật 

Kết quả nghiên cứu tại 8 tỉnh, thành phố cho thấy trên thực tế, số cơ sở 

sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người khuyết tật đạt tỷ lệ từ 30% 

tổng số lao động trở lên ở các địa phương là rất ít, tuy nhiên lại có khá nhiều cơ 

sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyêt tật nhưng không đạt 

tỷ lệ 30% tổng số lao động nên  không thể tiếp cận được các chính sách ưu đãi 

của Nhà nước. Đây là vấn đề bất cập, tạo ra sự không bình đẳng giữa cơ sở sản 

xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người khuyết tật với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh không sử dụng lao động là người khuyết tật, chưa khuyến khích 

được các doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc theo góc nhìn nhận 

nếu như một doanh nghiệp chỉ cần nhận một vài lao động là người khuyết tật thì 

tổng số người khuyết tật được nhận vào làm việc trong mỗi tỉnh là không nhỏ. 

Nên chăng cần có quy định hỗ trợ tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử 

dụng người khuyết tật với hình thức và mức độ hỗ trợ khác nhau căn cứ theo tỷ 

lệ người khuyết tật mà doanh nghiệp nhận vào làm việc. 

Hộp 3. Tình hình xác nhận CSXCSKD sử dụng nhiều lao động khuyết tật 

.. Từ năm 2011 đến nay Sở LĐTB&XH giao Phòng Tiền lương và Bảo hiểm xã 

hội thẩm định hồ sơ và công nhận CSSXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 

lên là người khuyết tật trên địa bàn. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã công nhận 8 cơ 

sở là: Công ty TNHH Trường Đạt;  Công ty TNHH May tình thương Hải Dương; 

Công ty CP XD&TM dịch vụ Hải Dương; Doanh nghiệp tư nhân Tuy Hưng; 

Công ty Cổ phần 1-5;  Công ty TNHH Hồng Ngọc - Chí Linh; Công ty TNHH 

Minh Anh - Chí Linh. Tất cả các cơ sở này đều là cơ sở SXKD của người khuyết 

tật,…còn nhiều cơ sở khác có sử dụng lao động là người khuyết tật nhưng đều 

không đạt tỷ lệ 30% trở lên nên không được xác nhận. 

Thảo luận nhóm Cán bộ, tỉnh Hải Dương 

….Hợp tác xã Tân Thọ được thành lập từ năm 2010, hiện nay chúng tôi đang tạo 

việc làm thường xuyên cho hơn 350 lao động, trong đó có  80 lao động là người 

khuyết tật trong xã và các xã lân cận như Tân Khang, Vạn Hòa, Tân Phúc … với 

mức thu nhập bình quân gần 2 triệu đồng/người/tháng. Chúng tôi có biết chính 
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sách đối với cơ sở sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật nhưng chưa  chưa 

nghĩ đến việc làm hồ sơ xin công nhận vì số lao động là người khuyết tật không 

ổn định, lúc nhiều thì đạt, có lúc lại không đạt tỷ lệ theo yêu cầu, hơn nữa việc 

làm thủ tục, hồ sơ chắc là phức tạp nên ngại chưa làm… 

PVS giám đốc HTX Thủ công Mỹ nghệ Tân Thọ, Thanh Hóa 

Kết quả nghiên cứu tại 8 tỉnh, thành phố cho thấy, tại các địa phương số 

cơ sở sản xuất  kinh doanh được xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 

động khuyết tật để hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước là rất ít (không tính 

các cơ sở SXKD của Thương binh, bệnh binh và người khuyết tật). Như Hà Nội 

đến nay mới quyết định công nhận 16 cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao động trở lên; Quảng Ninh mới chỉ vận động thành lập và công 

nhận 11 cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên; 

Thành phố Hồ Chí Minh đến nay cũng mới công nhận được 9 doanh nghiệp; 

Thái Bình có 11 doanh nghiệp được xác nhận, còn laị Vĩnh Phúc đến nay cũng 

chỉ có duy nhất 1doanh nghiệp được công nhận, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa 

chưă có doanh nghiệp nào được công nhận là doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao 

động là người khuyết tật trở lên. 

 Thực tế ở các địa phương còn nhiều doanh nghiệp chưa biết về quy định sử 

dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật thì sẽ được hưởng một 

số chính sách ưu đãi của Nhà nước, một số khác có biết nhưng không quan tâm 

hoặc tâm lý e ngại thủ tục phức tạp nên chưa đề nghị hưởng chính sách ưu đãi. 

Đây là một nguyên nhân góp phần dẫn đến tình trạng ở các địa phương số doanh 

nghiệp được công nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết 

tật rất hạn chế. 

 Thực hiện vay vốn ưu đãi 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung khả năng tiếp cận với vốn vay 

ưu đãi của các cơ sở SXKD có sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật tùy 

thuộc vào từng địa phương, ở những địa phương nguồn vốn khá dư giả thì việc 

tiếp cận sẽ dễ dàng hơn, như ở thành phố Hà nội, hay tỉnh Hải dương thì đa số cơ 

sở SXKD có sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật đã tiếp cận được với 

nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Ngược lại, tại tỉnh Thanh 

Hóa, các cơ sở sản xuất kinh doang có sử dụng lao động là người khuyết tật lại rất 

khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi, trong đó có  một phần lý do là các 

doanh nghiệp đề nghị vay vốn chưa được công nhận là doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật, một phần khác là nguồn vốn cho vay còn hạn 

hẹp, tuy nhiên cũng không loại trừ lý do ngân hàng ngại đối mặt với các rủi ro khi 

cho người khuyết tật vay vốn. 

Hộp 4. Tình hình vay vốn ưu đãi của doanh nghiệp có sử dụng lao động là 

người khuyết tật 

Hiện nay Thanh Hóa có 7 doanh nghiệp của người khuyết tật, mỗi nơi có từ 

30 đến 50 người khuyết tật tham gia làm việc và 16 doanh nghiệp khác trên địa 

bàn có nhận người khuyết tật vào làm việc.  Hầu như các doanh nghiệp này chưa 
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nhận được chính sách hỗ trợ do chưa được công nhận là doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật. 

 Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật đều thiếu vốn 

do nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, theo báo cáo 

của ngân hàng chính sách xã hội thì chưa có doanh nghiệp sử dung người khuyết 

tật nào đến vay vốn.  

Thảo luận nhóm cán bộ, tỉnh Thanh Hóa. 

 Chính sách thuế 

Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi 2013 quy 

định doanh nghiệp sử dụng từ 30% số lao động bình quân trong năm là người 

khuyết tật và có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên thì được 

miễn thuế TNDN (trừ lĩnh vực tài chính, kinh doanh BĐS), doanh nghiệp sử dụng 

lao động là người khuyết tật (bao gồm cả lao động là thương binh, bệnh binh) 

phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết 

tật...” 

Quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp sử dụng người lao động là người khuyết tật và khuyến khích các doanh 

nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên trên thực tế có những 

doanh nghiệp nhận từ 30% - 50% lao động là người lao động là người khuyết tật 

nhưng tổng số lao động bình quân trong năm không đạt 20 người trở lên, do đó 

doanh nghiệp không được miễn thuế. Vấn đề này thường xảy ra đối với doanh 

nghiệp nhỏ khi sử dụng ít lao động và chưa có điều kiện để mở rộng quy mô hoạt 

động. Như vậy, quy định về thuế với mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ các doanh 

nghiệp sử dụng người lao động là người khuyết tật chưa đạt được hiệu quả trên 

thực tế. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số các doanh nghiệp được công nhận là 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là khuyết tật của các địa phương nghiên 

cứu được hưởng miễn giảm thuế theo quy định, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều 

doang nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật chưa tiếp cận được với 

chính sách này. 

Hộp 5. Tiếp cận chính sách thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 

động là người khuyết tật 

.. Doanh nghiệp của tôi thành lập  năm 2012, ngành nghề kinh doanh vận tải và 

đánh bắt hải sản. Hiện nay chúng tôi có 59 lao động là thương binh trong tổng số 

180 lao động, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa được hưởng chính sách giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp. Chúng tôi đã kiến nghị lên Cục thế tỉnh nhưng vẫn chưa được 

hưởng vì chưa được công nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người 

khuyết tật….. 

Phỏng vấn sâu đại diện doanh nghiệp 27/7, Thanh Hóa  

 Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước, miễn tiền thuê đất, mặt 
bằng, mặt nước 
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Theo quy định của pháp luật cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng 

số lao động trở lên là người khuyết tật được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt 

nước, được miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh  

(đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật 

trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là 

người khuyết tật) 

 Nhìn chung đa số doanh nghiệp, cơ sở SXKD được xác nhận là có sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật tiếp cận được với chính sách này, tuy nhiên 

vẫn còn một số cơ sở được công nhận là có sử dụng nhiều lao động là người 

khuyết tật không tiếp cận được do địa phương không bố trí được vị trí theo yêu 

cầu của doanh nghiệp. 

 Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc  

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở có sử dụng nhiều lao động là người 

khuyết tật được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp 

cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên thực tế, tại cả 8 tỉnh nghiên cứu chưa có cơ sở SXKD nào tiếp cận 

được chính sách. Kết quả thảo luận nhóm ở các tỉnh cho thấy việc thực hiện các 

chính sách ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người khuyết tật trong việc hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi 

trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật còn chưa thực hiện được do chưa 

có hướng dẫn danh mục, tiêu chí xác định và mức hỗ trợ đối với nội dung này. 

Hộp 6. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc 

…Thành phố Hà Nội hiện vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ cải thiện môi trường làm 

việc cho người lao động khuyết tật, đây là một yếu tố hạn chế các doanh nghiệp 

tiếp nhận người lao động vào làm việc do đó cần có sự quan tâm của các cơ quan 

nhà nước, nhiều doanh nghiệp e ngại nhận người khuyết tật vào làm việc do việc 

thay đổi môi trường, điều kiện làm việc cho người khuyết tật sẽ tốn nhiều thời 

gian, chi phí của doanh nghiệp. 

Thảo luận nhóm cán bộ, thành phố Hà nội 

3.3.2.  Thực trạng triển khai quy định về sử dụng lao động là người khuyết tật 

(điều 177)  

 Bảo đảm điều kiện lao động cho người khuyết tật 

Khỏan 1, điều 177 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động 

phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh 

lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức 

khoẻ của họ. 
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Tại các tỉnh nghiên cứu, nhìn chung các doanh nghiệp, cơ sở SXKD đều 

chấp hành pháp luật về an toàn lao động, cố gắng đảm bảo điều kiện làm việc và 

công cụ làm việc phù hợp với người khuyết tật, tuy nhiên đối với hầu hết các 

doanh nghiệp, cơ sở SXKD việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về 

an toàn lao động nói chung, điều kiện làm việc, công cụ làm việc cho lao động là 

người khuyết tật rất khó khăn trong việc thực hiện. 

Hộp 7. Đảm bảo điều kiện lao động, công cụ lao động phù hợp cho lao động 

là người khuyết tật 

…Công ty thành lập 2015, ngành nghề là may mặc, có 25 lao động khuyết tật 

trong tổng số 140 lao động đang làm việc tại công ty. Nhìn chung thì năng suất 

lao động của người khuyết tật là thấp hơn lao động khác mặc dù họ làm việc 

chăm chỉ. Về điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động thì công ty chấp hành 

theo quy định của pháp luật, do vậy môi trường làm việc của lao động khuyết tật 

cũng như các lao động khác, tuy nhiên về công cụ lao động của họ thì công ty 

chúng tôi phải sắm một số thiết bị riêng, phù hợp thì người khuyết tật mới làm 

được, việc này cũng làm tăng chi phí của công ty. Chúng tôi luôn mong muốn và 

sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho người lao động khuyết tật những điều kiện 

làm việc phù hợp. Nhưng với khả năng của các cơ sở của người khuyết tật vốn 

quy mô nhỏ, kinh phí hạn hẹp, việc đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn theo quy 

định của Nhà nước thực sự rất khó khăn. Chúng tôi rất cần và rất mong nhận 

được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan chức năng để tổ chức có hiệu quả 

công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở. Làm thế nào để người khuyết tật 

không phải chịu thêm bất kỳ một tai nạn đáng tiếc nào khiến cuộc sống khó khăn 

thêm nữa.   

Phỏng vấn sâu Giám đốc Công ty TNHH May Hoàng sơn, tỉnh Thanh hóa 

Trên thực tế, đa số người khuyết tật làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh 

doanh nhỏ, cơ sở có quy mô hộ gia đình, nhiều người khuyết tật tự tạo việc làm 

cho mình và người đồng cảnh, có một số ít được nhận vào làm việc trong các tổ 

chức, doanh nghiệp. Ngành nghề chủ yếu mà người khuyết tật tham gia sản xuất 

là thủ công, may mặc, mộc mỹ nghệ, sản xuất chổi đót, làm hoa giấy, buôn bán 

nhỏ, nhân viên văn phòng… nguy cơ mất an toàn, nhất là an toàn về phòng chống 

cháy nổ, an toàn về điện, bệnh nghề nghiệp là rất cao. Ngoài ra, việc bố trí công 

cụ lao động phù hợp là vấn đề quan ngại của các doanh nghiệp vì nó làm tăng chi 

phí sản xuất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn khi sử 

dụng lao động là người khuyết tật như: công việc không phù hợp với người 

khuyết tật (ví dụ vận hành máy móc, làm việc theo dây chuyền, công việc nặng 

nhọc,…), doanh nghiệp phải tăng chi phí cho việc cải thiện điều kiện làm việc 

(tạo lối đi, chỗ ngồi cho người khuyết tật vận động, trang bị công cụ, hoặc cải tiến 

công cụ lao động phù hợp…). Mặt khác, các doanh nghiệp vì nhiều lý do chưa 

hoặc không tiếp cận được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện môi trường làm việc 

phù hợp với người khuyết tật nên trên thực tế không khuyến khích được các 

doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc.  
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Tương tự, hầu hết các doanh nghiệp được phỏng vấn đều rất băn khoăn với 

quy định: “doanh nghiệp phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe của lao động là 

người khuyết tật”. Quy định này là rất khó đối với doanh nghiệp để tổ chức thực 

hiện, vì người lao động dù khuyết tật hay không khi doanh nghiệp đã ký hợp đồng 

lao động với họ thì đã thực hiện việc đóng bảo hiểm y tế, hơn nữa doanh nghiệp 

cũng không có chuyên môn y tế để thực hiện  chăm sóc sức khỏe của họ, vậy phải 

làm như thế nào cho đúng. 

Hộp 8. Sử dụng lao động là người khuyết tật rất khó khăn đối với doanh 

nghiệp 

Chúng ta ai cũng muốn tham gia hỗ trợ người khuyết tật để họ giảm bớt khó 

khăn nhưng giúp mà để đúng với các quy định của pháp luật thì khó mà thực hiện 

được. Đối với doanh nghiệp, cơ sở SXKD thì mục tiêu lợi nhuận phải đặt lên 

hàng đầu thì mới tồn tại được, trong đó chi phí về lao động là một trong những 

yếu tố đầu vào quyết định đến mục tiêu lợi nhuận, sự tồn tại hay không của doanh 

nghiệp. Khi sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định pháp luật lao 

động hiện hành thì  doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thứ quá, không chỉ các vấn 

đề về điều kiện lao động và an toàn lao động, công cụ lao động  mà các vấn đề về 

hạ tầng cơ sở, nhà xưởng, di chuyển, giao thông cũng là một trong những vấn đề 

mà doanh nghiệp phải quan tâm….trong khi đó các hỗ trợ từ phía nhà nước cũng 

rất hạn hẹp và thủ tục phức tạp… dẫn đến doanh nghiệp học phải cân nhắc cẩn 

thận, thông thường thì họ rất hạn chế sử dụng lao động là người khuyết tật. Vì 

vậy, cũng cần cân nhắc, xem xét điều chỉnh các quy định sao cho doanh nghiệp 

họ chấp nhận sử dụng lao động là người khuyết tật, đừng để các quy định vô hình 

chung trở thành rào cản đối với người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm. 

Thảo luận nhóm cán bộ, TP.Hà nội 

 Tham khảo ý kiến của lao động là người khuyết tật 

Tham khảo ý kiến của lao động là người khuyết tật trong các hoạt động liên 

quan là một trong những biện pháp thể hiện vị thế, tiếng nói của người lao động. 

Khỏan 2, Điều 178, Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động phải 

tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên 

quan đến họ”.  

Thực tế nghiên cứu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là 

người khuyết tật tại 8 tỉnh cho thấy các cơ sở khi quyết định các vấn đề liên quan 

đến người lao động khuyết tật đều thực hiện việc trao đổi, tham  khảo ý kiến của 

họ. 

Hộp 9. Tham khảo ý kiến người lao động 

Hợp tác xã có trên 350 lao động, trong đó có 80 lao động là người khuyết tật, 

những lao động này sức khỏe yếu không đi làm công ty, cũng không làm ruộng 

được nên xin vào hợp tác xã để làm vì công việc phù hợp với họ, ở đây chủ yếu là 

làm đồ thủ công, mây tre đan nên thu nhập cũng thấp, lao động khuyết tật thu 

bình quân khỏang 1,5 triệu đồng/tháng. Nhìn chung đối với lao động khuyết tật, 
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ban Chủ nhiệm hợp tác xã thường xuyên trao đổi với họ về công việc, bố trí, xắp 

xếp và ưu tiên trong công việc, thời giờ làm việc linh hoạt, khi nào mệt thì có thể 

nghỉ. Nói chung là quyết định cái gì liên quan đến họ thì cũng đều hỏi ý kiến họ 

xem thế nào để liệu hướng giải quyết cho hợp tình hợp lý vì họ là những người 

lao động mà bản thân đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. 

PVS Giám đốc HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, Thanh Hóa 

Kết quả thảo luận nhóm cán bộ tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định 

thêm về việc các doanh nghiệp có tham khảo ý kiến của lao động là người khuyết 

tật khi quyết định các vấn đề liên quan đến lợi ích của họ.  

Hộp 10. Tham khảo ý kiên lao động là người khuyết tật của Chi cục thuế 

Quận 1  

…Trước đây Chi cục thuế Quận 1 có tuyển dụng 12 người khuyết tật vào 

làm việc theo phương thức hợp đồng. Nói chung những người khuyết tật làm việc 

tại đây được lãnh đạo Chi cục đánh giá cao về tinh thần, thái độ, kỷ luật lao động, 

chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên theo quy định của Bộ Tài chính tại các đơn vị 

quản lý nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp của ngành sẽ chỉ tuyển công chức 

cho các vị trí chuyên môn mà không còn chế độ hợp đồng lao động. Thực hiện 

quy định của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/4/2017, Chi cục đã chấm dứt hợp đồng 

lao động đối với những người khuyết tật nêu trên.  

Trước khi thực hiện cắt hợp đồng lãnh đão Chi Cục đã tổ chức họp, trao 

đổi với 12 lao động là người khuyết tật thuộc diện cắt giảm và thống nhất cách 

làm sao cho phù hợp với cả 2 bên. Chi cục thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ 

theo quy định của pháp luật lao động ( thất nghiệp, BHXH…); Chi cục đã liên hệ 

với một số đơn vị, tổ chức và giới thiệu những lao động này trực tiếp đề đạt 

nguyện vọng được làm việc; Chi cục cũng đã thông bảo tuyển dụng công chức để 

những người khuyết tật có khả năng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển như 

những người bình thường khác. Đến nay 7 lao động là người khuyết tật nói trên  

đã có việc làm ổn định. 

Thảo luận nhóm cán bộ, Thành phố Hồ Chí Minh 

3.2.3. Thực trạng triển khai quy định cấm khi sử dụng lao động là người 

khuyết tật (điều 178) 

3.2.3.1. Làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

Người lao động là người khuyết tật được bình đẳng với những lao động khác 

về thời gian làm việc bình thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do đặc 

thù về sức khỏe và thể chất nên Bộ luật Lao động cũng đã quy định về cấm sử 

dụng người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ  

và làm việc vào ban đêm.  

Kết quả nghiên cứu tại 8 tỉnh cho thấy, toàn bộ các cơ sở SXKD có sử dụng 

lao động là người khuyết tật đề thực hiện đúng quy định này. Tuy nhiên, theo 

đánh giá chung của các doanh nghiệp thì quy định này cũng có những bất lợi đối 
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với lao động là người khuyết tật khi tham gia thị trường lao động và cũng là lý do 

khiến nhiều doanh nghiệp hạn chế sử dụng lao động là người khuyết tật. 

Ngoài ra, quy định của luật lao động về người khuyết tật suy giảm khả năng 

lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ cũng nên xem xét điều chỉnh cho phù hợp 

để đảm bảo quyền bình đẳng. Trước đây, Bộ luật Lao động quy định về thời gian 

làm việc của người khuyết tật không quá 7 giờ/ngày hoặc 42 giờ/tuần với mục 

đích tạo điều kiện cho người khuyết tật làm việc trong giới hạn phù hợp với khả 

năng và sức khoẻ của mình, có khả năng làm việc lâu dài và đạt năng suất. Tuy 

nhiên, sau một thời gian thực hiện, quy định đã thể hiện sự bất cập, tạo ra sự phân 

biệt giữa lao động khuyết tật và lao động không khuyết tật. Người sử dụng lao 

động dựa vào quy định này để từ chối nhận người khuyết tật vào làm việc vì họ 

không đáp ứng được thời gian làm việc như các lao động khác. Chính vì vây, Bộ 

luật Lao động năm 2012 không quy định về thời giờ làm việc của người khuyết 

tật như trước để góp phần tạo ra môi trường làm việc công bằng giữa người 

khuyết tật và người không khuyết tật. 

Hộp 11. Những khó khăn khi thực hiện quy định không sử dụng lao động là 

người khuyết tật suy giảm 51% làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

 …Thứ nhất, đối với những lao động là người khuyết tật có việc làm trong 

các doanh nghiệp thì đa số làm việc trong các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, 

in, dày da, thủ công mỹ nghệ,…những nghề này có đặc thù là thường phải làm 

thêm giờ, mà người khuyết tật không đáp ứng được yêu cầu này. 

Thứ hai, đa số người khuyết tật có việc làm trong các doanh nghiệp đều ở 

mức độ nhẹ, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhất định là người khuyết tật suy giảm 

khả năng lao động từ 51% trở lên mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được vì 

cứ theo giấy chứng nhận khuyết tật thì khuyết tật nhẹ là suy giảm khả năng lao 

động dưới 61%. 

Thứ ba, nhiều doanh nghiệp do đặc thù ngành nghề nên phải tổ chức làm 

việc theo ca, kíp thì sẽ có ca làm đêm, nếu doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao 

động là người khuyết tật thì cũng rất khó để tổ chức sản xuất…. 

Thảo luận nhóm cán bộ, thành phố Hồ Chí Minh 

3.2.3.2. Tham gia làm việc trong các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm 

Vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động trong quá trình lao 

động được đặc biệt chú trọng. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng người lao động 

khuyết tật suy giảm 51% khả năng lao động trở lên làm những công việc, nghề 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm mục đích phòng tránh những rủi ro xảy ra 

đối với người lao động khuyết tật. Sự khiếm khuyết thể lực, trí lực đã là trở ngại 

lớn làm cản trở khả năng làm việc của họ, nếu tiếp tục đối mặt với những rủi ro 

hiện hữu trong lao động sẽ dễ dàng gây ra nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe 

của người lao động. 
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Kết quả các cuộc thảo luận đối với các nhóm đối tượng cho thấy nổi lên một 

vấn đề là có một số ngành nghề có thể sử dụng nhiều lao động là  người  khuyết 

tật, điển hình là ngành dệt may lại thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

(Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội), do đó quy định này cũng có ảnh hưởng nhất 

định đến quyết định tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật của 

doanh nghiệp. 

Hộp 12. Tham gia làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

… Mặc dù hiện nay người khuyết tật đã được hỗ trợ rất nhiều, song vẫn còn 

không ít rào cản tác động đến việc làm của họ. Các chính sách về người khuyết 

tật và lao động là người khuyết tật vẫn chưa hoàn thiện, doanh nhiệp, cộng đồng 

xã hội và bản thân người khuyết tật vẫn còn không ít những quan điểm trái chiều. 

Ví dụ điển hình là quy định của luật lao động cấm lao động khuyết tật suy giảm 

51% khả năng lao động trở lên làm những công việc, nghề nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm có nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận nhìn nhận chính sách mang 

tính nhân văn, bảo vệ lao động là người khuyết tật vì lý do an tòan cho bản thân 

người lao động, tuy nhiên một bộ phận khác nhìn nhận chính sách lại giảm cơ hội 

có việc làm của người khuyết tật. Đơn cử như ngành dệt may, là ngành thuộc 

danh mục nghề nặng nhọc, độc hại (ngành dệt may nằm trong điều kiện lao động 

loại IV), mà trên thực tế lao động là người khuyết tật tham gia sản xuất khá nhiều, 

nên quy định sẽ ảnh hưởng đến việc làm của người khuyết tật… 

Từ những lý do nêu trên, chung ta cần xem xét điều chỉnh các quy định về sử 

dụng lao động là người khuyết tật cho phù hợp hơn; cần phải đặt mục tiêu ưu tiên 

hơn về việc làm của người khuyết tật và sự tham gia bình đẳng của lao động trên 

thị trường lao động. 

Thảo luận nhóm cán bộ, thành phố Hồ Chí Minh 
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Chương IV. Kết luận và khuyến nghị 

 

Kết luận 

1. Để thực hiện bảo trợ quyền lao động của lao động là người khuyết tật 

theo quy định của Bộ luật lao động, trong những năm qua các cấp chính 

quyền, cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực 

triển khai nhiều biện pháp như: tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật; 

hỗ trợ tạo việc làm thông qua các hoạt động tư vấn nghề, giới thiệu việc 

làm, tổ chức hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm cho người khuyết 

tật; cho vay vay vốn ưu đãi từ quỹ quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn 

khác, thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao 

động nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc…tuy nhiên quá 

trình triển khai có những vấn đề bất cập và  kết quả mang lại từ những 

giải pháp này còn hạn chế, cụ thể: 

- Tỷ lệ người khuyết tật qua đào tạo nghề thấp, số lượng người khuyết tật 
được đào tạo nghề hàng năm tăng chậm, chủ yếu là đào tạo ở trình độ 
nghề sơ cấp nghề, ngành nghề đào tạo nghèo nàn, chất lượng đào tạo 

thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Tỷ lệ lao 
động là người khuyết tật có việc làm sau đào tạo thấp. 

- Hỗ trợ tạo việc làm cho lao động là người khuyết tật mới dừng lại ở các 

khâu tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm, chưa có sự kết nối chặt chẽ 
giữa các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp, 
người sử dụng lao động và người lao động, do vậy rất ít người khuyết 

tật tìm được việc làm. 

- Các hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm có lồng ghép lao động 
khuyết tật được các địa phương quan tâm tổ chức, tuy nhiên số lượng 

các phiên giao dịch còn ít, quy mô nhỏ và không đồng đều giữa các 
tỉnh, thành phố, số người khuyết tật tìm được việc làm từ các phiên giao 
địch việc làm còn khiêm tốn. 

- Người lao động khuyết tật còn rất khó khăn trong việc tiêp cận các 
nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm, trong đó một phần khó khăn gây ra bởi 
các quy định về điều kiện vay, cho vay qua ủy thác, một phần do thủ tục 

vay khá phức tạp,… dẫn đến tỷ lệ người khuyết tật tiếp cận với nguồn 
vốn vay vay ưu đãi thấp. 

- Chính sách khuyến khích và ưu đãi đãi người sử dụng lao động nhận 

lao động là người khuyết tật vào làm việc chưa thực sự phát huy tác 
dụng do còn nhiều bất cập, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, 
rất ít doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật đạt được tỷ lệ 

từ 30% trở lên trong tổng số lao động để được thuộc diện hưởng chính 

sách, số doanh nghiệp đủ điều kiên hưởng lại gặp nhiều khó khăn khác 
khi tiếp cận chính sách, đặc biệt là ưu đãi về thuế, về mặt bằng sản xuất 
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kinh doanh,…kết quả là số lượng doanh nghiệp có sử dụng lao động là 

người khuyết tật tiếp cận được chính sách ưu đãi rất hạn chế. 

2. Quy định về sử dụng lao động tại điểm 1, điều 177 của Bộ luật lao động 

là khó thực hiện đối với các doanh nghiệp vì để thực hiện quy định doanh 

nghiệp sẽ rất tốn kém chi phí, ngoài ra còn thiếu những hướng dẫn chi 

tiết từ các cơ quan chức năng để đảm bảo doanh nghiệp có thể thực hiện 

đúng và đầy đủ. Đặc biệt quy định người sử dụng lao động phải thường 

xuyên chăm sóc sức khỏe lao động là người khuyết tật còn gây ra nhiều 

tranh cãi, chưa phù hợp và khó thực hiện trong thực tiễn. 

3. Nhìn chung, các doanh nghiệp khảo sát tại các tỉnh nghiên cứu đều thực 

hiện việc lấy ý kíến lao động là người khuyết tật khi quyết định các vấn 

đề liên quan đến lợi ích của họ theo quy định tại điểm 2, điều 177 của Bộ 

luật lao động, tuy nhiên mức độ và tính chất là khác nhau và khó có thể 

kiểm soát, đánh giá thế nào là hợp lý và đầy đủ. 

4. Các quy định về cấm sử dụng lao động khuyết tật tại điều 178, Bộ luật 

lao động được đánh giá là ưu việt, tuy nhiên những quy định này có ảnh 

hưởng làm hạn chế cơ hội việc làm của người khuyết tật và tiềm ẩn nguy 

cơ bất bình giữa lao động là người khuyết tật với lao động là người 

không khuyết tật trên thị trường lao động. 

5. Bộ luật lao động 2012 từ khi ban hành đến nay đã có rất nhiều văn bản 

của cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện các điều quy định trong bộ 

luật, nhất là về lĩnh vực tiền công, tiền lương, quan hệ lao động,… tuy 

nhiên lại rất hạn chế các văn bản hướng dẫn thi hành các điều quy định 

về lao động là người khuyết tật dẫn đến các địa phương gặp khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện.  

6. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia thực hiện tốt chính sách lao 

động đối với lao động là người khuyết tật đều thực hiện các biện pháp 

thông qua việc áp dụng các quy định mang tính “bắt buộc” đối với người 

sử dụng lao động, đặc biệt là việc quy định các cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp phải đáp ứng tuyển dụng một tỉ lệ nhất định lao động khuyết tật 

vào làm việc và có biện pháp xử lý phù hợp đối với các doanh nghiệp 

không chấp hành quy định pháp luật về lao động là người khuyết tật. 

 

Khuyến nghị 

1. Chính sách của nhà nước đối với lao động là người khuyết tật 

1.1. Về bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người 

khuyết tật 

Việc đào tạo nghề đối với người khuyết tật trong thời gian tới cần chú ý 

đến chất lượng đào tạo, đào tạo thành nghề nghề, làm được nghề thì mới hy vọng 

có việc làm, tránh đào tạo hình thức, dàn trải, chạy theo số lượng. Cần nghiên 
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cứu, xây dựng kế hoach đào tạo nghề chi tiết áp dụng đối với người khuyết tật. 

Cần nghiên cứu, điều chỉnh chính sách, quy định về tổ chức dạy nghề cho người 

khuyết tật phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương để đảm bảo điều kiện 

cho cơ sở tổ chức  dạy và người khuyết tật học nghề có thể thực hiện được. 

Về hỗ trợ tạo việc làm, cần tạo điều kiện hỗ trợ lao động là người khuyết 

tật tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm. Xem 

xét và nhân rộng mô hình cách làm như của thành phố Hà Nội quy định một tỷ lệ 

cố định từ Quỹ quốc gia về việc làm sử dụng cho mục đích cho vay đối tạo việc 

làm đối với người khuyết tật. Cần quy định về định kỳ tổ chức các sàn giao dịch 

việc làm có lồng ghép việc làm của người khuyết tật đối với các địa phương. Mỗi 

tỉnh, hàng năm phải đảm bảo tổ chức tối thiểu ít nhất 02 sàn giao dịch có lồng 

ghép việc làm cho người khuyết tât/1năm. 

1.2. Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhận lao động là 

người khuyết tật vào làm việc 

Cần nghiên cứu, sửa đổi quy định về tỷ lệ lao động là người khuyết tật từ 30% trở 

lên để được hưởng các chính sách ưu đãi theo hướng giảm tỷ lệ xuống ở mức thấp 

hơn, hoặc áp dụng chính sách ưu đãi tương ứng với tỷ lệ sử dụng người khuyết 

tật, mức độ khuyết tật của người lao động. 

Xem xét việc Chính phủ quy định các cơ quan nhà nước, các tổ chức và 

doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí một tỷ lệ nhất định lao động là người khuyết 

tật, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Ngoài ra, 

cũng có thể nên quy định việc giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương quy định tỷ lệ bố trí lao động là lao động là người khuyết tật 

trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để  phù 

hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đối với doanh nghiệp không thực hiện 

được quy định tiếp nhận một tỷ lệ nhất định lao động là người khuyết tật thì nộp 

một khỏan tiền nhất đinh vào Quỹ việc làm người khuyết tật. 

2. Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho lao động khuyết tật 

2.1.  Về điều kiện lao động, công cụ lao động và an toàn lao động 

 Các cơ quan chức năng nhà nước cần xây dựng và ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện lao động và an toàn 

lao động đối với người khuyết tật, trong đó cần phải có tiêu chí, tiêu 

chuẩn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện. 

 Về công cụ lao động, nên xem xét bỏ quy định này, vì doanh nghiệp 

đã tuyển dụng lao động là người khuyết tật vào làm việc thì tất nhiên 

phải trang bị công cụ phù hợp nếu không thì người khuyết tật sẽ 

không thể làm việc được. 

2.2. Về chăm sóc sức khỏe 

 Xem xét, cân nhắc thay quy định trách nhiệm của người sử dụng lao 

động phải “thường xuyên chăm sóc sức khoẻ” cho lao động là người 

khuyết tật như quy định tại khoản 1, Điều 177 Bộ Luật Lao động 
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hiện hành bằng khuyến khích người sử dụng lao động quan tâm bảo 

đảm sức khoẻ cho người lao động  khuyết tật, phù hợp điều kiện cụ 

thể của từng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Đồng thời nghiên cứu, 

bổ xung quy định về nghỉ việc đối với thời gian người lao động 

khuyết tật thực hiện thăm khám, điều trị để phục hồi chức năng. 

         3. Các hành vi cấm sử dụng lao động là người khuyết tật 

3.1. Về làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm 

 Xem xét điều chỉnh quy định về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 

của lao động là người khuyết tật quy định tại điều 178 Bộ luật lao 

động 2012. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động nên áp dụng quy định 

của luật người khuyết tật về xác định mức độ khuyết tật, điều này 

cũng phù hợp đối với quy định về tỷ lệ thương tật của thương binh, 

bệnh binh. 

 Nghiên cứu sửa đổi việc cấm người sử dụng lao động sử dụng lao 

động là người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở 

lên làm thêm giờ. Làm việc vào ban đêm bằng quy định những việc 

người sử dụng lao động cần phải làm (nguyên tắc thỏa thuận và bảo 

đảm sức khỏe) khi sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm 

khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban 

đêm để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa lao động là người khuyết 

tậ và lao động là người không khuyết tật trên thị trường lao động. 

 Nghiên cứu ban hành một số nghề/công việc cho phép lao động là 

người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm 

việc vào ban đêm. 

3.1. Về làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Nên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và quy định của các quốc gia phát 

triển để về xây dựng danh mục nghề, công việc hạn chế sử dụng lao động 

là người khuyết tật. Cần có sự tham gia của lao động là người khuyết tật 

trong quá trình xây dựng danh mục nghề, công việc hạn chế sử dụng lao 

động là người khuyết tật. 
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