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ĐÀO TẠO CÔNG TÁC 
XÃ HỘI CHO NHÂN SỰ ACDC 

Ngày 13 – 15/02/2019, Trung tâm ACDC tổ chức 
khóa đào tạo công tác xã hội cho nhân viên Trung 
tâm với chủ đề “Công tác xã hội với cá nhân” tại Hà 
Nội. Khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ 
năng cho cán bộ của ACDC về các phương pháp, kỹ 
năng thực hành công tác xã hội với cá nhân, tập 
trung vào đối tượng là người khuyết tật.
Hoạt động có sự tham gia của gần 30 học viên là cán 
bộ của ACDC tại Hà Nội và các văn phòng dự án 
thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng 
Nam. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các học 
viên đã được tìm hiểu về phương pháp, tiến trình và 
các kỹ năng để tiến hành công tác xã hội cá nhân, 
đặc biệt là người khuyết tật. Thông qua các thảo 
luận nhóm, trải nghiệm sôi nổi, các học viên đã có 
thêm cơ hội để thực hành, đào sâu hơn về công tác 
xã hội với cá nhân.
Với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm làm việc khác 
nhau, nhiều câu chuyện thực tế đã được chia sẻ 
trong suốt khóa đào tạo. Các câu chuyện giúp làm rõ 

hơn về lý thuyết cũng như thực tiễn liên quan đến 
công tác xã hội cá nhân, cụ thể là người khuyết tật.
Đây là hoạt động nằm khuôn khổ dự án “Tăng cường 
cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ để hỗ trợ 
Trung tâm nâng cao hiệu quả công việc cũng như 
phục vụ tốt hơn cho đối tượng người khuyết tật. 

Ánh Ngọc



Trong tháng 02/2019, lễ ra mắt dự án “Tăng cường 
cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do 
Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã được 
triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào (ngày 21/02) 
và tỉnh Quảng Nam (ngày 22/02). Dự án nhằm tăng 
cường việc thực hiện các chính sách cho người 
khuyết tật (cụ thể tập trung vào vấn đề y tế và tiếp 
cận vật lý).

Hoạt động đã 
thu hút sự 
quan tâm và 
tham gia của 
hơn 120 người 
đại diện các cơ 
quan, ban 
ngành cùng 
đại diện các 
Hội, nhóm 

người khuyết tật địa phương. Dự án được xây dựng 
trong bối cảnh những năm gần đây, các vấn đề về 
phân biệt đối xử đối với người khuyết tật tại Việt Nam 
đã phần nào được giải quyết, người khuyết tật đã 
dần dần hoà nhập vào cộng đồng và thể hiện được 
vai trò cũng như tiếng nói của họ trong mọi mặt của 
xã hội từ đó có những đóng góp cho sự phát triển 
chung. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và rào cản 
nhất định làm ảnh hưởng tới sự đóng góp của người 
khuyết tật, đặc biệt là vấn đề về tiếp cận vật lý dành 
cho người khuyết tật. Chỉ khi người khuyết tật được 
đảm bảo tiếp cận mọi khía cạnh của đời sống, họ 
mới có cơ hội hoà nhập, thể hiện rõ vai trò và đóng 
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RA MẮT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ 
NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”

góp ngược trở lại cho sự phát triển chung của xã hội. 
Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho 
người khuyết tật” được Trung tâm ACDC thực hiện 
trong giai đoạn 2018 - 2021 tại 3 tỉnh: tỉnh Quảng Trị, 
tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. Đối tác của 
dự án bao gồm: Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải và các 
đối tác trung ương có liên quan; UBND tỉnh, các sở 
có liên quan và Hội người khuyết tật tỉnh. Các hoạt 
động của dự án được thiết kế nhằm hướng tới các 
kết quả mong đợi cụ thể tương ứng với 3 hợp phần 
chính của dự án lần lượt là: Chính sách liên quan với 
người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh 
hợp lý; Năng lực thực thi chính sách về người khuyết 
tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường và 
cuối cùng là thúc đẩy việc thực thi các chính sách 
cho người khuyết tật.

Giai đoạn 2015-2018, Trung tâm ACDC đã thực hiện 
dự án “Hỗ trợ người khuyết tật” tại 2 tỉnh Bình Phước 
và Thừa Thiên Huế. Dự án đã đạt được một số kết quả 
trong việc: Góp phần cải thiện, điều chỉnh một số 
chính sách tiếp cận hơn với người khuyết tật; Hỗ trợ 
thành lập các tổ chức của người khuyết tật; Nâng 
cao năng lực thực hiện các chính sách hỗ trợ người 
khuyết tật; Thúc đẩy thực hiện các hoạt động cải tạo 
công trình xây dựng và giao thông đảm bảo tiếp cận 
cho người khuyết tật. Kế thừa những kết quả của dự 
án “Hỗ trợ người khuyết tật”, dự án “Tăng cường cơ 
hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” kỳ vọng 
sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong tiếp cận cho 
người khuyết tật và xây dựng các mô hình hỗ trợ bền 
vững cho người khuyết tật.

Minh Trần



Năm 1997, cô bé ba tuổi Haley Moss sống tại hạt  
Parkland, Florida, Mỹ chưa biết nói nhưng có thể giải bộ 
xếp hình 100 miếng nhưng vẫn chưa biết nói. Bác sĩ 
chẩn đoán cô bé mắc chứng tự kỷ, có thể sẽ không bao 
giờ sống tự lập hoặc tìm được việc làm với mức lương 
tối thiểu. Tuy nhiên, hiện nay cô gái 24 tuổi này đang 
sống 1 mình và làm việc tại một công ty luật hàng đầu ở 
Miami, Mỹ. Đồng thời cô cũng là tác giả của 2 đầu sách, 
trong đó có 1 cuốn sách được xuất bản khi cô mới           
15 tuổi.

Theo học tại đại học Florida, Haley Moss tốt nghiệp với 
hai tấm bằng cử nhân Tâm lý học và Tội phạm học chỉ 
trong ba năm. Sau đó, cô được nhận vào trường luật của Đại học Miami, năm thứ 2 cô đã trở thành 
nhân viên học việc của Zumpano Patricios, một hãng luật hàng đầu tại Miami. Công ty này đã nhận ra 
tài năng của cô trước cả khi Moss tham gia kỳ thi để trở thành luật sư, vì vậy họ đã đề nghị cô trở thành 
nhân viên chính thức sau tốt nghiệp và gia nhập đoàn luật sư.

Ngày 11/01/2019 vừa qua, Haley Moss chính thức tuyên thệ, trở thành luật sư công khai mắc chứng tự 
kỷ đầu tiên của bang Florida, Mỹ. Cô chia sẻ rằng mình đã nỗ lực để chứng minh nhận định của người 
bác sĩ năm xưa hoàn toàn sai lầm.

Theo Joseph Zumpano, nhà đồng sáng lập Zumpano Patricios, hãng luật muốn là nơi đầu tiên tiếp 
nhận luật sư mắc chứng tự kỷ, ông nhấn mạnh rằng một người sẽ trở nên xuất sắc nếu bạn đặt một 
người vào đúng thế mạnh của họ và trao cho họ cơ hội. Joseph Zumpano cũng chia sẻ quyết định 
nhận Haley Moss còn vì lý do cá nhân: Haley Moss chính là đại diện cho hy vọng và khát khao của mọi 
cá nhân mắc chứng tự kỷ, bao gồm con trai 16 tuổi của ông.

Theo Sun Sentinel, Haley Moss hiện tập trung hành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và những 
vụ việc có tính chất quốc tế. Nhưng mục tiêu chính của cô là kêu gọi người tự kỷ tự tin vào khả năng 
và đối mặt với những thách thức của bản thân, đồng thời thay đổi sự kỳ thị tiêu cực liên quan đến 
chứng tự kỷ.
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CÔ GÁI TỰ KỶ ÐẦU TIÊN TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN 
XUẤT SẮC CỦA HÃNG LUẬT HÀNG ÐẦU MỸ

Nguyệt Hà (Biên dịch và tổng hợp)

TIN QUỐC TẾ

PHIÊN HỌP THỨ 12 CỦA HỘI NGHỊ CÁC QUỐC GIA 
THÀNH VIÊN CRPD

Theo quyết định của Hội nghị các quốc gia thành viên CRPD tại phiên họp thứ 11 ngày 14/06/2018, 
phiên họp thứ 12 của Hội nghị ngày sẽ diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York từ ngày 11 – 
13/06/2019. Chủ đề của phiên họp lần này là “Đảm bảo người khuyết tật được sống trong một thế giới 
tiến bộ qua CRPD”.



Khi bầu trời phương Bắc xuất hiện những cánh 
én chao liệng là khoảnh khắc báo hiệu một mùa 
xuân nữa sắp về. Xuân đã chạm vào ngõ thật rồi! 
Xuân bao trùm lên từng nếp nhà, trong từng hơi 
thở. Buổi sáng vươn mình thức dậy, nhìn qua 
những ô cửa sổ nhỏ xinh, đã thấy những tia nắng 
ấm áp len lỏi qua từng lớp sương, cành lá. 

Vào xuân là thời điểm không còn cảm nhận thấy 
cái lạnh buốt của mùa đông mà chỉ có cảm giác 
se se lạnh mang theo những cơn mưa phùn. 
Từng nụ hoa hé chúm chím của mùa đông như 
chỉ chực chờ mùa xuân đến là bung toả thành 
một bông hoa rực rỡ. Nhất là những ngày cận kề 
Tết, khắp đường phố hiện lên sắc vàng tươi của 
hoa mai, sắc hồng thắm của hoa đào, đỏ tươi của 
hoa ly... Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên 
nhiên mùa xuân tràn đầy nhựa sống. Nếu mùa 
đông là dấu hiệu kết thúc của một vòng tuần 
hoàn của thời gian thì mùa xuân là khởi đầu của 
vòng tuần hoàn đó. Mùa xuân tượng trưng cho 
tuổi trẻ. Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời 
một người chẳng phải người ta thường gọi là 
“thanh xuân” đó sao? Vì vậy, người ta vẫn thường 
hay nói “Thanh xuân rực rỡ - Tuổi trẻ tươi đẹp”

Những mầm non của mùa xuân mang đến cho 
chúng ta thông điệp của sự hy vọng. Mùa thu cây 
thay lá, mùa đông im lìm trong giá lạnh và mùa 
xuân đâm chồi xanh mơn mởn, nảy lộc non tơ. 
Lộc non với sức sống tiềm tàng, khơi gợi cho con 
người sức sống mãnh liệt, sự hồi sinh. Ta ở một 
lúc nào đó, nhìn vào mầm non mùa xuân, há 
chẳng phải cũng đặt câu hỏi cỏ cây đầy sức sống 
như vậy, sao con người cứ mãi u sầu? Cuộc sống 
không phải lúc nào cũng phẳng lặng mà ở một 
thời điểm nào đó trong cuộc đời sẽ vấp phải 
những khó khăn và thử thách. Đó chính là những 
nốt thăng trầm trong một bản nhạc mang tên mỗi 
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ĐẤT TRỜI SANG XUÂN

CHÀO XUÂN

chúng ta. Có những người can đảm đứng dậy sau 
những vấp ngã nhưng cũng có những người bi 
quan chán nản buông trôi. Mùa xuân như muốn 
nhắn nhủ chúng ta hãy có cái nhìn lạc quan về 
cuộc sống, để vươn tới tương lai. 

Mùa xuân còn mang đến cho chúng ta thông 
điệp yêu thương với Ngày Tết cổ truyền. Tết có ý 
nghĩa thiêng liêng tuyệt vời đối với người dân 
Việt. Những người đi làm ăn xa, dù nghèo khó 
cũng cố gắng trở về sum họp hội tụ với gia đình 
sau những tháng ngày "tha phương cầu thực". Về 
với người thân trong những ngày tết để quên hết 
mọi nhọc nhằn đã trải qua suốt một năm, để kể 
nhau nghe những niềm vui đã trải. Thời khắc 
giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang 
năm mới khiến lòng người rạo rực, rộn ràng chào 
đón một năm mới tốt lành. Gặp nhau trong 
những ngày xuân mới, mọi người đều cầu chúc 
cho nhau những an vui, hạnh phúc, đủ đầy. Trong 
không khí xuân, con người luôn có xu hướng 
hướng đến những điều tốt đẹp, thiện lương. 
Chính vì vậy, mùa xuân luôn mang đến cho 
chúng ta sự yêu thương, tròn đầy, sự gắn kết bền 
chặt giữa con người với con người.

Những thông điệp của mùa xuân được gửi đến 
chúng ta như lời mời gọi hãy làm cho tinh thần 
của mùa xuân lan tỏa từng giờ, từng phút, từng 
giây và khắp nơi trong cuộc sống. Cho dù ngày 
mai còn nhiều khó khăn thử thách chúng ta hãy 
đón mùa xuân mới bằng niềm tin và hi vọng vào 
một tương lai rực rỡ và tươi đẹp hơn.

Phan Hạnh Chi

Trong bài thơ Năm hết hữu cảm, Tản Đà có viết: 

                                                        “...Sương phủ cành mai năm giục hết
                                                               Ngày Xuân con én lại đưa thoi..."
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QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG VÀ THỰC TIỄN GẶP PHẢI

Quy chuẩn quốc gia đã quy định như thế nào về xây 
dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận         
sử dụng?

Tiếp cận công trình công cộng là việc người khuyết tật sử 
dụng được công trình công cộng để có thể hòa nhập cộng 
đồng1 . Tiếp cận là bước đầu để xoá bỏ những rào cản từ môi 
trường vật chất đảm bảo sự hoà nhập của người khuyết tật 
vào cộng đồng. QCVN 10/2014/BXD quy định các tiêu chuẩn 
xây dựng công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người 
khuyết tật như:

Bãi đỗ xe, điểm chờ xe buýt: Trong bãi đỗ xe công cộng và 
bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ đỗ xe của người 
khuyết tật vận động. Tại các điểm chờ xe buýt phải bố trí chỗ 
ngồi cho người khuyết tật và có khoảng trống dành cho        
xe lăn.

Đường vào công trình, lối vào: Ít nhất phải có một đường 
vào đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng và phải tuân 
thủ theo các tiêu chuẩn về đường dốc như chiều dài, chiều 
rộng, độ dốc, tay vịn… như: Độ dốc: không lớn hơn 1/12; 

Ngày 17/6/2010, Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc 
thay đổi nhận thức của xã hội về người khuyết tật, đồng thời đảm bảo người khuyết tật được hưởng đầy 
đủ các quyền cơ bản, được tôn trọng và bảo vệ như mọi công dân khác, trong đó có quyền được tiếp cận 
công trình công cộng. Cũng từ đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 
29/12/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật 
tiếp cận sử dụng (QCVN 10:2014/BXD). Văn bản này đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo quyền 
tiếp cận công trình của người khuyết tật được nhấn mạnh tại điểm d khoản 1 Luật người khuyết tật 2010.

Chiều rộng đường dốc: không nhỏ hơn 1 200 mm; Chiều dài 
đường dốc: không lớn hơn 9 000 mm; Bề mặt đường dốc 
phải cứng, không được ghồ ghề và không trơn trượt.

Quầy lễ tân và sảnh đón: Phải có ít nhất một quầy lễ tân 
hoặc nơi đón tiếp dành cho người khuyết tật ứng với mỗi 
một loại dịch vụ. Số chỗ ngồi dành cho người đi xe lăn không 
nhỏ hơn 5 % tổng số chỗ ngồi trong công trình và vị trí chỗ 
ngồi phải ở gần lối ra vào.

Khu vệ sinh: Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về tiểu treo, bệ 
xí, chậu rửa…

Thoát nạn: phải có hệ thống báo động bằng âm thanh và 
đèn báo hiệu, phải bố trí khu vực chờ cứu hộ cho người 
khuyết tật.

Quá trình thực thi Quy chuẩn ra sao? 
QCVN 10:2014/BXD được ban hành từ năm 2014, với các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 
được sự tiếp cận cho người khuyết tật. Tuy nhiên, sau khi 
văn bản được ban hành rất ít các công trình đảm bảo các 
tiêu chuẩn tiếp cận dành cho người khuyết tật2 . Theo kết 

quả khảo sát năm 2018 do Hội người khuyết tật tỉnh Quảng 
Ngãi, sau khi khảo sát 13 công trình công cộng bao gồm 
bệnh viện, UBND, công viên tại thành phố Quảng Ngãi thì chỉ 
có 1/13 công trình là cơ bản tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD. 
Tại Thừa Thiên Huế, năm 2016, 2017 đã khảo sát 53 địa điểm 
bao gồm cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trụ sở UBND phường, Đại 
Nội, bưu điện, bến xe, nhà ga và vỉa hè, nhưng không có bất 
kì một địa điểm nào đảm bảo đầy đủ các tiêu chí tiếp cận 
theo Quy chuẩn. Tương tự với Bình Phước, sau khi khảo sát 8 
trụ sở UBND phường và 02 trung tâm văn hoá tỉnh năm 2016 
cũng không công trình nào đảm bảo tiếp cận với người 
khuyết tật. Điều này cho thấy, mặc dù chính sách đã được 
ban hành nhưng việc thực hiện trong thực tế vẫn còn          
hạn chế. 

Nguyên nhân từ đâu?

Mặc dù Luật người khuyết tật đã có lộ trình cải tạo toà nhà 
chung cư, công trình công cộng từ năm 2010, cùng với việc 
ban hành Quy chuẩn để làm chuẩn mực cải tạo phù hợp, 
tiếp cận với người khuyết tật, nhưng đến nay, dường như lộ 
trình này đang thực hiện với tốc độ quá chậm chạp, nhiều 
công trình xây dựng sau khi có Quy chuẩn nhưng vẫn chưa 
tuân thủ theo. Điều này có nhiều nguyên nhân như:

Nhận thức của một số cơ quan chức năng và người dân 
còn chưa đầy đủ về quyền của người khuyết tật trong tiếp 
cận công trình giao thông, công trình công cộng: Theo báo 
cáo khảo sát tiếp cận của Hội người khuyết tật tỉnh Thừa 
Thiên Huế, đa phần lãnh đạo UBND phường không biết đến 
Quy chuẩn này của Việt Nam. Điều này đặt ra câu hỏi về tính 
hiệu quả của cơ chế phổ biến chính sách pháp luật tới     
cộng đồng.

Thiếu ngân sách để xây sửa lại: Việt Nam là một quốc gia 
đang phát triển, nguồn thu của ngân sách chủ yếu dựa vào 
nguồn thu từ thuế. Hơn nữa, mỗi địa phương khác nhau lại 
có những mức thu ngân sách khác nhau, phụ thuộc nhiều từ 
ngân sách trung ương. Điều này dẫn đến việc thực hiện cải 
tạo, nâng cấp, hay xây dựng mới đối với các công trình công 
cộng lấy từ nguồn ngân sách địa phương vẫn còn vấp phải 
những khó khăn nhất định.

Cơ chế bảo đảm thực thực thi, giám sát hoạt động xây 
dựng công trình công cộng còn nhiều bất cập: Luật xây 
dựng năm 2014 quy định nguyên tắc xây dựng công trình 
phải đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng một cách thuận lợi, 
an toàn cho người khuyết tật (khoản 3 Điều 4); đồng thời, 
cũng đã ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với 
hành vi Phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia3 , tuy nhiên, còn rất nhiều công trình công 
cộng xây dựng mới nhưng không đảm bảo Quy chuẩn 
10:2014/BXD. Điều này đặt ra câu hỏi cho tính hiệu quả của 
cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật.

Cơ chế giám sát của người dân, của hội/nhóm người 
khuyết tật vẫn còn gặp khó khăn: nhiều người khuyết tật, 

người dân khác trong cộng đồng vẫn chưa nhận thức được 
tốt vai trò giám sát của mình đối với công trình công cộng 
đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Ngoài ra, Luật tiếp 
cận thông tin vẫn còn đang rất mới, cơ chế đảm bảo thực thi 
đối với quyền tiếp cận thông tin của công dân vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện. Do đó người dân vẫn chưa thực 
sự tiếp cận được đến những thông tin về dự án, quá trình xây 
dựng các công trình công cộng để thực hiện quyền giám sát 
của mình.

Giải pháp đặt ra là gì?

Trước hết, cần tăng cường phổ biến chính sách pháp luật 
liên quan đến tiếp cận công trình xây dựng đến người dân, 
đặc biệt đối với các đối tượng là cấp nhà thầu xây dựng, chủ 
đầu tư, thiết kế xây dựng, đồng thời với đó là phổ biến quyền 
giám sát việc xây dựng công trình tới người dân. Đặc biệt 
nâng cao vai trò của báo chí, truyền thông trong hoạt động 
phát hiện, đưa tin về những công trình vi phạm quy định của 
pháp luật về quy chuẩn tiếp cận trong xây dựng.

Cơ quan nhà nước cần đặc biệt gương mẫu chấp hành quy 
định của pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận của người 
khuyết tật đối với các công trình xây dựng: Các bộ cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tư pháp 
như Tòa án, Viện kiểm sát cần tăng cường chỉ đạo việc tự 
kiểm tra, rà soát hệ thống trụ sở cơ quan thuộc thẩm quyền 
quản lý của cơ quan mình để chủ động có kế hoạch cải tạo, 
sửa chữa trụ sở theo QCVN10:2014/BXD. Hàng năm cần chủ 
động phân bổ ngân sách cho việc cải tạo, sửa chữa các công 
trình công cộng xây dựng chưa tiếp cận đối với người    
khuyết tật. 

Cần ban hành các quy định mang tính “cưỡng chế” nhiều 
hơn đối với các công trình công cộng như: không cấp giấy 
phép xây dựng cho các thiết kế không đảm bảo tiếp cận với 
người khuyết tật; không cho công trình này đi vào hoạt động 
nếu không đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Bộ Xây 
dựng, Sở Xây dựng cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra 
việc tuân thủ QCVN10:2014/BXD, đồng thời áp dụng các biện 
pháp xử phạt hành chính theo quy định thị Nghị định 
139/2017/NĐ-CP. Cần nghiên cứu tăng mức chế tài xử phạt 
của Nghị định bởi mức phạt hiện nay là quá nhẹ dẫn đến các 
chủ đầu tư “coi thường” quy định của pháp luật.

Tăng cường cơ chế đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông 
tin của người dân, đặc biệt với người khuyết tật để họ có thể 
thực hiện được quyền giám sát của mình như: nhanh chóng 
ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 
đến tiếp cận thông tin, trong đó cần quy định rõ đơn vị 
không đảm bảo tiếp cận thông tin cho người khuyết tật hoặc 
không cung cấp thông tin khi người khuyết tật yêu cầu đều 
phải chịu mức phạt xứng đáng. Đồng thời, nên ban hành 
tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo tiếp cận thông tin cho người 
khuyết tật như tiêu chuẩn xây dựng website, tiêu chuẩn về 
âm thanh, hình ảnh trên loa, báo, đài…

ThS.Ngô Thị Thu Hằng

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
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Quy chuẩn quốc gia đã quy định như thế nào về xây 
dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận         
sử dụng?

Tiếp cận công trình công cộng là việc người khuyết tật sử 
dụng được công trình công cộng để có thể hòa nhập cộng 
đồng1 . Tiếp cận là bước đầu để xoá bỏ những rào cản từ môi 
trường vật chất đảm bảo sự hoà nhập của người khuyết tật 
vào cộng đồng. QCVN 10/2014/BXD quy định các tiêu chuẩn 
xây dựng công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người 
khuyết tật như:

Bãi đỗ xe, điểm chờ xe buýt: Trong bãi đỗ xe công cộng và 
bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ đỗ xe của người 
khuyết tật vận động. Tại các điểm chờ xe buýt phải bố trí chỗ 
ngồi cho người khuyết tật và có khoảng trống dành cho        
xe lăn.

Đường vào công trình, lối vào: Ít nhất phải có một đường 
vào đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng và phải tuân 
thủ theo các tiêu chuẩn về đường dốc như chiều dài, chiều 
rộng, độ dốc, tay vịn… như: Độ dốc: không lớn hơn 1/12; 

Chiều rộng đường dốc: không nhỏ hơn 1 200 mm; Chiều dài 
đường dốc: không lớn hơn 9 000 mm; Bề mặt đường dốc 
phải cứng, không được ghồ ghề và không trơn trượt.

Quầy lễ tân và sảnh đón: Phải có ít nhất một quầy lễ tân 
hoặc nơi đón tiếp dành cho người khuyết tật ứng với mỗi 
một loại dịch vụ. Số chỗ ngồi dành cho người đi xe lăn không 
nhỏ hơn 5 % tổng số chỗ ngồi trong công trình và vị trí chỗ 
ngồi phải ở gần lối ra vào.

Khu vệ sinh: Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về tiểu treo, bệ 
xí, chậu rửa…

Thoát nạn: phải có hệ thống báo động bằng âm thanh và 
đèn báo hiệu, phải bố trí khu vực chờ cứu hộ cho người 
khuyết tật.

Quá trình thực thi Quy chuẩn ra sao? 
QCVN 10:2014/BXD được ban hành từ năm 2014, với các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 
được sự tiếp cận cho người khuyết tật. Tuy nhiên, sau khi 
văn bản được ban hành rất ít các công trình đảm bảo các 
tiêu chuẩn tiếp cận dành cho người khuyết tật2 . Theo kết 

quả khảo sát năm 2018 do Hội người khuyết tật tỉnh Quảng 
Ngãi, sau khi khảo sát 13 công trình công cộng bao gồm 
bệnh viện, UBND, công viên tại thành phố Quảng Ngãi thì chỉ 
có 1/13 công trình là cơ bản tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD. 
Tại Thừa Thiên Huế, năm 2016, 2017 đã khảo sát 53 địa điểm 
bao gồm cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trụ sở UBND phường, Đại 
Nội, bưu điện, bến xe, nhà ga và vỉa hè, nhưng không có bất 
kì một địa điểm nào đảm bảo đầy đủ các tiêu chí tiếp cận 
theo Quy chuẩn. Tương tự với Bình Phước, sau khi khảo sát 8 
trụ sở UBND phường và 02 trung tâm văn hoá tỉnh năm 2016 
cũng không công trình nào đảm bảo tiếp cận với người 
khuyết tật. Điều này cho thấy, mặc dù chính sách đã được 
ban hành nhưng việc thực hiện trong thực tế vẫn còn          
hạn chế. 

Nguyên nhân từ đâu?

Mặc dù Luật người khuyết tật đã có lộ trình cải tạo toà nhà 
chung cư, công trình công cộng từ năm 2010, cùng với việc 
ban hành Quy chuẩn để làm chuẩn mực cải tạo phù hợp, 
tiếp cận với người khuyết tật, nhưng đến nay, dường như lộ 
trình này đang thực hiện với tốc độ quá chậm chạp, nhiều 
công trình xây dựng sau khi có Quy chuẩn nhưng vẫn chưa 
tuân thủ theo. Điều này có nhiều nguyên nhân như:

Nhận thức của một số cơ quan chức năng và người dân 
còn chưa đầy đủ về quyền của người khuyết tật trong tiếp 
cận công trình giao thông, công trình công cộng: Theo báo 
cáo khảo sát tiếp cận của Hội người khuyết tật tỉnh Thừa 
Thiên Huế, đa phần lãnh đạo UBND phường không biết đến 
Quy chuẩn này của Việt Nam. Điều này đặt ra câu hỏi về tính 
hiệu quả của cơ chế phổ biến chính sách pháp luật tới     
cộng đồng.

Thiếu ngân sách để xây sửa lại: Việt Nam là một quốc gia 
đang phát triển, nguồn thu của ngân sách chủ yếu dựa vào 
nguồn thu từ thuế. Hơn nữa, mỗi địa phương khác nhau lại 
có những mức thu ngân sách khác nhau, phụ thuộc nhiều từ 
ngân sách trung ương. Điều này dẫn đến việc thực hiện cải 
tạo, nâng cấp, hay xây dựng mới đối với các công trình công 
cộng lấy từ nguồn ngân sách địa phương vẫn còn vấp phải 
những khó khăn nhất định.

Cơ chế bảo đảm thực thực thi, giám sát hoạt động xây 
dựng công trình công cộng còn nhiều bất cập: Luật xây 
dựng năm 2014 quy định nguyên tắc xây dựng công trình 
phải đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng một cách thuận lợi, 
an toàn cho người khuyết tật (khoản 3 Điều 4); đồng thời, 
cũng đã ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với 
hành vi Phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia3 , tuy nhiên, còn rất nhiều công trình công 
cộng xây dựng mới nhưng không đảm bảo Quy chuẩn 
10:2014/BXD. Điều này đặt ra câu hỏi cho tính hiệu quả của 
cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật.

Cơ chế giám sát của người dân, của hội/nhóm người 
khuyết tật vẫn còn gặp khó khăn: nhiều người khuyết tật, 

người dân khác trong cộng đồng vẫn chưa nhận thức được 
tốt vai trò giám sát của mình đối với công trình công cộng 
đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Ngoài ra, Luật tiếp 
cận thông tin vẫn còn đang rất mới, cơ chế đảm bảo thực thi 
đối với quyền tiếp cận thông tin của công dân vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện. Do đó người dân vẫn chưa thực 
sự tiếp cận được đến những thông tin về dự án, quá trình xây 
dựng các công trình công cộng để thực hiện quyền giám sát 
của mình.

Giải pháp đặt ra là gì?

Trước hết, cần tăng cường phổ biến chính sách pháp luật 
liên quan đến tiếp cận công trình xây dựng đến người dân, 
đặc biệt đối với các đối tượng là cấp nhà thầu xây dựng, chủ 
đầu tư, thiết kế xây dựng, đồng thời với đó là phổ biến quyền 
giám sát việc xây dựng công trình tới người dân. Đặc biệt 
nâng cao vai trò của báo chí, truyền thông trong hoạt động 
phát hiện, đưa tin về những công trình vi phạm quy định của 
pháp luật về quy chuẩn tiếp cận trong xây dựng.

Cơ quan nhà nước cần đặc biệt gương mẫu chấp hành quy 
định của pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận của người 
khuyết tật đối với các công trình xây dựng: Các bộ cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tư pháp 
như Tòa án, Viện kiểm sát cần tăng cường chỉ đạo việc tự 
kiểm tra, rà soát hệ thống trụ sở cơ quan thuộc thẩm quyền 
quản lý của cơ quan mình để chủ động có kế hoạch cải tạo, 
sửa chữa trụ sở theo QCVN10:2014/BXD. Hàng năm cần chủ 
động phân bổ ngân sách cho việc cải tạo, sửa chữa các công 
trình công cộng xây dựng chưa tiếp cận đối với người    
khuyết tật. 

Cần ban hành các quy định mang tính “cưỡng chế” nhiều 
hơn đối với các công trình công cộng như: không cấp giấy 
phép xây dựng cho các thiết kế không đảm bảo tiếp cận với 
người khuyết tật; không cho công trình này đi vào hoạt động 
nếu không đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Bộ Xây 
dựng, Sở Xây dựng cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra 
việc tuân thủ QCVN10:2014/BXD, đồng thời áp dụng các biện 
pháp xử phạt hành chính theo quy định thị Nghị định 
139/2017/NĐ-CP. Cần nghiên cứu tăng mức chế tài xử phạt 
của Nghị định bởi mức phạt hiện nay là quá nhẹ dẫn đến các 
chủ đầu tư “coi thường” quy định của pháp luật.

Tăng cường cơ chế đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông 
tin của người dân, đặc biệt với người khuyết tật để họ có thể 
thực hiện được quyền giám sát của mình như: nhanh chóng 
ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 
đến tiếp cận thông tin, trong đó cần quy định rõ đơn vị 
không đảm bảo tiếp cận thông tin cho người khuyết tật hoặc 
không cung cấp thông tin khi người khuyết tật yêu cầu đều 
phải chịu mức phạt xứng đáng. Đồng thời, nên ban hành 
tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo tiếp cận thông tin cho người 
khuyết tật như tiêu chuẩn xây dựng website, tiêu chuẩn về 
âm thanh, hình ảnh trên loa, báo, đài…

1. Xem chi tiết tại khoản 8 Điều 2 Luật người khuyết tật 2010
2. Dựa trên kết quả các cuộc khảo sát tiếp cận tại Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Ngãi do Hội/nhóm người khuyết tật các tỉnh thực hiện
3. Xem tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, 
phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở



Theo đó, nạn nhân bom mìn có quyền như sau (Điều 26):
1. Được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, 
phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo 
trợ xã hội.
2. Con của nạn nhân bom mìn vật nổ là trẻ em thuộc diện 
chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, 
đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.
3. Được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định 
của pháp luật.
Cụ thể được Nhà nước hỗ trợ (Điều 27):
1. Chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và 
được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định về bảo 
hiểm y tế.
2. Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng.
3. Hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân 
bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
4. Hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội.
5. Hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc 
khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
6. Hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn vật nổ 
sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo 
hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nghị định có hiệu lực từ ngày: 20/03/2019
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Ng-
hi-dinh-18-2019-ND-CP-quan-ly-hoat-dong-khac-phuc-ha
u-qua-bom-min-vat-no-sau-chien-tranh-406491.aspx

Thông tư này đã có một số điểm thay đổi so với Thông tư 
liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT như 
sau:
Về phương pháp xác định mức độ khuyết tật:
- Bỏ quy định chỉ xác định mức độ khuyết tật dành cho trẻ 
dưới 6 tuổi với dạng khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn, 
khuyết tật thần kinh – tâm thần.
Về Trách nhiệm của thành viên trong Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật:
- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Công chức cấp xã 
phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội: theo đó 
phải tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về thông tin của người 
được xác định mức độ khuyết tật nếu người đó đang đi học; 
mời đại diện cơ sở giáo dục cấp xã nơi đối tượng học tập dự 
họp xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng (nếu cần thiết).
Về hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật:
- Làm rõ quy định: Việc nộp Bản sao các giấy tờ liên quan đến 
khuyết tật (bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật...) chỉ 
khi đối tượng có giấy tờ liên quan đó khi đề nghị xác định 
mức độ khuyết tật.
Về trình tự, thủ tục thực hiện xác định, xác định lại mức độ 
khuyết tật:
- Giảm thời gian thực hiện thủ tục xác định mức độ khuyết tật 
từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.
Về trường hợp thực hiện thủ tục cấp lại Giấy xác nhận 
khuyết tật:
- Các trường hợp không phải cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 
khi đủ 6 tuổi trở lên là: người mềm nhẽo/co cứng toàn thân, 
thiếu hai tay, mù 02 mắt hoặc thiếu 02 mắt, liệt hoàn toàn 02 
tay hoặc liệt nửa người, có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở 
lên mắc một hoặc nhiều loại bệnh: bại não, não úng thuỷ, tâm 
thần phân liệt.
Về phiếu xác định dạng tật và mức độ khuyết tật:
- Người đề nghị xác định dạng tật, mức độ khuyết tật ngoài 
việc phải điền các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ,... thì 
còn phải hoàn thiện thông tin về dạng tật và mức độ khuyết 
tật theo hướng dẫn của công chức phụ trách lĩnh vực lao 
động, thương binh và xã hội.
- Phiếu xác định dạng tật và mức độ khuyết tật được nhập 
thành 01 mẫu phiếu chung, theo đó: 
+ Bổ sung rối loạn phổ tự kỉ thuộc dạng khuyết tật khác
+ Đối với phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người 
dưới 6 tuổi: Bổ sung một số trường hợp thuộc mức độ khuyết 
tật đặc biệt nặng như: liệt hoàn toàn 02 tay hoặc liệt nửa 
người, có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một 
hoặc nhiều bệnh: bại não, não úng thuỷ, tâm thần phân liệt. 
Bổ sung câm điếc hoàn toàn thuộc mức độ khuyết tật nặng.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ban hành ngày 
01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện 
hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau 
chiến tranh.

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 
02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ 
khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 
thực hiện.

+ Đối với phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người từ 
đủ 6 tuổi trở lên: Bổ sung phương pháp xác định mức độ 
khuyết tật, theo đó sử dụng phương pháp quan sát và đặt câu 
hỏi. NKT đặc biệt nặng nếu có 01 trong những dấu hiệu sau: 
mềm nhẽo/co cứng toàn thân/ liệt toàn thân, thiếu 02 tay, mù 
02 mắt/thiếu 02 mắt, liệt 02 tay/liệt nửa người, có kết luận 
của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc 01 hoặc nhiều loại bệnh: 
bại não, não úng thuỷ, tâm thần phân liệt. Người câm điếc 
hoàn toàn thuộc mức độ khuyết tật nặng. Đối với các trường 
hợp không thuộc dấu hiệu trên sẽ phải trả lời các câu hỏi liên 
quan đến nhu cầu sinh hoạt hằng ngày để đánh giá mức độ 
khuyết tật.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2019 thay thế Thông tư 
liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT.
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:   
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx-
?vID=36202



C ú lừa online
Gương mặt buồn rầu, thất thểu cùng với hai cánh tay 
nặng nhọc lăn bánh xe ra khỏi đồn công an, Vân không 
nghĩ sẽ có ngày mình phải đến nơi này, trong một tình 
cảnh trớ trêu như vậy. Cô hối hận chỉ vì một phút hấp 
tấp, vội vàng để rồi phải ra về “trắng tay” như ngày     
hôm nay.
Vân sinh ra với đôi chân bị teo nhỏ, cô không thể tự đi lại 
được mà luôn phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Suốt 12 

năm đi học, không ít lần Vân bị bạn bè xa lánh, bị hàng xóm láng giềng đem ra đùa cợt, chế giễu. Vượt qua hết tất 
cả những mặc cảm trong cuộc sống, cô đỗ vào một trường cao đẳng của tỉnh, với khát khao được tự đứng trên “đôi 
chân” của mình. Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Vân hy vọng vào một tương lai tươi sáng trước mắt, 
thế nhưng cuộc đời dường như vẫn đang tiếp tục thử thách cô. Hết năm lần bảy lượt đi nộp hồ sơ xin việc Vân đều 
bị từ chối, có nơi thì họ nói thẳng rằng chỉ cần người nhanh nhẹn để chạy việc, có nơi thì hẹn sẽ liên lạc lại sau 
nhưng rồi cũng bặt vô âm tín. May mắn thay, trong lúc loay hoay tìm hướng đi cho sự nghiệp của mình thì Vân phát 
hiện dạo gần đây có trào lưu kinh doanh thời trang online – số vốn bỏ ra không cần nhiều mà lại tiết kiệm được 
tiền thuê mặt bằng, quan trọng là tự bản thân mình được làm chủ. Nghĩ vậy, Vân liền đánh liều vay mượn người 
thân và bạn bè một khoản tiền để thử vận may xem sao.
Buôn bán được một thời gian có chút lời lãi, Vân vẫn thường chỉ lấy hàng ở một số mối buôn được người quen giới 
thiệu. Trong một lần lân la trên facebook tìm kiếm thêm các nguồn cung cấp hàng mới, Vân vô tình tìm được một 
mối buôn với nhiều mẫu mã đa dạng, đẹp hơn hẳn những mẫu mà cô đang bán với giá cả phải chăng. Sau một lúc 
tìm hiểu, Vân liền liên hệ hỏi mua với số lượng lớn và được bên họ yêu cầu cọc tiền, hẹn sẽ trả hàng vào đầu tuần 
tới. Dù trong lòng còn chút do dự nhưng Vân vẫn bấm bụng dồn hết vốn liếng để chuyển trước cho họ 50 triệu vì 
chủ mối giục cô phải chuyển tiền ngay, nếu chậm chân thì họ sẽ bán cho người khác. 
Tối đến, Vân mừng rỡ tâm sự với em gái về chuyến hàng lớn sắp tới của mình. Trái lại so với những gì mà Vân tưởng 
tượng, em gái cô cảm thấy rất lo lắng và nghi ngờ: “Chị đã tìm hiểu kỹ chưa mà chuyển cho họ một số tiền lớn như 
thế? Với lại một mối buôn lâu năm thì đáng ra mình phải nghe tiếng họ lâu rồi chứ…”. Nhưng chừng ấy thôi thì chưa 
đủ để Vân mất tin tưởng vào quyết định của mình, cô còn thanh minh với em gái rằng họ là đầu mối buôn của rất 
nhiều các cửa hàng thời trang uy tín được giới trẻ yêu thích.
Vài ngày, rồi đến gần nửa tháng trời trôi qua mà chưa được nhận hàng, tiền thì đã chuyển rồi mà không thấy tin 
tức gì từ mối buôn, Vân đâm ra lo lắng. Lúc này, Vân hốt hoảng vào facebook của người chủ mối thì đã thấy mình 
bị chặn từ khi nào không hay, gọi điện thoại cũng chẳng ai bắt máy. Điều duy nhất mà Vân có thể bấu víu chỉ còn 
là dòng địa chỉ nhận hàng mà cô đã kịp lưu lại trước đó. Lần theo địa chỉ nơi hẹn lấy hàng mà họ cung cấp, Vân thấy 
có một nhóm người người xúm đông xúm đỏ: người tức giận, la hét om sòm; kẻ khóc lóc tức tưởi. Họ nói với Vân 
rằng: “Đây là địa chỉ “ma”, hoàn toàn không hề có thật. Tất cả chúng ta đều bị quân bất nhân này lừa rồi”. Đến giờ phút 
này, Vân mới vỡ lẽ hóa ra cũng có rất nhiều người bị lừa đảo giống như mình. Trong lúc hoang mang, Vân chợt nghĩ 
sao vận đen cứ đeo đẳng mãi cuộc đời cô như vậy. Từng dòng nước mắt cứ tuôn rơi như khiến cho buổi chiều mùa 
đông càng trở nên rét buốt tê tái. Nghe tin dữ, em gái Vân hớt hải chạy một mạch về đưa chị gái mình lên cơ quan 
công an trình báo sự việc. Liệu rồi đây, số tiền gom góp bao lâu nay của cô có đổ sông đổ bể?
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

1. Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây:
a) Trộm cắp, sử dụng trái phép thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản;
b) Lừa đảo qua các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, 
cá nhân.
2. Điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào bằng thủ đoạn gian dối 
chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ảnh minh họa

Hương Thảo



Câu hỏi 1: Theo như tôi được biết thì có chế độ hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc hàng tháng khi mang thai hoặc 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vậy, tôi là nam khuyết 
tật nặng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và nuôi một 
con gái dưới 36 tháng tuổi thì có được chế độ đó 
không (vợ tôi không khuyết tật)?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Tuy nhiên, đối với người khuyết tật nặng, người 
khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi 
con dưới 36 tháng tuổi sẽ được hưởng hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc hàng tháng. Cụ thể:   
Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 
28/2012/NĐ-CP quy định, hệ số tính mức hỗ trợ kinh 
phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi được quy định như sau:
- Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật 
đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai 
hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi;
- Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, 
người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 
36 tháng tuổi;
- Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, 
người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 
36 tháng tuổi;
Lưu ý, trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng 
các hệ số khác nhau nói trên thì chỉ được hưởng một 
hệ số cao nhất;
Như vậy, khi anh đang nuôi 01 con dưới 36 tháng tuổi 
và anh là đối tượng người khuyết tật nặng thì anh sẽ 
được hỗ trợ 405.000 đồng/tháng cho đến khi con anh 
đủ 36 tháng tuổi. Trường hợp của anh đang hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng vẫn sẽ được hưởng đồng thời 
kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng này.
Để được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, trước hết, 
anh cần hoàn thiện hồ sơ gửi lên UBND cấp xã. Căn cứ 
Khoản 4 Điều 20 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, thành 
phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công 
an cấp xã về việc có nơi cư trú hợp pháp;
+ Bản sao giấy khai sinh của con dưới 36 tháng;
+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của anh.
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                                                 TRUNG TÂM ACDC
Địa chỉ: P905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tư vấn qua điện thoại: 024 6281 1234
Tư vấn qua email: tuvan@acdc.org.vn 
Tư vấn trực tuyến trên  website: http://acdc.vn hoặc tuvanmienphi.vn
Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC
Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm ACDC.T
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Thủ tục hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc theo khoản 1 
Điều 21 Nghị định 28/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP được thực 
hiện như sau:
- Anh nộp 01 bộ hồ sơ nói trên lên UBND cấp xã. Khi nộp 
xuất trình bản chính của: (i) Sổ hộ khẩu; (ii) giấy khai 
sinh của con dưới 36 tháng tuổi và (iii) giấy xác nhận 
khuyết tật để cán bộ tiếp nhận đối chiếu.
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã sẽ tiến 
hành xét duyệt, thẩm định hồ sơ của anh và trình lên 
Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết.
- Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét và 
ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho anh.
- Thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc kể từ tháng 
Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc hàng tháng.

Câu hỏi 2: Tôi có một cháu gái bị khuyết tật vận động 
đặc biệt nặng. Trước đây, cháu được nhận trợ cấp và 
tiền nuôi dưỡng là 945.000 đồng. Hôm qua tôi có lên 
UBND xã để lĩnh tiền hàng tháng cho cháu thì cán bộ 
xã thông báo với tôi rằng kể từ tháng này cháu tôi chỉ 
được nhận 810.000 đồng/tháng vì cháu đã tròn 16 
tuổi. Xin hỏi như vậy có đúng không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 16 và khoản 
3 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định hệ số 
tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng như sau:
- Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;
- Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc 
biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt 
nặng là trẻ em;
- Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 
người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ 
trợ chăm sóc hệ số một (1,0).
Tiếp đó, căn cứ theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016: “Trẻ em 
là người dưới 16 tuổi”.
Như vậy, theo quy định trên thì cháu bác đã đủ 16 tuổi 
nên cháu của bác sẽ không còn được nhận trợ cấp theo 
đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em nữa. 
Do đó, cán bộ xã trả lời như vậy là phù hợp với quy định 
của pháp luật.
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CHIA SẺ THÔNG TIN

Trung tâm Nghiên cứu ứng 
dựng Khoa học tâm lý - 

Giáo dục Hừng Ðông
  Đối tượng tuyển dụng: Giáo viên can thiệp 
nhóm, cá nhân cho trẻ đặc biệt
  Số lượng: 2
  Yêu cầu:
     Tốt nghiệp các chuyên ngành giáo dục đặc 
biệt, công tác xã hội, tâm lý học, mầm non, sư 
phạm,...
     Yêu trẻ, yêu nghề 
     Gắn bó lâu dài
     Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 
   Quyền lợi:
      Làm việc trong môi trường năng động, sáng 
tạo
      Đóng BHXH
      Thường xuyên được tham gia các khoá tập 
huấn chuyên môn
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian
  Mức lương: Lương và các chế độ đãi ngộ 
theo thoả thuận
  Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: hungdong-
center@gmail.com trước ngày 30/03/2019
  Thông tin liên hệ:
Người liên hệ: Chị Trang – ĐT: 0984 234 373 
hoặc Chị Thơ – ĐT: 0335 643 738
  Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Nhà C9, ngõ 33, Đốc Ngữ, Ba Đình,   
Hà Nội 
- Cơ sở 2: ngõ 64 Kim Giang, Thanh Xuân,        
Hà Nội

Khám, điều trị cho người khuyết tật 
Hệ vận động

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 
Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Bác sỹ Hoa Kỳ sẽ 
khám, tư vấn miễn phí và phẫu thuật cho bệnh 
nhân các bệnh lý sau:
  Đau khớp gối, khớp háng do thoái hóa, sau 
chấn thương, điều trị nội khoa không đỡ.
  Hạn chế vận động, cứng khớp sau chấn 
thương khớp vai, khớp gối có chỉ định nội soi 
hoặc mổ mở.
  Các bệnh lý về cột sống: Thoát vị đĩa đệm, 
trượt mất vững đốt sống, hẹp ống sống, các 
trường hợp tái phát sau phẫu thuật.
  Chấn thương thể thao tai nạn – đứt các dây 
chằng gối, vai, cổ chân.
Thời gian khám và tư vấn: Từ ngày 01 – 
25/03/2019.
Thời gian phẫu thuật: Từ ngày 24 – 
28/03/2019.
Địa điểm: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 
chức năng Đà Nẵng – Số 95, Quang Trung, Hải 
Châu, Đà Nẵng
Thông tin liên hệ:
  Điện thoại: 02363 888 100 (Máy lẻ:222)
  Di động: Bs. Tuấn – 0905 134 155/ Bs. Thành – 
0905 246 877/ Bs. Vũ – 0975 662 273



Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là một tổ 
chức của và vì Người khuyết tật Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người 
khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng đồng.      
Chúng tôi với một đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm đang 
tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không vật cản và 
vì quyền của người khuyết tật với tôn chỉ mục đích “Chia sẻ niềm tin và nâng 
cao vị thế” cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt Bản tin nội bộ Chính sách & Cuộc 
sống để phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập nhật tin tức của người khuyết tật 
Việt Nam và những tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật tại 
Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác của các độc giả 
để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực hơn. Bản tin sẽ được 
chuyển đến email của các Hội/Nhóm người khuyết tật trên toàn quốc, trên trang 
Fanpage và trang website chính thức của Trung tâm ACDC.
Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban biên tập và ghi rõ nguồn.

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC:
Điện thoại: 024 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn.
Địa chỉ: Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,  
  Thanh Xuân, Hà Nội.

Ban biên soạn:

Nguyễn Thị Lan Anh
Đàm Việt Hà
Trần Thị Minh
Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Phan Ngọc Việt


