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Trong khuôn khổ dự án “We can - Chúng tôi có 
thể” do ChildFund Việt Nam tài trợ, ngày 02 - 
03/03/2019, Trung tâm ACDC đã tổ chức hai khóa tập 
huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại 
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Chương trình nhằm mục 
đích cung cấp các kiến thức về tầm quan trọng của 
phát hiện sớm khuyết tật và phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng cho người khuyết tật và các cán bộ 
địa phương.

Hai khóa tập huấn được triển khai dành cho nhóm tự 
lực của người khuyết tật và các cán bộ y tế (y tế 
huyện, y tế xã, y tế thôn bản), cán bộ lao động – 
thương binh & xã hội. Chương trình thu hút sự tham 
gia của 25 cán bộ địa phương, 57 người khuyết tật và 
gia đình người khuyết tật. Các nội dung lý thuyết và 
thực hành đan xen nhau giúp cho các học viên nắm 
được kiến thức, đồng thời có kỹ năng cơ bản trong 
phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và phát hiện 

sớm khuyết tật. Từ những kiến thức và kỹ năng được 
học, học viên có thể áp dụng các kiến thức/kỹ thuật 
phục hồi chức năng vào cuộc sống và công việc. 
Trong khóa tập huấn này, giảng viên cũng đã hỗ trợ 
tư vấn cho 6 trường hợp khuyết tật về phục hồi chức 
năng, đưa ra các lời khuyên bổ ích và giúp người 
khuyết tật sống độc lập hơn.

Dự án “We can - Chúng tôi có thể” được xây dựng 
nhằm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng 
như những công dân độc lập tự tin vào bản thân và 
sức mạnh của chính mình. Sau gần 2 năm triển khai, 
dự án đã thành lập 06 nhóm phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng cấp xã bao gồm đại diện người 
khuyết tật được lựa chọn từ nhóm tự lực và đại diện 
cán bộ địa phương tại mỗi xã địa bàn. 

Thu Hằng

Bắc Kạn: 
Tập huấn về 

phục hồi chức 
năng dựa vào 

cộng đồng



Tháng 03/2019, Trung tâm ACDC đã phối hợp với 
Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng tổ chức các 
chuỗi hoạt động bao gồm: Thảo luận, trao đổi các 
vấn đề chuyên môn về cách xử lý và ứng phó với các 
trường hợp bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật vào ngày 07/03; và Tọa đàm “Hãy lên 
tiếng” – Phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối 
với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ngày 22/03 tại 
Thành phố Đà Nẵng.

Theo Báo cáo khảo sát của Trung tâm ACDC về tình 
hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ khuyết tật được 
thực hiện tại 2 địa bàn quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) 
và huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) cho thấy, cứ 10 phụ nữ 
khuyết tật thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 hình 
thức bạo lực tình dục. Trong khi đó, các cơ quan đều 
nhận được rất ít phản ánh nào liên quan đến bạo lực 
tình dục. Đây là con số đáng chú ý về sự im lặng của 
nạn nhân bị bạo lực tình dục. Mục tiêu của chương 
trình nhằm giúp mọi người hiểu được tầm quan 
trọng của việc lên tiếng, khai báo các thông tin khi 
có các trường hợp bị bạo lực tình dục; đồng thời nắm 
được cách thức phòng ngừa và có biện pháp ứng 
phó với những trường hợp phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực tình dục. Hoạt động cũng là cơ hội để các 
bên có cơ hội thảo luận về các chính sách liên quan 
đến phòng tránh bạo lực tình dục cho phụ nữ và trẻ 
em gái khuyết tật.

Hoạt động thu hút sự tham gia của đại diện UBND, 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Hội 
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Phụ nữ thành 
phố Đà Nẵng; 
UBND, Phòng 
Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội, 
Phòng Tư 
pháp, Phòng 
Giáo dục – Đào 
tạo, Tòa án, 
Công an, Hội 
Phụ nữ quận Thanh Khê; Trung tâm hỗ trợ pháp lý, 
Trung tâm Công tác xã hội TP Đà Nẵng; Hội/n-
hóm/câu lạc bộ người khuyết tật Thành phố Đà 
Nẵng và quận Thanh Khê; Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết 
tật tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan thông tấn 
báo chí tại địa phương.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường năng lực cho Phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật” được thực hiện bởi Trung tâm ACDC 
dưới sự tài trợ của Qũy Dân chủ Liên Hợp Quốc 
(UNDEF) với mong muốn cùng cộng đồng chung tay 
trong phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục, vì một 
môi trường bình đẳng, an toàn cho phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật. Dự án được thực hiện từ năm 2018 - 
2021 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Ánh Ngọc

Đà 
Nẵng

Phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật



Trong 2 ngày 19-20/03/2019, 
khóa tập huấn chính sách pháp 
luật cho người khuyết tật và cán 
bộ lao động thương binh xã hội đã 
diễn ra tại huyện Ba Tơ, tỉnh 
Quảng Ngãi. Tham gia khóa tập 
huấn có 40 người, bao gồm người 
khuyết tật và cán bộ lao động 
thương binh xã hội tại xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. Mục tiêu của 
khóa tập huấn nhằm nâng cao 
nhận thức về người khuyết tật, 
phổ biến Công ước quốc tế của 
Liên hợp quốc về quyền của 
người khuyết tật cùng các chính 
sách pháp luật tại Việt Nam liên 
quan đến người khuyết tật. 
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TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
VÀ CÁN BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN BA TƠ

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

QUẢNG NGÃI

Minh Trần

Đa số học viên là người dân tộc 
H'rê, chưa từng tham gia khóa tập 
huấn nào trước đó. Với kinh 
nghiệm đứng lớp của giảng viên 
và kinh nghiệm thực tế làm về 
người khuyết tật, anh Trần Tuấn 
Kiệt (giảng viên nguồn của Trung 
tâm ACDC) và chị Võ Thị Gái (Phó 
trưởng phòng Lao động thương 
binh và xã hội huyện Ba Tơ) đã 
khéo léo lồng ghép nhiều phương 
pháp để học viên hiểu kiến thức 
và giải đáp cặn kẽ các câu hỏi của 
học viên, đặc biệt liên quan đến 
việc xác định mức độ khuyết tật 
cho một số đối tượng đặc biệt tại 
xã và thông tư Thông tư 

01/2019/TT-BLĐTBXH xác định 
mức độ khuyết tật.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn 
khổ dự án "Giám sát đánh giá việc 
thực thi Công ước của Liên hợp 
quốc về quyền của người khuyết 
tật" do Tổ chức CBM tài trợ.
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Sáng ngày 26/03/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với 
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, Hà Nội tổ chức tọa 
đàm “Xử lý và ứng phó với các trường hợp bạo lực tình 
dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật".

Tham gia chương trình tọa đàm có bà Đàm Việt Hà, Phó 
giám đốc Trung tâm ACDC; TS. Khuất Thu Hồng, Viện 
trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội; ThS Luật Lê 
Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Ngôi nhà bình yên, TW 
Hội phụ nữ; các cá nhân đại diện Trung tâm trợ giúp 
pháp lý huyện; Phòng tư pháp huyện, các cơ quan 
thuộc huyện Ba Vì gồm: công an, tòa án, trung tâm y tế, 
viện kiểm sát nhân dân, lãnh đạo Hội người khuyết tật 
cùng các hội viên Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật huyện 
Ba Vì.

Tại tọa đàm, đại diện công an huyện Ba Vì chia sẻ: 
Trong năm 2018, tình hình tội phạm học đường, trong 
đó tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng 
gia tăng và ngày càng phức tạp. TS. Khuất Thu Hồng 
cũng đã chỉ ra những con số đáng chú ý về tình hình 
bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. 
Điều này phản ánh tính chất cấp thiết của việc đưa ra 
các biện pháp phòng ngừa và đối phó với vấn đề này.
Cũng theo ThS Luật Lê Thị Phương Thúy những chính 
sách, quy định của pháp luật Việt Nam trong việc xử lý 
các trường bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật còn nhiều khoảng trống, đồng nghĩa với 
việc vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về việc xử lý bạo lực 
tình dục đối với phụ nữ khuyết tật, cần thúc đẩy nâng 
cao nhận thức và tuyên truyền vận động nhằm kêu gọi 

BA VÌ, HÀ NỘI: 
 TỌA ĐÀM “XỬ LÝ VÀ ỨNG PHÓ VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BẠO 
LỰC TÌNH DỤC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT”

nạn nhân và 
gia đình của 
nạn nhân để 
lên tiếng nói 
đưa ra những 
vụ việc có liên 
quan đến với 
các cơ quan 
chức quan 
nắm bắt thông tin nhanh chóng và kịp thời xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là 
một vấn đề cấp thiết, cần sự hợp tác chặt chẽ và sự 
tham gia của các cơ quan, ban ngành nhằm tạo điều 
kiện cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tiếp cận xây 
dựng một môi trường lành mạnh, bình đẳng và an toàn.
Tọa đàm là một trong các chuỗi hoạt động nhằm trong 
khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho Phụ nữ và 
trẻ em gái khuyết tật” được thực hiện bởi Trung tâm 
ACDC dưới sự tài trợ của Quỹ dân chủ Liên hiệp quốc 
(UNDEF). Cũng trong khuôn khổ dự án, trước đó, ngày 
07/03, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Câu lạc bộ Phụ 
nữ và trẻ em gái khuyết tật huyện Ba Vì tổ chức cuộc 
họp lần thứ 3 của Câu lạc bộ. Ngoài mục đích sinh hoạt 
định kỳ, Câu lạc bộ cũng đã tổ chức kỉ niệm ngày Quốc 
tế Phụ nữ cho các chị em với nhiều hoạt động bổ ích liên 
quan đến chủ đề phòng chống bạo lực tình dục đối với 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Hải Âu
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Các chính sách hỗ trợ tài chính trong 
giáo dục đối với người khuyết tật 
Theo quy định của pháp luật hiện hành 
thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh, 
sinh viên khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo hoặc hộ cận nghèo được miễn 
học phí1. Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 
Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BG-
DĐT-BLĐTBXH-BTC quy định: Người 
khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục 
được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 
80% mức lương cơ sở theo quy định của 
Chính phủ trong từng thời kỳ và được 
hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương 
tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 
đồng/người/năm học. Như vậy, người 
khuyết tật tham gia giáo dục được miễn 
học phí, hưởng học bổng và được hỗ trợ 
chi phí học tập nếu thuộc hộ gia đình 
nghèo hoặc cận nghèo.
Thực trạng khi triển khai chính sách 
hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực giáo dục 
đối với người khuyết tật
Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính 
sách hỗ trợ người khuyết tật trong giáo 
dục nhưng theo kết quả điều tra quốc 
gia về người khuyết tật tại Việt Nam 
20162 đã chỉ ra rằng: Cơ hội tiếp cận 
trường học của trẻ em khuyết tật thấp 
hơn nhiều trẻ em không khuyết tật và ở 
các cấp học cao hơn thì cơ hội đi học 
của trẻ khuyết tật càng thấp hơn. Trong 
đó thực tế nhiều trẻ khuyết tật không 
tiếp cận hoặc tiếp cận không đầy đủ các 
chính sách hỗ trợ giáo dục này vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau:
Đầu tiên, việc thiếu hướng dẫn rõ ràng 
các quy định của pháp luật đã khiến 
một số địa phương áp dụng không đúng 
tinh thần của pháp luật. Tại khoản 2 

Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện để người khuyết tật 
thực hiện quyền trong lĩnh vực giáo dục. Luật Người khuyết tật 2010 nhấn mạnh Nhà nước phải có trách nhiệm 
trong việc bảo đảm hòa nhập giáo dục của người khuyết tật như: ưu tiên nhập học và tuyển sinh; miễn, giảm một 
số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục; miễn học phí, cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ 
dùng học tập… Các chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nước trong giáo dục mặc dù đã mang đến nhiều cơ hội học 
tập cho người khuyết tật nhưng vẫn còn tồn tại bất cập trong việc triển khai trên thực tế.

Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010: 
“Người khuyết tật thuộc đối tượng được 
hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được 
hưởng một chính sách trợ giúp cao 
nhất.”. Có thể hiểu người khuyết tật nào 
thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính 
sách cùng loại trong bảo trợ xã hội thì 
được hưởng chính sách cao nhất. Ví dụ 
trong chính sách trợ cấp xã hội hàng 
tháng, nếu một người vừa thuộc đối tượng 
hưởng chính sách cho người cao tuổi, lại 
thuộc đối tượng chính sách cho người 
khuyết tật thì chỉ được hưởng chính sách 
cao nhất. Tuy nhiên, có địa phương đã áp 
dụng chưa đúng tinh thần của quy định 
này, người khuyết tật không được hưởng 
đồng thời cả chính sách trợ cấp xã hội 
hàng tháng và chính sách hỗ trợ tài chính 
trong giáo dục vì địa phương cho rằng hỗ 
trợ trong giáo dục và trợ cấp xã hội hàng 
tháng là cùng loại mà mức hỗ trợ của giáo 

dục hiện nay đang cao hơn của trợ cấp 
xã hội hàng tháng nên chỉ được nhận 
một loại hỗ trợ. Từ đó, người khuyết tật 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học chỉ 
được hưởng chính sách của giáo dục 
mà không được nhận trợ cấp xã hội 
hàng tháng. Có thể thấy, việc thiếu các 
hướng dẫn cụ thể đã vô tình dẫn đến 
tình trạng áp dụng không đúng chính 
sách đối với người khuyết tật, ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người khuyết tật ở 
những địa phương đó. Việc áp dụng 
chưa đúng tinh thần của các quy định 
pháp luật hiện nay một phần là do 
nhiều chính sách đối với người khuyết 
tật chưa thực sự được phổ biến trọn 
vẹn và đúng đắn đến người khuyết tật, 
gia đình họ, nhà trường và cán bộ địa 
phương. Công tác tuyên truyền về các 
chính sách giáo dục cho người khuyết 
tật còn hạn chế cả về nguồn lực và 
cách thức thực hiện, dẫn đến người 
khuyết tật chưa có nhiều thông tin về 
các chính sách dành cho mình để tự 
mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
bản thân.
Thứ hai, việc áp dụng chính sách về tài 
chính trong giáo dục đối với người 
khuyết tật trên thực tế còn chưa thực 
sự đầy đủ ở một số địa phương hiện 
nay. Theo kết quả điều tra quốc gia về 
người khuyết tật Việt Nam 2016, những 
hộ gia đình có thành viên khuyết tật 
thường nghèo hơn, trẻ em khuyết tật 
có nguy cơ ít được đi học hơn các bạn 
cùng trang lứa. Chính vì thế những 
năm gần đây, chính sách miễn giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và học 
bổng cho trẻ khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đã mang lại 
những hiệu quả nhất định trong việc 

hỗ trợ phần nào những người khuyết tật 
này có cơ hội được đến trường và tiếp 
tục được học tập lên các cấp học cao 
hơn. Tuy nhiên, ở một số địa phương chỉ 
áp dụng chính sách giáo dục miễn học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng đối 
với người khuyết tật thuộc hộ nghèo 
còn người khuyết tật thuộc hộ cận 
nghèo thì không được hưởng3. Chưa có 
một lý do cụ thể để giải thích cho việc 
áp dụng pháp luật một cách không đầy 
đủ như vậy. Phải chăng là do việc thiếu 
các hướng dẫn chi tiết cho địa phương 
về áp dụng chính sách, ngân sách địa 
phương không đủ để đảm bảo hỗ trợ 
cho cả người khuyết tật thuộc hộ cận 
nghèo nên đã xảy ra tình trạng này ở 
một số địa phương.
Bên cạnh đó, công tác xét hộ nghèo, hộ 
cận nghèo được thực hiện tại một số địa 
phương còn nảy sinh nhiều bất cập ảnh 
hưởng gián tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của trẻ khuyết tật sống trong 
những hộ gia đình này. Thậm chí một 
trong những lý do để không đưa một hộ 
gia đình có người khuyết tật vào diện hộ 
nghèo, cận nghèo là do trong gia đình 
có người được nhận trợ cấp xã hội hàng 
tháng4. Điều này gây thiệt thòi rất lớn 
cho người khuyết tật vì nhiều gia đình 
có người khuyết tật rơi vào hoàn cảnh 
khó khăn thực sự nhưng lại không được 
công nhận thuộc hộ nghèo, hộ                
cận nghèo.  
Hiện nay, để trẻ khuyết tật được hưởng 
các chính sách hỗ trợ trong giáo dục thì 
điều kiện đủ phải thuộc hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo đã giới hạn đối tượng 
được thụ hưởng chính sách giáo dục 

Nguyễn Linh

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN
này. Kết quả điều tra quốc gia về người 
khuyết tật Việt Nam 20165 chỉ ra rằng: 
cơ hội đến trường của trẻ khuyết tật 
thấp hơn nhiều so với trẻ không khuyết 
tật, đặc biệt tỉ lệ trẻ khuyết tật theo học 
lên các cấp cao hơn thì càng giảm dần 
theo cấp học. Trong khi đó, chính sách 
hiện nay chỉ đang hướng đến hỗ trợ 
nhóm trẻ khuyết tật thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo còn trẻ khuyết tật khác thì 
không được hưởng trong khi cơ hội đi 
học và theo học của những trẻ khuyết 
tật này cũng đang rất thấp. Nên chăng 
mở rộng đối tượng được hưởng chính 
sách giáo dục này sẽ tăng cường hơn 
nữa cơ hội tham gia học tập cho tất cả 
người khuyết tật. Từ đó, không chỉ giúp 
người khuyết tật hoà nhập cộng đồng 
tốt hơn mà còn tạo điều kiện để họ tiếp 
cận được việc làm trong tương lai, tăng 
khả năng đóng góp cho xã hội của họ.
Một số giải pháp hoàn thiện chính 
sách giáo dục đối với người khuyết tật
Cần có hướng dẫn cụ thể đối với quy 
định tại khoản 2 Điều 51 Luật người 
khuyết tật 2010 trong thời gian tới để 
đảm bảo việc triển khai chính sách giáo 
dục trên thực tế một cách chính xác 
nhất. Đồng thời, tổ chức các khóa tập 
huấn, bồi dưỡng đối với các cán bộ phụ 
trách triển khai các chính sách đối với 
người khuyết tật để việc thực hiện 
chính sách tại các địa phương một cách 
đúng đắn và đồng bộ. 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm 
tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động 
bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng 
như phát hiện kịp thời các trường hợp 
hộ nghèo, cận nghèo 
mới, từ đó không ảnh 
hưởng đến lợi ích của 
trẻ khuyết tật sống 
trong các hộ gia đình 
này khi tham gia giáo 
dục.
Tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về người 

khuyết tật bằng các hình thức khác 
nhau đến nhà trường, người dân, gia 
đình người khuyết tật và người khuyết 
tật. Thông qua đó sẽ nâng cao nhận 
thức của mọi người về người khuyết tật 
nói chung và người khuyết tật nói riêng. 
Đặc biệt, tăng cường hiểu biết của 
người khuyết tật về các quyền lợi và 
nghĩa vụ của họ, trong đó có các chính 
sách về giáo dục để chính bản thân 
người khuyết tật có thể tự bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình.
Hướng tới mở rộng đối tượng được thụ 
hưởng chính sách hỗ trợ tài chính trong 
giáo dục đối với tất cả trẻ khuyết tật đi 
học mà không chỉ trẻ khuyết tật thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo mới được hỗ trợ. 
Qua đó mọi trẻ khuyết tật đều có cơ hội 
được đến trường, được giáo dục và trở 
thành những công dân có đóng góp cho 
xã hội trong tương lai.
Để thúc đẩy quyền của người khuyết tật 
và đảm bảo sự tiếp cận tốt hơn với các 
dịch vụ giáo dục của người khuyết tật 
không thể thiếu vai trò của các tổ chức 
chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nhất là 
các tổ chức của người khuyết tật. Vì thế, 
cần tăng cường vai trò của các tổ chức 
này trong hoạt động giám sát thực thi 
chính sách đối với người khuyết tật nói 
chung và chính sách giáo dục đối với trẻ 
khuyết tật nói riêng tại địa phương. 
Đồng thời, nâng cao nhận thức của các 
thành viên trong tổ chức và hỗ trợ trong 
việc đảm bảo quyền con người cơ bản 
của người khuyết tật tại địa               
phương mình.
 

Ảnh minh họa



Tháng 03/2019, Trung tâm ACDC đã phối hợp với 
Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng tổ chức các 
chuỗi hoạt động bao gồm: Thảo luận, trao đổi các 
vấn đề chuyên môn về cách xử lý và ứng phó với các 
trường hợp bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em 
gái khuyết tật vào ngày 07/03; và Tọa đàm “Hãy lên 
tiếng” – Phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối 
với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ngày 22/03 tại 
Thành phố Đà Nẵng.

Theo Báo cáo khảo sát của Trung tâm ACDC về tình 
hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ khuyết tật được 
thực hiện tại 2 địa bàn quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) 
và huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) cho thấy, cứ 10 phụ nữ 
khuyết tật thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 hình 
thức bạo lực tình dục. Trong khi đó, các cơ quan đều 
nhận được rất ít phản ánh nào liên quan đến bạo lực 
tình dục. Đây là con số đáng chú ý về sự im lặng của 
nạn nhân bị bạo lực tình dục. Mục tiêu của chương 
trình nhằm giúp mọi người hiểu được tầm quan 
trọng của việc lên tiếng, khai báo các thông tin khi 
có các trường hợp bị bạo lực tình dục; đồng thời nắm 
được cách thức phòng ngừa và có biện pháp ứng 
phó với những trường hợp phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực tình dục. Hoạt động cũng là cơ hội để các 
bên có cơ hội thảo luận về các chính sách liên quan 
đến phòng tránh bạo lực tình dục cho phụ nữ và trẻ 
em gái khuyết tật.

Hoạt động thu hút sự tham gia của đại diện UBND, 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Hội 
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Các chính sách hỗ trợ tài chính trong 
giáo dục đối với người khuyết tật 
Theo quy định của pháp luật hiện hành 
thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh, 
sinh viên khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo hoặc hộ cận nghèo được miễn 
học phí1. Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 
Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BG-
DĐT-BLĐTBXH-BTC quy định: Người 
khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục 
được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 
80% mức lương cơ sở theo quy định của 
Chính phủ trong từng thời kỳ và được 
hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương 
tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 
đồng/người/năm học. Như vậy, người 
khuyết tật tham gia giáo dục được miễn 
học phí, hưởng học bổng và được hỗ trợ 
chi phí học tập nếu thuộc hộ gia đình 
nghèo hoặc cận nghèo.
Thực trạng khi triển khai chính sách 
hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực giáo dục 
đối với người khuyết tật
Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính 
sách hỗ trợ người khuyết tật trong giáo 
dục nhưng theo kết quả điều tra quốc 
gia về người khuyết tật tại Việt Nam 
20162 đã chỉ ra rằng: Cơ hội tiếp cận 
trường học của trẻ em khuyết tật thấp 
hơn nhiều trẻ em không khuyết tật và ở 
các cấp học cao hơn thì cơ hội đi học 
của trẻ khuyết tật càng thấp hơn. Trong 
đó thực tế nhiều trẻ khuyết tật không 
tiếp cận hoặc tiếp cận không đầy đủ các 
chính sách hỗ trợ giáo dục này vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau:
Đầu tiên, việc thiếu hướng dẫn rõ ràng 
các quy định của pháp luật đã khiến 
một số địa phương áp dụng không đúng 
tinh thần của pháp luật. Tại khoản 2 

Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010: 
“Người khuyết tật thuộc đối tượng được 
hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được 
hưởng một chính sách trợ giúp cao 
nhất.”. Có thể hiểu người khuyết tật nào 
thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính 
sách cùng loại trong bảo trợ xã hội thì 
được hưởng chính sách cao nhất. Ví dụ 
trong chính sách trợ cấp xã hội hàng 
tháng, nếu một người vừa thuộc đối tượng 
hưởng chính sách cho người cao tuổi, lại 
thuộc đối tượng chính sách cho người 
khuyết tật thì chỉ được hưởng chính sách 
cao nhất. Tuy nhiên, có địa phương đã áp 
dụng chưa đúng tinh thần của quy định 
này, người khuyết tật không được hưởng 
đồng thời cả chính sách trợ cấp xã hội 
hàng tháng và chính sách hỗ trợ tài chính 
trong giáo dục vì địa phương cho rằng hỗ 
trợ trong giáo dục và trợ cấp xã hội hàng 
tháng là cùng loại mà mức hỗ trợ của giáo 

dục hiện nay đang cao hơn của trợ cấp 
xã hội hàng tháng nên chỉ được nhận 
một loại hỗ trợ. Từ đó, người khuyết tật 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học chỉ 
được hưởng chính sách của giáo dục 
mà không được nhận trợ cấp xã hội 
hàng tháng. Có thể thấy, việc thiếu các 
hướng dẫn cụ thể đã vô tình dẫn đến 
tình trạng áp dụng không đúng chính 
sách đối với người khuyết tật, ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người khuyết tật ở 
những địa phương đó. Việc áp dụng 
chưa đúng tinh thần của các quy định 
pháp luật hiện nay một phần là do 
nhiều chính sách đối với người khuyết 
tật chưa thực sự được phổ biến trọn 
vẹn và đúng đắn đến người khuyết tật, 
gia đình họ, nhà trường và cán bộ địa 
phương. Công tác tuyên truyền về các 
chính sách giáo dục cho người khuyết 
tật còn hạn chế cả về nguồn lực và 
cách thức thực hiện, dẫn đến người 
khuyết tật chưa có nhiều thông tin về 
các chính sách dành cho mình để tự 
mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
bản thân.
Thứ hai, việc áp dụng chính sách về tài 
chính trong giáo dục đối với người 
khuyết tật trên thực tế còn chưa thực 
sự đầy đủ ở một số địa phương hiện 
nay. Theo kết quả điều tra quốc gia về 
người khuyết tật Việt Nam 2016, những 
hộ gia đình có thành viên khuyết tật 
thường nghèo hơn, trẻ em khuyết tật 
có nguy cơ ít được đi học hơn các bạn 
cùng trang lứa. Chính vì thế những 
năm gần đây, chính sách miễn giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và học 
bổng cho trẻ khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đã mang lại 
những hiệu quả nhất định trong việc 

hỗ trợ phần nào những người khuyết tật 
này có cơ hội được đến trường và tiếp 
tục được học tập lên các cấp học cao 
hơn. Tuy nhiên, ở một số địa phương chỉ 
áp dụng chính sách giáo dục miễn học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng đối 
với người khuyết tật thuộc hộ nghèo 
còn người khuyết tật thuộc hộ cận 
nghèo thì không được hưởng3. Chưa có 
một lý do cụ thể để giải thích cho việc 
áp dụng pháp luật một cách không đầy 
đủ như vậy. Phải chăng là do việc thiếu 
các hướng dẫn chi tiết cho địa phương 
về áp dụng chính sách, ngân sách địa 
phương không đủ để đảm bảo hỗ trợ 
cho cả người khuyết tật thuộc hộ cận 
nghèo nên đã xảy ra tình trạng này ở 
một số địa phương.
Bên cạnh đó, công tác xét hộ nghèo, hộ 
cận nghèo được thực hiện tại một số địa 
phương còn nảy sinh nhiều bất cập ảnh 
hưởng gián tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của trẻ khuyết tật sống trong 
những hộ gia đình này. Thậm chí một 
trong những lý do để không đưa một hộ 
gia đình có người khuyết tật vào diện hộ 
nghèo, cận nghèo là do trong gia đình 
có người được nhận trợ cấp xã hội hàng 
tháng4. Điều này gây thiệt thòi rất lớn 
cho người khuyết tật vì nhiều gia đình 
có người khuyết tật rơi vào hoàn cảnh 
khó khăn thực sự nhưng lại không được 
công nhận thuộc hộ nghèo, hộ                
cận nghèo.  
Hiện nay, để trẻ khuyết tật được hưởng 
các chính sách hỗ trợ trong giáo dục thì 
điều kiện đủ phải thuộc hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo đã giới hạn đối tượng 
được thụ hưởng chính sách giáo dục 

1. Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 được hướng dẫn bởi khoản 2 Điều 4 Thông tư liên 
tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
2. Việt Nam điều tra quốc gia về Người khuyết tật năm 2016, NXB Thống kê, 2018. 
http://acdc.vn/vi/tai-lieu/144/bao-cao-dieu-tra-quoc-gia-ve-nguoi-khuyet-tat.html
3. Theo kết quả nghiên cứu của ACDC về giáo dục hoà nhập tại một số địa bàn trong cả nước.
4. Từ quá trình hỗ trợ pháp luật của ACDC đối với người khuyết tật
5. Việt Nam điều tra quốc gia về Người khuyết tật năm 2016, NXB Thống kê, 2018. 
http://acdc.vn/vi/tai-lieu/144/bao-cao-dieu-tra-quoc-gia-ve-nguoi-khuyet-tat.html

này. Kết quả điều tra quốc gia về người 
khuyết tật Việt Nam 20165 chỉ ra rằng: 
cơ hội đến trường của trẻ khuyết tật 
thấp hơn nhiều so với trẻ không khuyết 
tật, đặc biệt tỉ lệ trẻ khuyết tật theo học 
lên các cấp cao hơn thì càng giảm dần 
theo cấp học. Trong khi đó, chính sách 
hiện nay chỉ đang hướng đến hỗ trợ 
nhóm trẻ khuyết tật thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo còn trẻ khuyết tật khác thì 
không được hưởng trong khi cơ hội đi 
học và theo học của những trẻ khuyết 
tật này cũng đang rất thấp. Nên chăng 
mở rộng đối tượng được hưởng chính 
sách giáo dục này sẽ tăng cường hơn 
nữa cơ hội tham gia học tập cho tất cả 
người khuyết tật. Từ đó, không chỉ giúp 
người khuyết tật hoà nhập cộng đồng 
tốt hơn mà còn tạo điều kiện để họ tiếp 
cận được việc làm trong tương lai, tăng 
khả năng đóng góp cho xã hội của họ.
Một số giải pháp hoàn thiện chính 
sách giáo dục đối với người khuyết tật
Cần có hướng dẫn cụ thể đối với quy 
định tại khoản 2 Điều 51 Luật người 
khuyết tật 2010 trong thời gian tới để 
đảm bảo việc triển khai chính sách giáo 
dục trên thực tế một cách chính xác 
nhất. Đồng thời, tổ chức các khóa tập 
huấn, bồi dưỡng đối với các cán bộ phụ 
trách triển khai các chính sách đối với 
người khuyết tật để việc thực hiện 
chính sách tại các địa phương một cách 
đúng đắn và đồng bộ. 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm 
tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động 
bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng 
như phát hiện kịp thời các trường hợp 
hộ nghèo, cận nghèo 
mới, từ đó không ảnh 
hưởng đến lợi ích của 
trẻ khuyết tật sống 
trong các hộ gia đình 
này khi tham gia giáo 
dục.
Tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về người 

khuyết tật bằng các hình thức khác 
nhau đến nhà trường, người dân, gia 
đình người khuyết tật và người khuyết 
tật. Thông qua đó sẽ nâng cao nhận 
thức của mọi người về người khuyết tật 
nói chung và người khuyết tật nói riêng. 
Đặc biệt, tăng cường hiểu biết của 
người khuyết tật về các quyền lợi và 
nghĩa vụ của họ, trong đó có các chính 
sách về giáo dục để chính bản thân 
người khuyết tật có thể tự bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình.
Hướng tới mở rộng đối tượng được thụ 
hưởng chính sách hỗ trợ tài chính trong 
giáo dục đối với tất cả trẻ khuyết tật đi 
học mà không chỉ trẻ khuyết tật thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo mới được hỗ trợ. 
Qua đó mọi trẻ khuyết tật đều có cơ hội 
được đến trường, được giáo dục và trở 
thành những công dân có đóng góp cho 
xã hội trong tương lai.
Để thúc đẩy quyền của người khuyết tật 
và đảm bảo sự tiếp cận tốt hơn với các 
dịch vụ giáo dục của người khuyết tật 
không thể thiếu vai trò của các tổ chức 
chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nhất là 
các tổ chức của người khuyết tật. Vì thế, 
cần tăng cường vai trò của các tổ chức 
này trong hoạt động giám sát thực thi 
chính sách đối với người khuyết tật nói 
chung và chính sách giáo dục đối với trẻ 
khuyết tật nói riêng tại địa phương. 
Đồng thời, nâng cao nhận thức của các 
thành viên trong tổ chức và hỗ trợ trong 
việc đảm bảo quyền con người cơ bản 
của người khuyết tật tại địa               
phương mình.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



Văn bản được hợp nhất từ các văn bản sau:

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Người khuyết tật, có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ 
cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 
2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải 
thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 
08 tháng 10 năm 2018.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Người khuyết tật về dạng tật, mức độ khuyết tật và xác 
định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ giúp 
người khuyết tật; nghiên cứu khoa học, đào tạo 
chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành 
cho người khuyết tật; chế độ phụ cấp và chính sách 
ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân 
viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; việc làm cho 
người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch vụ; thực hiện lộ 
trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao 
thông tiếp cận; bảo trợ xã hội; thành lập, hoạt động, 
giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link:
 https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Van-ban-hop-nhat-7
63-VBHN-BLDTBXH-2019-huong-dan-Luat-Nguoi-kh
uyet-tat-408334.aspx
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Công văn số 591/LĐTBXH-BHXH ngày 13 tháng 
02 năm 2019 của Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội về tăng cường triển khai thực hiện trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 
hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Người khuyết tật 
ngày 28 tháng 02 năm 2019 do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành.

Theo đó, để thực hiện tốt Điều 34 Hiến pháp năm 2013 
“Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”, 
đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội đối với những đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ban ngành thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Đề 
án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 
- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, gồm có 
các nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 
định mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, tăng mức trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối 
thiểu của con người, theo vòng đời; trợ giúp khẩn cấp 
cho cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 
hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh, tác động của biến đổi 
khí hậu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, nạn nhân 
của bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em bị mua bán.

2. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn và phát triển mạng lưới 
các cơ sở trợ giúp xã hội để có đủ điều kiện trợ giúp 
cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng mô hình cơ 
sở trợ giúp xã hội toàn diện để trợ giúp cho các đối 
tượng có nhu cầu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn 
thời gian, quy trình giải quyết chính sách trợ giúp xã 
hội, dựa vào nhu cầu của người dân, công khai, minh 
bạch, bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định 
số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các văn bản có liên quan 
khác.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý chính sách, phê duyệt đối tượng, chi trả trợ cấp, trợ 
giúp xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội 
của địa phương thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia; 
đổi mới phương thức chi trả trợ cấp xã hội cho đối 
tượng.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức 
thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn bảo đảm 
không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển 
khai về Bộ trước ngày 30/9/2019 để Bộ tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập link: 
https://luatvietnam.vn/lao-dong/cong-van-591-ldt-
bxh-btxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-1707
09-d6.html#noidung



Người trong xóm ngạc nhiên thấy nhà bà Luân có 
phơi quần áo trẻ con và thi thoảng đêm đêm nghe 
tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt. Hỏi nhau mới biết cô 
Lan (xóm vẫn gọi là Lan Dở) vừa sinh đôi, một trai một 
gái. Ai cũng bàng hoàng.

Lan là con út trong gia đình 03 anh chị em, 02 người đã 
xây dựng gia đình ở riêng, cha đã mất, cô sống với mẹ 
già là bà Luân. Lan bị tâm thần từ bé, người nhỏ như bé 
gái 13-14 tuổi, trong sinh hoạt hàng ngày bà Luân vẫn 
phải hỗ trợ Lan ít nhiều. Ngày trước lúc bệnh chưa trầm 
trọng, Lan được mẹ cho đi bán xổ số dạo ở khu vực 
đông đúc trên Xóm Chợ. Sau đó bệnh của Lan nặng lên, 
đi bán nhiều lúc bị lấy mất cả tiền lẫn vé số, nên bà 
Luân không cho Lan đi bán vé số nữa. Hàng ngày bà 
Luân vẫn phải để Lan ở nhà để đi chợ bán rau, ít trái 
cây. Hàng tháng bà vẫn bắt xe ôm đưa con gái lên Bệnh 
viện huyện khám bệnh, lĩnh thuốc. Đôi lúc bận việc, bà 
đành nhờ ông hàng xóm chở Lan đi khám bệnh. Ông ta 
thỉnh thoảng hay giúp đỡ gia đình bà, nhiệt tình lại 
nhiều tuổi nên bà khá tin tưởng.

Rồi một ngày bà thấy bụng Lan ngày càng to dần, lúc 
đầu bà tưởng Lan bị giun, chướng bụng, nhưng càng 
ngày bụng càng to lên. Chột dạ, bà đưa Lan đi khám thì 
bác sĩ nghi có thai, đề nghị siêu âm. Kết quả thai đôi đã 
trên 17 tuần tuổi làm bà choáng váng. Hoảng loạn, bà 
đề nghị bác sĩ phá thai cho con nhưng bác sĩ khuyên 
không nên phá vì ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ. 
Bà nghe tin như đất sụt dưới chân. Hỏi thì Lan ú ở 
không trả lời được câu hỏi nào, chỉ vào người mình: Bịt 
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Theo Khoản 2 Điều 62 Luật Trẻ em 2016: Trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em; 
cha, mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em là 01 trong 04 
trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế.
Theo Điều 141 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, người phạm tội hiếp dâm làm nạn nhân có thai bị phạt tù 
từ 07 năm đến 15 năm tù.

Hải Yến

Chuyện 
buồn 
Xóm 
vắngẢnh minh họa Ảnh minh họa

mồm, làm Lan đau, chỗ này… Bà đâm nghi ngờ ông 
hàng xóm. Sang nhà hỏi thăm, bà mới biết ông ta cũng 
bỏ nhà đi biệt, nghe nói đã vào nhà người bà con tít tận 
trong Nam. Bà âm thầm chăm sóc Lan đến lúc sinh nở. 
Từ khi Lan sinh, bà Luân gần như ở hẳn nhà để chăm 
sóc ba mẹ con. Lan chả biết gì, lúc nào dỗ dành thì cho 
con bú, được một lúc lại hẩy con ra. Đôi khi còn lấy tay 
giật mũ giật áo, lấy chân đạp vào em bé, có lúc bà Luân 
phải bế cả hai đứa bé vào buồng trong để cách ly          
với mẹ. 

Chuyện Lan mang bầu sinh con truyền khắp xóm. Các 
Hội đoàn thể, Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật thường 
lui tới thăm nom ba mẹ con, hỗ trợ chút tiền bạc, vật 
dụng, quần áo và lần nào cũng thủ thỉ khuyên bà Luân 
nên cho các cháu làm con nuôi hoặc đưa hai cháu vào 
cơ sở trợ giúp xã hội để được nuôi dưỡng chăm sóc đầy 
đủ hơn, lại tránh nguy hiểm khi chị Lan trở bệnh nặng. 
Bà hiểu hoàn cảnh neo đơn khốn khó của gia đình 
nhưng cho cháu đi bà xót từng khúc ruột. Đêm đêm bà 
trằn trọc không sao ngủ được, nước mắt chảy rồi lại 
cạn. Cả đời khổ, đến cuối đời lại đau đáu chuyện con, 
chuyện cháu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định 
sẽ nhờ Hội phụ nữ giúp bà làm thủ tục để cho đi hai đứa 
cháu. Tìm được đường sống cho tụi trẻ rồi nhưng trái 
tim người bà vẫn quặn thắt! Rồi bà tự nhủ: Cứ ưu tiên lo 
việc hai đứa trẻ đã, còn lão dê già hàng xóm kia, nó có 
vợ con ngoài này, không trốn mãi được. Bà sẽ làm rõ 
chuyện này, để cơ quan chức năng vào cuộc tìm lại 
công bằng cho con.



Câu hỏi 1: Tôi là người khuyết tật. Tôi có một vấn đề 
cần được giải đáp: Bố tôi mất có để lại di chúc nhưng 
lại cho hết người con trai ngoài giá thú (22 tuổi). 
Trong khi mẹ của tôi là vợ hợp pháp duy nhất của bố 
thì lại không được bố để lại gì cả. Chúng tôi nay đã có 
sự nghiệp và nhà cửa ổn định, nhưng còn mẹ tôi như 
vậy là quá thiệt thòi. Vậy pháp luật có quy định gì để 
lấy lại công bằng cho mẹ tôi hay không ? 

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 
quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội 
dung của di chúc như sau:
Những người sau đây (trừ trường hợp từ chối hưởng di 
sản hoặc không được quyền hưởng di sản – Điều 620, 
621 BLDS 2015) vẫn được hưởng phần di sản bằng hai 
phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu 
di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ 
không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc 
chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
   Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
   Con thành niên mà không có khả năng lao động.
Theo Điều 651 BLDS 2015, những người thừa kế theo 
pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
   Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ 
đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người 
chết;
   Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, 
bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; 
cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà 
nội, ông ngoại, bà ngoại;
   Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người 
chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của 
người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là 
bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột 
của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Lưu ý:
   Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa 
kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, 
không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di 
sản hoặc từ chối nhận di sản.
   Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di 
sản bằng nhau.
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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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Do đó, mẹ của anh/chị là vợ hợp pháp của người để lại 
di sản nên hoàn toàn có thể hưởng di sản thừa kế mà 
không phụ thuộc vào nội dung di chúc và được chia 
thừa kế với phần di sản bằng hai phần ba suất của 
một người thừa kế theo pháp luật theo quy định nói 
trên.
Trong trường hợp này, người thừa kế không phụ thuộc 
vào nội dung của di chúc có thể gửi đơn khởi kiện tới 
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn đang cư trú, làm 
việc để yêu cầu giải quyết việc chia di sản thừa kế theo 
đúng quy định của pháp luật dân sự (khoản 5 Điều 26; 
điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 
luật tố tụng dân sự 2015).

Câu hỏi 2: Tôi là người khuyết tật. Vừa rồi, nhiều hộ 
gia đình tại địa phương tôi có nhận được quyết định 
của ủy ban nhân dân xã về việc thu hồi lại đất để thực 
hiện dự án về nhà ở. Xin hỏi ủy ban nhân dân xã có 
thẩm quyền thu hồi lại đất của chúng tôi không?
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định về 
thẩm quyền thu hồi đất như sau:
  UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường 
hợp sau đây:
+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức 
năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của 
xã, phường, thị trấn.
  UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các 
trường hợp sau đây:
+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư;
+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Như vậy, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp 
tỉnh hoặc UBND cấp huyện và được xác định trong các 
trường hợp trên. Do đó, UBND cấp xã không có thẩm 
quyền thu hồi đất. Việc UBND xã ra quyết định thu hồi 
đất là trái với quy định pháp luật đất đai.
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Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ
Mô tả công việc:
    Viết phiếu thu - chi tiền mặt
    Báo cáo thu - chi tiền mặt và ngoại tệ hàng tháng

   Theo dõi công nợ khách hàng nước ngoài
   Quyết toán thuế TNCN hàng năm
   Chấm công, tính lương, làm thủ tục vô Bảo Hiểm cho người lao động
   Quản lý hồ sơ, giấy tờ ra vào liên quan đến công ty
   Soạn thảo các hợp đồng.
Yêu cầu:
   Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
     Kinh nghiệm trong việc kế toán và nhân sự
     Tiếng anh giao tiếp
   Trình độ học vấn: Cao đẳng
   Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
   Tuổi: Dưới 27
Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua email: nhansu.vpda@maison-chance.org
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2019
Thông tin liên hệ:
• Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
• Địa chỉ: Số 19A, Đường Số 1, KP 9, P. Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân , Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Điện thoại: 02837 670 433

MAISON CHANCE

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ 
kỹ thuật Lotus Việt Nam

(Là công ty chuyên ngành dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho các công ty ô 
tô, xe máy.)
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Logistics
Số lượng: 06 (Nam/nữ) là người khuyết tật
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời gian làm việc:
+ Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần: 8h00 -17h30, Thứ 7: 8h00 - 12h00
+ Nghỉ chiều thứ 7 và các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước
Mô tả công việc: Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hồ sơ thử nghiệm hoặc nhập khẩu hàng hóa.
Yêu cầu công việc: 
- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word…)
- Các ứng viên thuộc chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc kinh tế là 1 lợi thế
- Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi
- Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm
Quyền lợi:
   Lương thực lĩnh từ 5,5 triệu ~ 6 triệu/tháng tùy vào khả năng đáp ứng công việc.
   Môi trường làm việc năng động, tiếp cận đối với người khuyết tật, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
   Được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện công việc.
   Được hưởng mọi chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
   Được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tòa nhà hội nhà báo VN, Lô E2-KĐT Cầu Giấy, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: Lotustse.nhansu@gmail.com
Điện thoại: 0384 797 612

Ảnh minh họa

TUYỂN 
DỤNG



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

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.


