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Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao

òng Lao Q

Ghi nhận các quy chuẩn nêu trong Khuyến
nghị về Phục hồi chức n ng lao (N

Nguồn nhân lực, 1975;

Ghi nhận rằng từ khi thông qua Khuyến nghị về Phục hồi chức n ng
lao 1955, ã có những tiến triển quan trọng
trong nhận thức về nhu cầu phục hồi chức n ng, về phạm vi và tổ
chức của các dịch vụ phục hồi chức n ng, về pháp luật và tập quán
của nhiều quốc gia thành viên nêu trong
Khuyến nghị , và

Xét thấy 1981 ã tuyên bố
là về N Khuyết tật” ình

, kèm theo , một trình Toàn cầu có quy
môi toàn diện, liên quan cần

những biện pháp có hiệu quả trên
” và “bình ”

của n ã hội, và

Xét thấy những tiến triển vừa nêu trên ra tính cần thiết phải
thông qua các quy chuẩn ,

ý ình
khu vực thành thị và nông

thôn, trong việc làm và hòa nhập cộng ; và

ã quyết phê chuẩn xuất về phục hồi chức
n ng lao , vấn ình nghị sự kỳ họp;

động uốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Văn ph động uốc tế triệu tập
tạiGeneva ngày 1 tháng 6 năm1983, kỳ họp thứ sáumươi chín;

quốc tế hiện hành được
ă động gười khuyết tật), 1955, và

Khuyến nghị vềPhát triển

ă
động (người khuyết tật) đ

ă
ă

về các vấn đề được

năm đ được Đại hội đồng Liên hiệp quốc
“Năm gười với chủ đề “tham gia đầy đủ và b

đẳng” đó Chương Hành động
đến người khuyết tật được xây dựng

nhằm đưa ra phạm vi quốc tế và
quốc gia, để thực hiện mục tiêu “tham gia đầy đủ đẳng

gười khuyết tật trong đời sống và sựphát triển x

đặt
quốc tế mới về vấn đề này trong đó đặc

biệt chú tới sự cần thiết bảo đảm sự b đẳng về cơ hội và đối xử
đối với tất cả mọi người khuyết tật, ở cả

đồng

Sau khi đ định một số đề
ă động đề thứ tư trong chương tr

Q Sau khi ã xuất biểu hiện
d i hình thứcmột công ,

Nay thông qua Công U ngày hai m i tháng sáu
một ngàn chín tr m tám m i ba, với tên gọi: Công Ước về Phục
hồi Chức n ng Lao và Việc làm

1. Theo Công Ước này, từ m

út một
khiếm khuyết về thể chất

2. Theo Công Ước này, mọi quốc gia thành viên
phục hồi chức n ng lao là tạo cho

có khả n ng tìm
, và nhờ thúc việc hòa nhập hoặc

tái hòa nhập của cá nhân vào xã hội.

3. Mọi quốc gia thành viên
thông qua những biện pháp phù hợp

của từng nước thời tuân thủ tập quán của quốc gia.

4. Những q mọi dạng
khuyết tật.

đ quyết định rằng những đề đó sẽ được
ướ ướcquốc tế

ớc dưới đây ươ năm
ă ươ

ă động ( gười khuyết tật), 1983.

người khuyết tật dùng để chỉ ột cá
nhân mà khả năng có một việc làm phù hợp, trụ lâu dài với công
việc đó và thăng tiến với nó bị giảm s đáng kể do hậu quả của

và tâm thần được thừanhận

phải coi mục
đích của ă động người khuyết tật

ă được một việc làm phù hợp, trụ lâu dài với công
việc đó và thăng tiến với nó đó đẩy

đó

phải áp dụng những quy định của
công ước này với điều kiện

đồng

uy định của công ước này áp dụng cho

N

PHẦN I

.

Định

Điều 1

nghĩa và phạm vi áp dụng

Công ước (Số 159) của ILO về Phục hồi chức n ng lao và Việc làm (của )ă động người khuyết tậtCông ước (Số 159) của ILO về Phục hồi chức n ng lao và Việc làm (của )ă động người khuyết tật
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PHẦN II

Mọi quốc gia thành viên,
ình, phải xây dựng, thực hiện,

trong lĩnh vực phục hồi chức n ng lao và
việc làm cho

nói trên nhằm bảo việc ban hành các biện
pháp tạo việc làm thích hợp cho khuyết tật thuộc mọi dạng
tật, và nhằm hội việc làm cho

mở.

ình hội
Sự

bình hội

, ình

không bị coi là

tham vấn về việc thực hiện chính sách nói trên, kể

theo điều kiện, tập quán và khả năng của
đất nước m và định kỳ xem xét lại
chính sách quốc gia ă động

người khuyết tật.

Chính sách phải đảm
người

thúc đẩy cơ người khuyết tật trên thị
trường lao động

Chính sách phải dựa trên nguyên tắc b đẳng về cơ
giữa người lao động khuyết tật và người lao động nói chung.

đẳng về cơ và đối xử giữa người lao động nam giới có
khuyết tật với lao động nữ giới có khuyết tật phải được tôn trọng.
Những biện pháp tích cực đặc biệt nhằm bảo đảm quyền b đẳng
thực sự về cơ hội và về đối xử giữa người lao động khuyết tật với
người lao động khác sẽ phân biệt đối xử với người lao
động khác.

Các tổ chức đại diện của người lao động và của người sử dụng lao
động phải được

nói trên

Nguyên tắc trong chính sách p
ời khuyết tật

hục hồi chức năng lao
động và việc làm cho ngư

Điều 2

Điều 3

Điều 4

Điều 5

cả những biện pháp khuyến khích

phục hồi chức n l . Các tổ chức của
hoặc vì ý ến

Mọi quốc gia thành viên, thông qua hệ thống pháp luật, quy
hoặc bằng bất kỳ nào

quốc gia, thực thi
C

Các c quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp

tuyển dụng và các dịch vụ khác có liên quan giúp cho
ìm ì việc làm, và phát

triển về mặt nghề nghiệp; t và
xét thấy phù hợp; các dịch vụ hiện có dành

cũng nên có cung cấp dịch vụ cho cả
.

khuyến khích việc thành lập và phát triển các
dịch vụ phục hồi chức n ng lao và việc làm cho

ở nông thôn và các vùng sâu vùng xa.

được thực hiện nhằm sự hợp tác
và phối hợp giữa các thể chế công và tư hoạt động trong lĩnh vực

ăng ao động người khuyết tật
người khuyết tật cũng phải được tham khảo

định
phương thức khác phù hợp với điều kiện và

tập quán tiến hành mọi hành động cần thiết để
các Điều 2,3,4 và 5 của ông ước này.

ơ
và đánh giá các dịch vụ về hướng nghiệp, đào tạo nghề, sắp xếp
việc làm,
người khuyết tật có thể t được và duy tr được

rong trường hợp điều kiện cho phép
cho người lao động nói

chung điều chỉnh cần thiết để
người khuyết tật

Phải có các biện pháp
ă động người khuyết

tật

ki .

PHẦN III

H ộng ở cấp quốc gia về phát triển dịch vụ
việ ời khuyết tật

ành đ phục hồi
chức năng lao động và c làm cho ngư

Điều 6

Điều 7

Điều 8

Công ước (Số 159) của ILO về Phục hồi chức n ng lao và Việc làm (của )ă động người khuyết tậtCông ước (Số 159) của ILO về Phục hồi chức n ng lao và Việc làm (của )ă động người khuyết tật
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Điều 9

Đ

Điều 10

Điều 11

iều khoản cuối cùng

Mọi quốc gia thành viên phải mục tiêu bảo tạo và a
vào sử dụng ngũ h ớ dẫn viên về phục hồi chức n
ộng và nhân viên có tay nghề phù hợp ng công tác

tuyển dụng
khuyết tật.

Gi òng Lao Q ký.

Quốc gia
thành viên Q ã ê
chuẩn với Tổng Giám

Quốc gia thành viên phê chuẩn
G

một
Quốc gia thành viên 12 tháng sau khi Quốc gia thành viên ã
ng ký phê chuẩn với Tổng G

đặt đảm đào đư
đội ư ng ăng lao

đ để đảm đươ
hướng nghiệp, đào tạo nghề, sắp xếp việc làm và lao
động

Việc phê chuẩn chính thức Công ước này phải được thông báo tới
Tổng ámđốc Văn ph động uốc tế để đăng

1. Công ước này chỉ mang tính ràng buộc với những
của Tổ chức Lao động uốc tế đ

đốc.

2. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 12 tháng kể từ
ngày có đủ hai với Tổng
iám đốc.

3. Sau đó, Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với
đó đ

đă iám đốc.

PHẦN IV

đăng ký việc ph

đăng ký

Điều 12

Điều 13

Điều 14

1. Một Quốc gia thành viên ã phê chuẩn Công
ãi bỏ việc phê chuẩn này

G
òng Lao ãi bỏ phê chuẩn. Việc

bãi bỏ này chỉ có hiệu lực sau kể từ ngày ng
Giám ốc.

2. Mọi Quốc gia thành viên ã phê chuẩn Công và
trong vòng một n

ãi bỏ phê chuẩn ã
quy ì sẽ có trách nhiệm thực hiện Công này

ãi bỏ phê
chuẩn

ạ

1. Tổng G òng L Quốc tế thông báo cho
mọi Quốc gia thành viên Q

ý phê chuẩn hoặc bãi bỏ phê chuẩn mà các Quốc
gia thành viên của Tổ chức ã gửi Tổng Giám dốc.

2. Khi thông báo cho các Quốc gia thành viên của
ê chuẩn nhận từ Quốc gia

thành viên thứ 2, Tổng G sẽ thông báo với các Quốc gia
thành viên

òng Lao Q hông báo cho Tổng
T ý Liên Hợp Q chi tiết về mọi tr hợp

đ ước này có thể
b Công ước sau thời hạn 10 năm kể từ ngày
Công ước bắt đầu có hiệu lực bằng một văn bản gửi tới Tổng iám
đốc Văn ph

một năm
đ

đ ước này
ăm sau khi kết thúc thời hạn 10 năm nói trong

Khoản 1 Điều này mà thông thực hiện quyền b đ
định tại Điều này, th ước

trong một thời hạn 10 năm nữa rồi sau đó mới được b
Công ước này khi kết thúc thời hạn 10 năm như theo những

điều kiện quy định t i Điều này.

iám đốc Văn ph ao động
của Tổ chức Lao động uốc tế biết mọi

trường hợp đăng k
đ đến

được
iám đốc

về thời điểmmà Công ước bắt đầu có hiệu lực.

ương Liên hợp quốc, Tổng
giám đốc Văn ph động uốc tế phải t
hư k uốc đầy đủ ường phê chuẩn

động quốc tế để đăng ký b
đăng ký với Tổ

Tổ chức Lao
động Quốc tế về việc đăng ký ph

Để đăng ký theo Điều 102 của Hiến ch
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và các văn bản đốc đ
quy định tại các Điều trên.

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị của Văn ph động
Quốc tế Công ước này Đại

đồng động độ
đưa vào chương tr Đại đồng việc sửa đổi

một phần hoặc toàn bộ Công ước

Đại đồng một Công ước mới sửa đổi
một phần hoặc toàn bộ Công ước này và nếu Công ước mới không
có quy định khác th

Công ước
mới sửa đổi
ngay lập tức đối với Công ước này định

đ Công ướcmới sửa đổi

Kể từ ngày Công ước mới sửa đổi bắt dầu có hiệu lực,
Công ước này sẽ ngừng đă

2. Trong mọi trường hợp, Công ước này vẫn sẽ giữ nguyên
hiệu lực cả về mặt h thức và nội dung như hiện nay đối với
những nào đ ước này mà
không phê chuẩn Công ướcmới sửa đổi.

Bản tiếng Anh và tiếng Pháp của Công ước này có giá trị như nhau.

bãi bỏ phê chuẩn mà Tổng Giám ã tiếp nhận

òng Lao
trình báo cáo về tình hình thực hiện lên

Hội của Tổ chức Lao Quốc tế và xem xét mức cần
thiết ình nghị sự của Hội

.

1. Nếu Hội chấp thuận

ì:
(a) việc một Quốc gia thành viên phê chuẩn

sẽ mặc nhiên bao hàm việc bãi bỏ phê chuẩn
, bất chấp những quy

tại iều 12 nói trên, nếu và khi có hiệu
lực;
(b)

nhận ng ký phê chuẩn từ các
Quốc gia thành viên.

ình
Quốc gia thành viên ã phê chuẩn Công

đăng ký theo

Điều 15

Điều 1

Điều 17

6

Công ước (Số 159) của ILO về Phục hồi chức n ng lao và Việc làm (của )ă động người khuyết tật
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Khuyeán nghò (soá 168) cuûa ILO

veà Phuïc hoài Chöùc naêng Lao ñoäng

vaø Vieäc laøm (Ngöôøi khuyeát taät), 1983
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Hội nghị T Quốc tế,

òng Lao

và

G nêu trong Khuyến
nghị về Phục hồi Chức n Lao (N và

Ghi nhận rằng từ khi thông qua Khuyến nghị về Phục hồi Chức n
(N , 1955, ã có nhiều tiến triển quan

trọng trong nhận thức về nhu cầu phục hồi chức n ng, về phạm vi
và tổ chức của các dịch vụ phục hồi chức n ng, về pháp luật và tập
quán của nhiều quốc gia nêu trong
Khuyến nghị; và

Xét rằng 1981 ã ồng Liên hiệp quốc tuyên bố là
về N K ình
; thời, một trình toàn diện của thế

giới cần những
biện pháp hiệu quả trên phạm vi quốc tế v

ình
ã hội; và

Xét rằng những tiến triển vừa nêu trên ã ra tính cấp thiết phải
thông qua các quy chuẩn

ý ình

òa nhập cộng và

ã quyết phê chuẩn xuât về phục hồi chức
n ng lao , ình nghị sự kỳ họp;

xuất biểu hiện
hình thức một ề Phục hồi

oàn thể củaTổ chức Lao động

Được Hội đồng uản trị của Văn ph động uốc tế triệu tập
tại Geneva ngày 1 tháng 6 năm 1983, trong kỳ họp thứ sáu mươi
chín;

hi nhận các quy phạm quốc tế hiện hành được
gười khuyết tật), 1955;

gười khuyết tật)

thành viên về các vấn đề được

được
gười ề tham gia đầy đủ và b

Chương Hành động
về người khuyết tật được xây dựng nhằm đưa ra

à quốc gia, để thực hiện
mục tiêu tham gia đầy đủ và b đẳng của người khuyết tật trong
đời sống và sựphát triển x

quốc tế mới về vấn đề này,
về cơ hội và đối xử

đối với mọi người khuyết tật, ở cả khu vực thành thị và nông thôn,
trong việc làmvà trong sựh

vấn đề thứ tư trong chương tr

được dưới
Khuyến nghị bổ sung cho Công ước v

q Q

ăng động

đ
ă

ă

năm đ Đại hội đ
“Năm huyết tật” với chủ đ
đẳng đồng

đ đặt
trong đó đặc

biệt chú tới sự cần thiết bảo đảm sự b đẳng

đồng;

Sau khi đ định một số đề
ă động

Sau khi quyết định rằng những đề đó sẽ

ăng
Lao động

Chức n ng Lao và Việc làm
ị về Phục hồi Chức n ng Lao

Nay thông qua Khuyến nghị
với tên gọi: Khuyến nghị về Phục hồi Chức n L ộng và Việc
làm (N

1. Trong quá trình thực thi
Phục hồi Chức n ng Lao

Quốc gia thành viên cần sử dụng thuật ngữ chỉ
một cá nhân mà khả n ng có một việc làm phù hợp, trụ lâu dài với
công việc và th ng tiến với nó bị giảm sút kể do hậu quả
củamột khiếm khuyết về thể chất, hoặc tâm thần thừa nhận.

2. Trong quá trình thực thi
Phục hồi Chức n ng Lao

Quốc gia thành viên phục hồi chức n
ộng, nh ã nêu trong Khuyến nghị về Phục hồi Chức n ng
Lao , là giúp tìm

, và qua thúc việc hòa nhập hoặc tái hòa nhập của
ng khuyết tật vào xã hội.

3. Các Quốc gia
Khuyến nghị này thông qua những chính sách phù

và tập quán quốc gia.

o ban hành chính sách về phục hồi chức n ng lao
chomọi nhóm .

ă động
ă động

ăng ao đ

ă động
để

ă
đó ă đáng

ă động
phải coi mục đích của ăng lao

đ đ ă
động

đó đẩy

hợp với điều
kiện

4. Cần đảm bả ă
động

(Người khuyết tật), 1983, và
Khuyến ngh (Người khuyết tật),
1955;

dưới đây ngày 20 tháng 6 năm 1983,

gười khuyết tật), 1983.

Khuyến nghị này, cũng như Khuyến
nghị về (Người khuyết tật), 1955, các

người khuyết tật

được

Khuyến nghị này, cũng như Khuyến
nghị về (Người khuyết tật), 1955, các

ư được
(Người khuyết tật), 1955 người khuyết tật

được một việc làm phù hợp, trụ lâu dài với công việc đó và thăng
tiến với nó
ười

thành viên phải áp dụng những quy định của

người khuyết tật

I. Định nghĩa và phạm vi áp dụng
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5. Trong quá trình lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ phục hồi
chức n ng lao và việc làm bất kỳ khi nào
có thể, cần triệt khai thác sử dụng các dịch vụ

liên quan hiện có , và
tiến hành những iều chỉnh cần thiết.

6. Phục hồi chức n ng lao
ác

chiu trách nhiệm về phục hồi các chức n ng y tế và xã hội cho
ng

về phục hồi chức n ng lao .

ình
ìm kiếm, trụ lâu dài với việc làm và th ng tiến ở những ngành

nghề (khi iều kiện cho phép) phù hợp với lựa chọn của bản thân
thời có xét mức cá nhân ứng với công việc.

8. Trong quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ phục hồi chức n ng
lao và việc làm ình

giới và nữ giới

9. Những biện pháp, chính sách tích cực
ình

bị

10. Cần có các biện pháp

.

ă động
để định

đ

ă động

ă

ă động

đẳng về
ă

đ
đồng đến độ đáp

ă
động

đặc biệt nhằm bảo đảm
quyền b đẳng thực sự về

định

cho người khuyết tật,
hướng nghề

nghiệp, đào tạo nghề, sắp xếp việc làm, sử dụng lao động và các
dịch vụ dành cho người lao động nói chung

cần bắt đầu càng sớm càng tốt.
Để làm được điều này, hệ thống chăm sóc y tế và các cơ quan kh

ười khuyết tật cần phối hợp thường xuyên với các cơ quan chịu
trách nhiệm

7. Người khuyết tật cần được b cơhội và đối xử trong
việc t

cho người khuyết tật, nguyên tắc b đẳng về
cơ hội và đối xử giữa người lao động nam cần được
tôn trọng.

cơ hội và đối xử giữa lao động khuyết
tật với những lao động khác sẽ không coi là phân biệt đối xử với
người lao động khác.

thúc đẩy cơ hội việc làm cho người
khuyết tật các quy về sử dụng lao động
và trả lươngápdụng cho người lao động nói chung

trên tinh thần tuân thủ

II. p c l vCơ hội về hục hồi hức năng ao động và iệc làm

11. Các biện pháp
Phục hồi Chức n ng Lao ết tật),

1955, bao gồm:

(a) các biện pháp chính sách phù hợp
ãi về tài chính

công việc sao cho thuận lợi nhất cho
công tác khuyết tật.

cho việc thành lập d
nhiều hình thức khác nhau các việc làm bảo trợ

tiếp nhận các t không thể
mở

(c) khuyến khích sự hợp tác giữa các việc làm bảo trợ
và các c sở sản xuất trong lĩnh vực tổ chức và quản lý nhằm
cải thiện tình trạng nghề nghiệp

nhận
ình th khi có thể;

(e) khuyến khích xây dựng và phát triển các hợp tác xã của
người khuyết tật và vì

(f) chính phủ cho việc thành lập và
phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, các hợp tác xã và
các loại hình x ì
ng

này, cùng với các biện pháp Phần VII của
Khuyến nghị về (Người khuy

ể tạo cơ hội việc làm
trên thị trường lao động bao gồm những ưu đ
đối với người sử dụng lao động nhằm khuyến khích họ tổ chức
đào tạo và sử dụng lao động khuyết tật cũng như điề

làm việc, yêu cầu công việc, công cụ làm việc,
máy móc, và tổ chức

đào tạo và sử dụng lao động

ưới
cơ sở dành cho

người khuyết tật ượng tiếp
cận các cơ hội việc làm trong thị trường lao động ;

cơ sở
ơ

của người khuyết tật và giúp
họ chuẩn bị những cơ hội làm việc trong điều kiện
b ường

cho các dịch vụ đào tạo
nghề, định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm và sắp xếp việc
làm cho người khuyết tật do các tổ chức phi chính phủ thực
hiện;

người ó tiếp nhận
cả lao động không phải là người khuyết tật khi có thể;

ưởng sản xuất khác và v
ười khuyết tật (và nếu có thể, có tiếp nhận cả lao động

ă động

đ

u chỉnh
hợp lý điều kiện

(b) chính phủ cần hỗ trợ thích đáng

để đối

đón

(d) chính phủ cần hỗ trợ thích đáng

khuyết tật trong đó c

cần hỗ trợ thích đáng

của người khuyết tật
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không phải là người khuyết tật khi có thể), với điều kiện các
đơn vị sản xuất đó thoảm

ường
kiến trúc cũng như những

, tiếp cận và di chuyển tự do trong các cơ sở đào tạo
nghề và nơi làm việc của người khuyết tật; khi xây dựng các
kiến trúc và cơ sở hạ tầng công cộng mới, cần lưu

ạo điều kiện cho các
phương tiện giao thông phù hợp đến và đi từ cơ sở phục hồi

và nơi làm việc theo nhu cầu của người khuyết tật;

ươ của
người k

trong nước hoặc tất cả
tại và sau thời diểm nhập khẩu đối với các loại hàng

hoá đặc biệt, công cụ và thiết bị phục vụ đào tạo
động của các trung tâm phục hồi , xưởng sản

xuất, gười khuyết tật, đối
với các công cụ và thiết bị giúp người khuyết tật t

ười
ư ư

tật nhằm tăng cường sự tham gia của người
khuyết tật vào cuộc sống ường

ãnmột số tiêu chuẩn tối thiểu;

(g) loại bỏ, theo một lộ trình nếu cần thiết, các rào cản của
môi tr vật thể, các rào cản trong giao tiếp, truyền thông,
và
giao thông

ý xem xét
các quy chuẩn phù hợp trong lĩnh vực này;

(h) khi xét thấy có thể và phù hợp, cần t

chức n ng

(i) khuyến khích phổ biến, tuyên truyền thông tin về các
g ng iển hình về hoà nhập nghề nghiệp thành công

huyết tật;

(j) miễn thuế các loại chi phí quốc
nội khác

tài liệu, và
hoạt chức n ng

doanh nghiệp, n miễn thuế với
hỗ trợ ìm

kiếm và duy trì việc làm;

(k) tạo việc làm bán thời gian và các hình thức công việc
khác trên cơ sở từng cá nhân ng khuyết tật

với những tr ờng hợp ch a thể ngay lập tức tham gia hoặc
có thể sẽ không có khả n ng tham gia làm việc toàn thời gian.

(L) tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu cho
từng loại dạng

bình th ;

cản trở gây khó khăn cho việc

ă

đ

ă
đối

năng lực của
đối

ă

lao động

khả n ng xảy
ra tình trạng bóc lột lao
c sở việc làm bảo trợ và tạo iều kiện

mở

ình hoà nhập và tái ho
sống lao và xã hội, cần tính mọi hình

thức ; các hình thức này, tuỳ theo nhu cầu và mức phù
hợp, phải bao gồm

à
ình khác có liên quan tới tạo việc làm.

ậ
bình th và qua hoà nhập vào xã hội,

cung cấp các công cụ,
thiết bị trợ giúp hoặc dịch vụ hỗ trợ cá nhân th xuyên

ìm việc làm phù hợp, trụ lâu
dài với công việc và tiến xa h n với nó.

14. Các biện pháp tạo việc làm eo
dõi và kết quả thực hiên.

15. Các dịch vụ tạo việc làm ở cả khu vực thành thị, nông thôn,

ở mức cao nhất
của chủ doanh nghiệp,
tổ chức của

phục
hồi chức n ng lao thực hiện
thông qua

(m) chính phủ cần hỗ trợ thích đáng để loại bỏ ă
động

đ để

đời động đến
độ

đời sống lao động đó

đó

đánh giá

độ
đại diện các

ă động

trong các cơ sở đào tạo nghề và
ơ họ chuyển dần sang
thị trường lao động .

12. Khi thiết kế các chương tr à nhập người
khuyết tật vào

đào tạo
đào tạo nghề và chuẩn bị làm việc, đào tạo theo

chuyên đề, đào tạo các kỹ năng cuộc sống h ng ngày, dạy văn hoá
cơ bản, và các loại h

13. Nhằm đảm bảo hoà nh p và tái hoà nhập người khuyết tật vào
ường cần

quan tâm tới nhu cầu hỗ trợ đặc biệt như
ường nhằm

đảm bảo người khuyết tật có thể t được
ơ

cho người khuyết tật cần được th

cũng như vùng sâu vùng xa cần được tổ chức và vận hành với sự
tham gia của cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia

tổ chức của người lao động và
người khuyết tật.

16. Sự tham gia của cộng đồng vào việc tổ chức các dịch vụ
cho người khuyết tật cần được

các biện pháp tuyên truyền được tính toán kỹ lưỡng
nhằm:

III. Sự tham gia của cộng đồng
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(a) thông tin cho ngườ khuyết tật, và trong các trường
hợp cần thiết ơ hội việc làm của
người khuyết tật;

(b) vượt qua các định kiến, thông tin sai lệch, và thái độ
ưởng người khuyết tật và

khả năng hoà nhập hoặc tái hoà nhập của họ vào cộng đồng.

17. Người và các nhóm trong cộng đồng, bao
gồm cả bản thân người khuyết tật và các tổ chức của họ, cần

hợp tác với các cơ quan y tế, phúc lợi x iáo dục, lao động
và các cơ quan ước nhu cầu của
người khuyết tật tại cộng đồng và đảm bảo, trong mọi trường hợp
nào có thể, người khuyết tật được tham gia vào tất cả các hoạt
động và dịch vụ

người
khuyết tật cần được lồng ghép vào chưong tr
phát triển cộng đồng và được

ười
sống lao động và cộng đồng.

được người khuyết tật ở khu vực nông
thôn và vùng sâu, vùng xa và điều kiện giống như

dựng các dịch vụ này
phải được coi là một phần không tách rời của các chính sách phát
triển nông thôn nói chung.

i
cho ình họ, về quyền và c

hành vi có ảnh h xấu n việc làm của

lãnh cộng
có thái

ã hội, g
nhà n liên quan

hiện có nói chung.

18. Các dịch vụ phục hồi chức n ng lao và việc làm của
ình hoạt chung vì

khi xét thấy cần thiết, cần hỗ trợ về
tài chính, vật chất và kỹ thuật.

19. Cần ghi nhận công lao góp các tổ chức tình nguyện có
thành tích phục hồi
chức n ng lao và việc làm, tạo iều kiện cho ng khuyết tật
hoà nhập, tái hoà nhập vào cuộc

phục hồi
chức n l ộng với

với hỗ trợ
những dịch vụ ở khu vực thành thị. Việc xây

gia đ

đế

đạo đồng

độ
để đánh giá đúng

của cộng đồng

ă động
động

đóng
đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ

ă động đ

20. Cần có những nỗ lực đặc biệt để đảm bảo các dịch vụ
ăng ao đ đến

mức

IV. c l ở khu vực nông thônPhục hồi hức năng ao động

21. Để đảm bảo điều này, cần thực hiện các biện pháp phù hợp
nhằm:

cơ sở
ơ ư

ơ
đào

ơ

(b) xây dựng các đơn vị lưu
động phục vụ người khuyết tật tại các khu vực nông thôn và
đóng vai tr ư các trung tâm tuyên truyền thông tin về cơ hội
đào tạo và việc làm cho người khuyết tật ở nông thôn;

(d) cung cấp các khoản tín dụng, hỗ trợ tài chính hoặc công
cụ và vật giúp người khuyết tật ở các khu vực nông thôn

trợ cho người khuyết tật vào các

(f) hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận dịch vụ nhà ở trong
khoảng cách nơi làm việc.

22. Ngoài các tư vấn và chuyên ược đào tạo chuyên
nghiệp về cho người khuyết tật, tất cả những
người khác có liên quan tới

(a) giao trách nhiêm các phục hồi chức n ng lao ở
khu vực nông thôn hiện có hoặc, nếu các c sở này ch a có,
giao cho các c sở phục hồi chức n ng lao tại các thành
phố làm mối tạo nhân viên cán bộ phục hồi chức n ng
cho các c sở ở nông thôn.

phục hồi chức n ộng

ò nh

(c) tập huấn kỹ n ng phục hồi chức n ng lao cho
các cán bộ phát triển nông thôn và phát tri

tư
thành lập và quản lý hợp tác xã hoặc tạo việc làm tại nhà, công
việc trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

ng khác;

(e) lồng ghép các dịch vụ hỗ
hoạt chung về phát triển nông thôn hiện có hoặc sắp tới.

vừa phải tới

cán bộ gia
phục hồi chức n ng

công tác phục hồi chức n ng lao

ă động

ă động
đầu ă

ăng lao đ

ă năng ă động
ển cộng đồng;

hoặc các
hoạt độ

động

đ
ă

ă động

V. Công tác Đào tạo
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và thúc tập huấn
hoặc h trong lĩnh vực phục hồi chức n ng.

23. Nhân viên

mà
mang lại ng thời cần biết về các dịch

tích cực sống kinh tế
và xã hội

lĩnh vực ày.

24. Việc tạo, yêu cầu chất l và chế ãi ngộ
nhân viên làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức n ng lao

phải ngang bằng với mức của
nhân viên có nghĩa vụ, trách nhiệm t ng ng

nghề nói chung; c ình
ữa hai nhóm nhân viên này và khuyến khích luân chuyển

nhân viên giữa hai khối phục hồi chức n ng lao

25. Nhân viên phục hồi chức n ng lao ,
việc làm và c sở sản xuất bảo trợ

về quản lý tổ chức cũng nh
, coi nh một phần của ch ng trình tạo chung và nếu xét

thấy là cần thiết.

nhân viên phục hồi chức n ng
tạo chính quy, cần có chính sách

phụ tá và nhân viên hỗ trợ về phục hồi chức n ng lao
phụ tá và nhân viên hỗ trợ này
hẳn số cán bộ chính quy còn thiếu. Khi iều

kiện cho phép, cần tạo c hội những nhân viên này
trở thành cán bộ tạo chính quy.

đẩy
định ă

đầy đủ
đồ

hoạt động n

độ đ đối với
ă động

ần đảm bảo b đẳng về c

ă động

ă động

đó

g có đủ ă

ă động.
Việc sử dụng đội ngũ

đ
để

cơ hội việc làm cho người khuyết tật cần được
ướng

làm việc trong các lĩnh vực định hướng nghề
nghiệp, đào tạo nghề và sắp xếp việc làm nói chung cần có kiến
thức về người khuyết tật và những hạn chế khuyết tật

, vụ hỗ trợ hiện có dành cho
người khuyết tật để giúp họ hoà nhập vào đời

. Cần tạo cơ hội cho các cán bộ này cập nhật kiến thức và
tăng cường kinh nghiệm trong các

đào ượng
và

đào tạo nghề cho người khuyết tật
ươ đươ làm việc trong lĩnh

vực đào tạo ơ hội nghề
nghiệp gi

cho người
khuyết tật và đào tạo nghề nói chung.

của các cơ sở cơ sở
ơ của người khuyết tật cần được

đào tạo ư các kỹ năng sản xuất và tiếp
thị ư ươ đào

26. Trong trường hợp khôn
được đào tuyển dụng và đào tạo
đội ngũ

không được coi
là giải pháp thay thế

ơ được tập
huấn thêmđể họ có thể được đào

27. Khi xét thấy phù hợp,
phục hồi chức n ng lao ở cấp vùng và

tiểu vùng.

28. Các nhân viên

tìm hiểu và phát h liên quan
c tìm việc làm của và, trong phạm vi n ng

lực của mình, tìm cách
.

29. Khi xét thấy phù hợp, cần có chính sách
a nhân viên phục hồi chức n

ộng họ trở thành nhân viên làm việc trong
chính lĩnh vực này.

30. Cần tham vấn n
ình xây dựng

ình nhân viên phục hồi chức n ng lao g.

31. T

trên c sở bình ẳng với mọi

32. T
của ng

khuyết tật phải tham gia ình xây dựng các

cần khuyến khích thành lập các trung
tâm đào tạo nghiệp vụ

làm việc trong lĩnh vực định hướng nghề
nghiệp, đào tạo nghề, sắp xếp việc làm và hỗ trợ tạo việc làm cho
người khuyết tật cần được trang bị kiến thức và kinh nghiệm phù
hợp để

ơ người khuyết tật

khuyến khích người
khuyết tật tham gi các khoá đào tạo

và tạo điều kiện

gười khuyết tật và các tổ chức của người
khuyết tật trong quá tr , thực hiện và đánh giá các
chương tr đào tạo

ổ chức của người sử dụng lao động và của người lao động
cần có chính sách khuyến khích đào tạo và tạo cơ hội việc làm phù
hợp cho người khuyết tật ơ người lao
động khác.

ổ chức của người sử dụng lao động và người lao động cùng
với bản thân người khuyết tật và các tổ chức đại diện ười

được đóng góp vào quá tr

ă động

iện các vấn đề, khó khăn đến
động ă

giải quyết những nhu cầu phát sinh từ các
vấn đề đó

ăng
lao đ để

ă độn

đ

VI. Đóng góp của tổ chức đại diện chủ sử dụng lao
động và đại diên người lao động vào phát triển dịch vụ
hỗ trợ hục hồi hức năng ao độngp c l
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chính sách liên quan tới việc tổ chức và phát triển các dịch vụ phục
hồi chức n ng lao tham gia

33. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp, phải cho
tổ chức của ng, tổ

chức của cử aị diện tham gia
quản lý phục hồi chức n ng lao
có phục vụ t ợ g là ng khuyết tật, nhất là khi c

ò ra quyết ịnh về chính sách và các vấn
các ình phục hồi chức n ng lao

ác nhau.

34. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp
có nhu cầu cần phối hợp

với các chuyên gia có chuyên môn phù hợp
Phục hồi Chức n ng Lao ,
uyết tật trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình và tạo c

35. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp
ì các dịch vụ

phục hồi chức n ng lao của riêng mình, kể cả các việc
làm bảo trợ ình thức khác nhau và phối hợp chặt chẽ
với các dịch vụ phục hồi chức n ng dựa vào cộng và dịch vụ
phục hồi chức n ng khác.

36. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp
các thái nhằm:

các doanh nghiệp thành viên của mình về các
dịch vụ phục hồi chức n ng lao doanh nghiệp có thể tổ
chức cho ng khuyết tật.

ă động

đ để

đ các ban hoặc hội
đồng ă
động đối

đề kỹ thuật nhằm đảm bảo ă
động đáp

đ

để xem xét khả năng
ă động

đ

ă động

ă đồng
ă

đ
dụng lao động cần có động

ă động

, cũng như tiến hành nghiên cứu
và đề xuất chính sách trong lĩnh vực này.

tổ
chức của người sử dụng lao động, người lao độ

người khuyết tật
các trung tâm đào tạo nghề và

ư n ười ác ban
hoặc hội đồng này giữ vai tr đ

chương tr
ứng được nhu cầu của nhiều lĩnh vực kinh tế kh

, đại diện của
người sử dụng lao động và người lao động

sắp xếp lại việc làm cho người
kh ơ hội
việc làm cho những người khuyết tật khác.

, cần khuyến
khích các cơ sở sử dụng lao động thiết lập và duy tr

cơ sở
dưới nhiều h

, tổ chức của
người sử

(a) tư vấn cho

ười

(b) hợp tác với các cơ quan và tổ chức có chức năng thúc đẩy
tái hoà nhập người khuyết tật vào đời sống lao động thông qua

những biện pháp như cung cấp thông tin về điều kiện làm việc
và yêu cầu công việc mà người
được;

(c) tư vấn cho các thành viên về điều chỉnh
u cầu cơ bản của công việc

ười khuyết tật có thể đáp ứng được những nhiệm vụ

(d) tư vấn
người khuyết tật không bị

, tổ chức của
người lao động cần có

lao động khuyết tật vào các
cuộc cũng như trong
các cuộc thảo

nào khác đại diện cho người lao
động;

hướng dẫn về
và bảo vệ quyền lợi của người lao động bị thương

và vận
động để các hướng dẫn đó được lồng ghép trong các thoả
ước các điều khoản giải quyết tranh chấp
và các

tư vấn về tổ chức

như điều chỉnh
tập huấn và thử việc, và sửa đổi

(d) đưa vấn đề và sử dụng lao
động cuộc họp của Công đoàn và

lao động khuyết tật cần đ

lao
động

để tác động

đẩy hoạt động đó.

đ
động

hội đồng, các

(b) đề xuất ă động
tật do ốm đau

hoặc tai nạn quan đến nghề nghiệp

quy định
ă

đế động

đặc

ă động

áp ứng

doanh nghiệp với
các nhiệm vụ chính và yê sao cho

là ng
này;

các doanh nghiệp thành viên hiểu rõ
của việc tái tổ chức sản xuất giúp cho
vô tình ra ngoài lề công việc do hậu quả của

37. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp
các thái nhằm:

(a) khuyến khích sự tham gia của
thảo luận của công nhân nói chung

luận của các uỷ ban công nhân
hoặc bất kỳ một tổ chức

sách phục hồi chức n ng lao

, có hoặc không liên ,
sách

tập thể, các ,
v n bản khác;

(c) cung cấp dịch vụ công việc trong những
bộ phận có liên quan n lao khuyết tật với những nội
dung nội dung công việc, tổ chức thực hiện công
việc biệt, nội quy làm việc;

phục hồi chức n ng lao
khuyết tật ra thảo luận tại các
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thông tin tới các thành viên công oàn
phục hồi chức n ng lao và việc làm

ng
khuyết tật
phục hồi chức n ng nêu ểm 15, 17, 30, 32 và 33 của
Khuyến nghị này,

phục hồi chức n ng lao với những nội dung
sau:

tại phục
hồi chức n ng lao giúp ng
khuyết có thêm việc làm hoà nhập hoặc tái hoà
nhập với

và vì ng
tham gia các dịch vụ phục

hồi chức n ng lao và dịch vụ việc làm, kể cả hỗ trợ triển
khai các lớp tập huấn cho

các tổ chức này
ình truyền thông giáo dục nhằm xây dựng

hình ảnh tích cực về n

đ
ă động

ă tại các đi

ă động

của họ tham gia xây dựng các hoạt động cộng đồng về
ă động

cộng đồng;

(b) chính phủ cần hỗ trợ thích đáng để thúc đẩy việc phát

ă động

uyền vận động;

(c) chính phủ cần hỗ trợ thích đáng để

về những khó khăn và cơ
hội cho người khuyết
tật thông qua các ấn phẩm và hội thảo chuyên đề.

38. Ngoài sự tham gia của người khuyết tật, đại diện ười
và các tổ chức của người khuyết tật vào các hoạt động

được
cần có các biện pháp để huy động sự tham gia

của người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ vào việc phát
triển các dịch vụ

(a) động viên khuyến khích người khuyết tật và các tổ chức

cho người khuyết tật nhằm ười
cũng như được

triển
các tổ chức của người khuyết tật ười khuyết tật cũng
như khuyến khích những tổ chức này

người khuyết tật về kỹ năng tự tuyên
tr

thực
hiện các chương tr

ăng lực của người khuyết tật;

VII.
p c

l

Đóng góp của người khuyết tật và tổ chức của người
khuyết tật đối với công tác phát triển dịch vụ hục hồi hức
năng ao động

VIII. Phục hồi chức n ng lao với các chính sách an
sinh xã hội

IX. Công tác iều phối

ă động

Đ

39. Trong quá trình thực hiện các
nghiên cứu các quy

nêu ã hội, 1952,
Trợ cấp tai nạn lao

về Trợ cấp tàn tật, tuổi già và tiền tuất, 1967 chừng nào
ch a có nghĩa vụ pháp lý phải

thực hiện những

40. Khi iều kiện cho phép và và xét thấy phù hợp, các chính sách
an sinh xã hội cần quy vào việc tổ chức, xây
dựng và hỗ trợ tài chính ình
dịch vụ việc làm và tuyển dụng cả việc làm tại những

việc làm bảo trợ phục hồi chức n ng lao
khuyết tật t là t vấn về phục hồi chức n

ộng.

41. Những chính sách các chế ãi
cho ng tìm kiếm việc làm cũng nh

tới mức cao nhất
mối liên kết giữa ình về phục hồi chức
n ng lao ình phát triển kinh tế
xã hội (kể cả các nghiên cứu khoa học và công nghệ cao) có tác

tới việc quản lý, sử dụng
ã

hội, an sinh xã hội, các hợp tác xã, phát triển nông thôn, tiểu thủ

điều khoản của Khuyến nghị
này, các Quốc gia thành viên cần
được tại Điều 35 của Công ước về An sinh X Điều 26
của Công ước về , 1964; và Điều 13 của
Công ước
các Quốc gia này chưa phê chuẩn và ư

quy định này.

cho các chương tr đào tạo tập huấn,

cơ sở ) cũng như các dịch vụ
cho người ư

này cũng cần quy định ưu đ
ười khuyết tật ư các biện pháp hỗ

trợ họ chuyển dần sang hoạt động nghề nghiệp trên thị trường lao
động tự do.

các chính sách và chương tr
với các chính sách và chương tr

lao động cũng như chính sách chung
về việc làm và phát triển nghề nghiệp, đào tạo nghề, hoà nhập x

đồng thời định

động

đ
định hoặc đóng góp

(trong đó có
ă

động , đặc biệ ăng
lao đ

đội

42. Cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo

ă động

động
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công nghiệp iều chỉnh
và tổ chức công việc theo nhu cầu

, an toàn và sức khoẻ trong lao động,
phương pháp cá nhân và cải
thiện điều kiện làm việc.

đ


