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Ngày 16/04/2019, Trung tâm ACDC tổ chức Hội thảo 
“Tiếng nói người trong cuộc” tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham dự của NGND.TS Đặng Huỳnh 
Mai, Nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Liên 
hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; bà Phan Thị 
Quỳnh Như, Phó trưởng ban Gia đình xã hội, Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thúy, Cán 
bộ Chương trình Quốc Gia về Quản trị Nhà nước, UN 
Women Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc 
ACDC; bà Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm 
DRD; MC Nguyễn Minh Châu, Chương trình Cuộc 
sống vẫn tươi đẹp cùng các cơ quan ban ngành 
huyện Ba Vì và đại diện phụ nữ khuyết tật tại 3 miền 
đất nước.

Chương trình được thực hiện nhằm đưa tiếng nói 
của phụ nữ khuyết tật, những cán bộ công tác xã hội, 
những người trong cuộc về vấn đề bạo lực tình dục 
đối với nhóm phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Những 

câu chuyện về bạo lực 
tình dục, những khó 
khăn và kinh nghiệm 
hỗ trợ nạn nhân bạo 
lực tình dục và cả 
những hiểu sai, bất 
cập khi xử lý các 
trường hợp bạo lực 
tình dục cũng được 
đưa ra chia sẻ, thảo 
luận tại buổi hội thảo.

Bà Đàm Việt Hà, Giám 
đốc dự án “Tăng 
cường năng lực cho 
Phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật” chia sẻ: 
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Các phong trào phòng, chống bạo lực tình dục đối 
với nữ giới nói chung đang ngày càng phát triển 
mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, tuy nhiên với phụ nữ và 
trẻ em gái khuyết tật vẫn chưa thực sự được quan 
tâm. Ở Việt Nam, chưa có những chương trình lớn về 
vấn đề chống bạo lực tình dục tập trung vào cộng 
đồng người khuyết tật, các can thiệp nhằm chống 
lại các hành vi bạo lực này đều chỉ ở cấp độ nhỏ, 
phạm vi hẹp và thường chỉ mang tính thử nghiệm. 
Chính những hạn chế này đã phần nào khiến vấn đề 
này trở nên nghiêm trọng hơn, ít được nhận biết, ít 
được công khai và không được giải quyết một cách 
thích đáng. Chúng tôi hy vọng thông qua hội thảo, 
thêm một lần nữa những vấn đề liên quan đến bạo 
lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 
được đề cập như một vấn đề quan trọng cần được 
cộng đồng, các nhà chuyên môn, các cơ quan 
hoạch định và thực thi chính sách quan tâm và giải 

quyết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong đợi, hội 
thảo sẽ tiếp thêm sức mạnh để phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật lên tiếng về vấn đề của mình và có cơ hội 
được bảo vệ tốt hơn.

Đây là 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.

Hội thảo “Tiếng nói người trong cuộc”

Nguyệt Hà
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Sáng ngày 20/04/2019, Trung tâm ACDC phối hợp 
cùng Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ 
người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng 
Trị tổ chức sự kiện “Chạy cùng người khuyết tật 
2019: Không khoảng cách, không giới hạn”. Hoạt 
động do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
tài trợ. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về người khuyết tật và vấn đề khuyết 
tật; tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế của người 
khuyết tật, xóa bỏ rào cản, thúc đẩy sự hòa nhập 
bình đẳng của người khuyết tật trong xã hội.

Sự kiện “Chạy cùng người khuyết tật: Không khoảng 
cách, không giới hạn” được tổ chức lần đầu tiên tại 
tỉnh Quảng Trị và cũng là lần đầu tiên trong cả nước. 

Hoạt động đã thu hút khoảng 600 đại biểu tham gia 
bao gồm ông Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Nam; Phó 
Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Trị; NGND.TS Đặng 
Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào 
tạo, Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt 
Nam (VFD); ông Thái Vĩnh Liệu; Nguyên Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội người khuyết tật, 
nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị; đại diện các cơ quan 
ban ngành; Hội đoàn thể; vận động viên chuyên 
nghiệp của cả 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và 
Quảng Nam và đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí. 
Sự kiện chạy bộ được thiết kế theo 2 đường chạy 
2km và 4km từ trước mặt Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Quảng Trị đi dọc theo đường Hùng Vương. Người 
tham gia lựa chọn đường chạy tùy thuộc vào khả 
năng của bản thân. Sự kiện truyền đi thông điệp 
mạnh mẽ về khả năng của người khuyết tật, về việc 
chung tay xây dựng xã hội tiếp cận cho tất cả, như 
chính chủ đề ngày người khuyết tật năm nay: Tiếp 
cận cho mọi người.

Kết thúc sự kiện, Ban tổ chức đã huy động được 
khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 
đường dốc, nhà vệ sinh tiếp cận dành cho người 
khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 

Chạy cùng người khuyết tật 2019: 
Không khoảng cách, không giới hạn

Minh Trần
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Chiều ngày 16/04/2019, trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường sự hòa nhập dành cho người khuyết 
tật vào xã hội” do ChildFund Việt Nam tài trợ, Trung 
tâm ACDC tổ chức Hội thảo về quyền của người 
khuyết tật. Mục đích của chương trình nhằm tăng 
cường nhận thức của chính quyền địa phương về 
quyền và năng lực của người khuyết tật, đồng thời 
thúc đẩy việc thực thi quyền của người khuyết tật 
theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam tại     
địa phương.
Ngày 17/04/2019, Liên hiệp hội về người khuyết tật 
Việt Nam (VFD), Trung tâm ACDC, Trung tâm Khuyết 
tật và Phát triển (DRD) và Hội người khuyết tật TP Hà 
Nội đồng tổ chức sự kiện chào mừng với chủ đề 
“Tiếp cận cho mọi người” tại Hà Nội. Sự kiện thu hút 
sự tham gia của 150 đại biểu đến từ các bộ ban 
ngành Trung ương, các tổ chức của và vì người 
khuyết tật trong nước và quốc tế, các hội/nhóm 
người khuyết tật và cộng đồng trên địa bàn Hà Nội 
cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Các vấn đề về 
tiếp cận giao thông, công trình xây dựng, công nghệ 
thông tin, tiếp cận phổ quát đã được chia sẻ, thảo 
luận trong sự kiện. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng phát 
động chiến dịch truyền thông và cuộc thi “Đồng 
hành cùng D.Map - Go with D.Map” - ứng dụng trên 
điện thoại thông minh được phát triển với sự tài trợ 
của UNDP và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) cùng với hỗ trợ kỹ thuật ban đầu của Đại 
học Hoa Sen. Với thông điệp “Không bỏ ai lại phía 
sau”, D.Map là kênh thông tin hữu ích để người 
khuyết tật có thể tìm kiếm các địa điểm được xây 
dựng có hạng mục tiếp cận/thuận tiện cho họ sử 
dụng cũng như cộng đồng thể hiện sự quan tâm và 
góp phần hỗ trợ người khuyết tật. 

TUẦN LỄ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM TRÊN TOÀN QUỐC

Nghệ An

Thừa Thiên Huế

Hà Nội

Tuệ Chi

Ngày 17/04/2019, Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ 
An phối hợp cùng Trung tâm ACDC tổ chức “Cuộc 
thi tay nghề chào mừng ngày người khuyết tật Việt 
Nam”. Chương trình nhằm mục đích tạo sân chơi, 
giao lưu tay nghề cho người khuyết tật toàn tỉnh, 
đồng thời giúp cộng đồng người khuyết tật hiểu rõ ý 
nghĩa ngày người khuyết tật Việt Nam 18/04, qua đó 
tự tin vào chính mình để vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 16/04/2019, Hội người khuyết tật tỉnh phối 
hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tổ 
chức Giao lưu, gặp mặt nhân Kỷ niệm Ngày người 
khuyết tật Việt Nam 18/04 với các hoạt động: đi bộ 
trên cầu gỗ lim với chủ đề “Tiếp cận cho mọi người” 
và tọa đàm trao đổi nhân ngày 18/4. Trung tâm ACDC 
là một trong những đơn vị tài trợ của sự kiện này.

Ngày 18/04/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm ACDC tổ 
chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật và người 
làm công tác vì người khuyết tật lần thứ I – Năm 2019 
trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội đã biểu dương 5 cá nhân và 10 tập thể 
đã có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, hỗ trợ, 
giúp đỡ người khuyết tật. Cũng nhân dịp này, Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội đã biểu dương và tặng 
quà cho 50 người khuyết tật tiêu biểu trên địa             
bàn tỉnh.
Ngày 19/04/2019, Hội người khuyết tật tỉnh Quảng 
Ngãi phối hợp với Trung tâm ACDC tổ chức buổi tọa 
đàm “Điều hành và phát triển hội người khuyết tật 
các cấp”. Buổi tọa đàm diễn ra rất sôi nỗi với nhiều ý 
kiến tham luận từ nhiều phía và đưa ra nhiều bài học 
kinh nghiệm cũng như nhiều định hướng mới cho 
việc điều hành và phát triển hội các cấp trên địa bàn 
tỉnh. Tọa đàm cũng là cơ hội để người khuyết tật nêu 
lên ý kiến của mình trong việc điều hành và phát 
triển Hội tại địa phương với các đơn vị quản lý.

Quảng Ngãi



Từ ngày 01/04 đến ngày 05/04/2019, Trung tâm ACDC tổ chức 
khóa tập huấn giảng viên nguồn về phòng chống bạo lực trên cở 
sở giới đối với người khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng. 

Khóa tập huấn có sự tham gia của 30 người là người khuyết tật, 
các đơn vị làm việc với người khuyết tật tại 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, 
Quảng Trị và Quảng Nam. Khóa tập huấn diễn ra sôi nổi với sự 
hướng dẫn từ Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu 
phát triển xã hội. 

Khóa tập huấn diễn ra nhằm cung cấp những kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người 
khuyết tật, đồng thời trang bị phương pháp về tập huấn, đào tạo giảng viên nguồn cho các học viên viên 
tham gia. 

Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được để tiến hành tổ chức 
các khóa tập huấn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật ở địa phương. Khóa tập 
huấn nằm trong 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 (USAID) tài trợ.

Tập huấn giảng viên nguồn về phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới
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Hải Âu 

 Tập huấn hòa nhập khuyết tật tại miền Trung

Trong khuôn 
khổ hoạt động 
của dự án “Tăng 
cường cơ hội và 
nâng cao vị thế 
cho người 
khuyết tật” do 
Cơ quan Phát 
triển quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm ACDC phối hợp với 
Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người 
khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, Ban 
quản lý dự án tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế thực 
hiện khóa tập huấn “Hòa nhập khuyết tật cho cán bộ 
hội, nhóm người khuyết tật” trong tháng 04/2019.

Chương trình đã thu hút sự tham gia hơn 100 thành 
viên đến từ Hội người khuyết tật tỉnh/huyện và các 
Nhóm/Câu lạc bộ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dưới sự dẫn 
dắt của các giảng viên đến từ Trung tâm ACDC, các 

Tuệ Chi

học viên đã hiểu được khái niệm khuyết tật; các mô 
hình khuyết tật; các rào cản đối với người khuyết 
tật và các nguyên tắc đảm bảo hòa nhập khuyết tật 
để lập kế hoạch hành động thúc đấy hòa nhập cho 
đơn vị mình.

Đây là hoạt động do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) tài trợ nhằm nâng cao nhận thức và sự 
tự tin cho người khuyết tật.
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Thực thi chính sách giao thông tiếp cận đối với người khuyết tật 
trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt - thực trạng và giải pháp

Hệ thống chính sách đầy đủ,      
toàn diện
Giao thông tiếp cận (GTTC) là hệ 
thống giao thông văn minh, lịch sự, 
an toàn, thuận lợi và đáp ứng tối đa 
nhu cầu đi lại của 
tất cả thành viên 
trong xã hội, trong 
đó có người khuyết 
tật, đã và đang được 
áp dụng tại nhiều 
nước trên thế giới1.  
Ở Việt Nam, GTTC 
vẫn được xem là 
một khái niệm mới, lần đầu tiên 
thuật ngữ này được đề cập trong 
Luật Người khuyết tật 2010. 
Sau gần 10 năm, mở đầu bằng chính 
sách trong Luật người khuyết tật 
2010, tính đến nay ở Việt Nam đã 
hình thành một khung pháp lý về 
đảm bảo GTTC đối với người khuyết 
tật khá đầy đủ và toàn diện, bao 
gồm những chính sách chung lẫn 
những quy định, quy chuẩn quốc 
gia cụ thể. Nội dung các chính sách 
tập trung vào các nhóm vấn đề như: 
chính sách về xây dựng, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng giao thông và phương 
tiện giao thông tiếp cận; miễn, giảm 
giá vé, giá dịch vụ và các ưu tiên hỗ 
trợ khác đối với người khuyết tật khi 
tham gia giao thông công cộng; 
thông tin trợ giúp người khuyết tật; 
xử lý vi phạm hành chính đối với các 
hành vi vi phạm liên quan đến GTTC 
đối với người khuyết tật2 …
Khó khăn, bất cập chồng chất
Tuy ở một số nơi trên địa bàn cả 
nước, người khuyết tật tham gia 
giao thông công cộng đã được một 
số hỗ trợ, hệ thống giao thông cũng 

Tiếp cận hệ thống, phương tiện giao thông an toàn, phù hợp và thuận lợi là một trong những quyền 
được hỗ trợ của người khuyết tật và được ghi nhận trong công ước quốc tế về người khuyết tật. 
Chính sách đảm bảo tiếp cận về giao thông công cộng đối với người khuyết tật đã được thể hiện 
tương đối rõ trong Luật Người khuyết tật 2010 và nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
trên thực tế triển khai các quy định về chính sách giao thông tiếp cận đối với người khuyết tật còn 
khá nhiều vấn đề nan giải, bất cập, đặc biệt là trong giao thông đường bộ và đường sắt.

được cải tạo một phần đáp ứng yêu 
cầu GTTC, nhưng nhìn chung việc 
thực thi các chính sách GTTC đối với 
người khuyết tật còn rất nhiều bất cập 
khiến người khuyết tật gặp rất nhiều 
khó khăn trong tham gia giao thông 
công cộng, đặc biệt là trong lĩnh vực 
đường bộ và đường sắt.  
Không chỉ Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa 
phương lớn khác vỉa hè dành cho tất 
cả mọi người đều thiếu và đặc biệt khó 
khăn đối với người đi xe lăn khi độ 
chênh lệch giữa hè và nền đường quá 
cao, đa số vỉa hè bị hàng quán      
chiếm dụng. 
Hiện tại một số nơi ở các thành phố 
lớn (như Hà Nội) đã có một số tuyến 
phố có sơn kẻ vạch đường cho người 
khuyết tật (phần đá lát có rãnh riêng, 
sơn phản quang… để dễ nhận biết) 
nhưng chưa tạo được sự đồng bộ và 

đạt chuẩn. Đơn cử như những viên 
gạch lát sai rãnh, dẫn đến dẫn 
hướng sai; sử dụng loại gạch dẫn 

đường chưa đúng vị 
trí (như gạch rãnh là 
dẫn đi thẳng, gạch 
chấm bi báo hiệu 
các góc cua, điểm 
giao cắt), sử dụng 
gạch không bảo 
đảm chất lượng 
chống trơn trượt, 
nhanh mòn, lối sang 

đường không có bảng báo hiệu 
bằng chữ nổi hay tín hiệu âm thanh 
để bảo đảm an toàn cho người 
khiếm thị…
Đối với các xe buýt (trừ xe buýt 
nhanh BRT có cửa xe cao ngang 
bằng cửa nhà chờ), thời gian dừng 
xe ngắn, cửa xe hẹp và bậc cửa cao 
là nguyên nhân làm cho người đi xe 
lăn không thể sử dụng phương tiện 
này. Các bến xe, điểm đầu, điểm 
cuối, điểm trung chuyển, điểm 
dừng, nhà chờ xe buýt, vỉa hè... 
chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo 
đảm cho người khuyết tật sử dụng3.  
Tại một số nhà ga tàu hỏa chưa 
thiết kế hỗ trợ người khuyết tật như: 
xe lăn không thể độc lập tiếp cận 
lên tàu do không có đường dẫn; 
người khiếm thị hoàn toàn không 
có đường dẫn hướng; ke ga so với 
sàn tàu vẫn còn quá cao (khoảng 
50 – 60cm); người khuyết tật nặng 
và đặc biệt nặng xuống ga tàu chưa 
được nhân viên hỗ trợ vận chuyển 
hành lý mà phải thuê dịch vụ vận 
chuyển ra ngoài…. 4

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên bến 
xe và phục vụ trên xe buýt về cơ bản 
chưa được hướng dẫn các quy định, 
phương pháp hỗ trợ người khuyết 
tật. Một số xe buýt còn cố tình bỏ 
chuyến hoặc phụ xe không phục vụ, 
hướng dẫn người khuyết tật khi 
tham gia giao thông…Giá vé sau khi 
áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá 
vẫn còn cao so với mức thu nhập 
của người khuyết tật. Việc vận dụng 
các chế tài xử phạt hành chính đối 
với chủ thể vi phạm quyền của 
người khuyết tật trong lĩnh vực giao 
thông vận tải, đặc biệt là giao thông 
đường bộ còn thiếu thống nhất do 
thiếu đồng bộ giữa các quy định 
pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực này5. 
Nên làm gì để thay đổi?
Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải cần 
chủ trì tiến hành rà soát các đầu mối 
như nhà ga, bến bến bãi, điểm trung 
chuyển xe buýt... đối với các lĩnh vực 
đường bộ, đường sắt… trên địa bàn 
toàn quốc để chỉ đạo phương án cải 
tạo, xây dựng mới các hạng mục cần 
thiết; tăng cường các phương án 
đầu tư, xây dựng các công trình đầu 
mối giao thông theo hướng hỗ trợ 
giao thông tiếp cận cho người 
khuyết tật theo đúng quy chuẩn 
quốc gia về giao thông vận tải và có 
liên quan.
Bộ Giao thông vận tải và UBND cấp 
tỉnh, trong phạm vi thẩm quyền của 
mỗi cơ quan, cần tăng cường đầu tư 
các phương tiện giao thông công 
cộng hiện đại, đồng bộ với hệ thống 
hạ tầng hiện đại nhằm hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng; đề ra 
các giải pháp khuyến khích các 
thành phố lớn đầu tư xe buýt hiện 
đại, có sàn nâng hạ hỗ trợ người 
khuyết tật.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, mở các lớp tập huấn cho đội 
ngũ lái xe, nhân viên phục vụ hỗ trợ 
khách hàng là người khuyết tật tại 
các đầu mối vận tải công cộng và 
trên các phương tiện công cộng về 
kỹ năng, thái độ và cách thức hỗ trợ 
người khuyết tật nhằm tạo thuận lợi 
cho người khuyết tật tham gia giao 
thông. Đối với người khuyết tật cũng 
cần tăng cường tuyên truyền về 
quyền lợi, những ưu tiên dành cho 
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họ trong quá trình tham gia các dịch 
vụ giao thông công cộng.
Công tác thanh tra, kiểm tra cũng 
cần tăng cường, xử phạt nghiêm 
khắc đối với chủ đầu tư không tuân 
thủ các quy chuẩn về tiếp cận giao 
thông đối người khuyết tật (sau khi 
đã triển khai các phương án cải tạo, 
xây dựng mới các hạng mục cần 
thiết); tăng cường xử phạt các hộ gia 
đình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 
khiến người đi bộ, đặc biệt là người 
khuyết tật phải đi bộ, xe lăn dưới 
lòng đường.
Nghiên cứu sửa 
đổi một số nội 
dung chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ 
người khuyết tật 
trong tham gia 
giao thông (trước 
mắt là Nghị định 
28/2012/NĐ-CP). 
Trong đó cần 
nghiên cứu tăng 
tỷ lệ giảm giá vé 
cho người khuyết 
tật (nặng và đặc 
biệt nặng) tham 

gia giao thông đường bộ, đường sắt 
so với mức quy định hiện nay; tăng 
cường các chính sách ưu đãi khác 
có liên quan. Đồng thời, cần nghiên 
cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng 
tiếp tục tăng cường giải pháp 
khuyến khích đối với các doanh 
nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương 
tiện giao thông công cộng đáp ứng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao 
thông tiếp cận (miễn thuế, tăng tỷ lệ 
giảm thuế  và các giải pháp khác).
Cuối cùng, nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung nội dung các quy định xử phạt 
hành chính liên quan đến chế tài xử 
phạt những chủ thể có hành vi vi 
phạm quyền được hỗ trợ tiếp cận 
giao thông của NKT (trong giao 
thông vận tải đường bộ, đường sắt), 
đảm bảo áp dụng thống nhất và 
hiệu quả. Cụ thể cần nghiên cứu rà 
soát, sửa đổi bổ sung nội dung các 
chế tài xử phạt tại của Nghị định 
46/2016/NĐ- CP, đảm bảo đồng bộ 
với quy định tương ứng của Nghị 
định 144/2013/NĐ-CP.
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Hệ thống chính sách đầy đủ,      
toàn diện
Giao thông tiếp cận (GTTC) là hệ 
thống giao thông văn minh, lịch sự, 
an toàn, thuận lợi và đáp ứng tối đa 
nhu cầu đi lại của 
tất cả thành viên 
trong xã hội, trong 
đó có người khuyết 
tật, đã và đang được 
áp dụng tại nhiều 
nước trên thế giới1.  
Ở Việt Nam, GTTC 
vẫn được xem là 
một khái niệm mới, lần đầu tiên 
thuật ngữ này được đề cập trong 
Luật Người khuyết tật 2010. 
Sau gần 10 năm, mở đầu bằng chính 
sách trong Luật người khuyết tật 
2010, tính đến nay ở Việt Nam đã 
hình thành một khung pháp lý về 
đảm bảo GTTC đối với người khuyết 
tật khá đầy đủ và toàn diện, bao 
gồm những chính sách chung lẫn 
những quy định, quy chuẩn quốc 
gia cụ thể. Nội dung các chính sách 
tập trung vào các nhóm vấn đề như: 
chính sách về xây dựng, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng giao thông và phương 
tiện giao thông tiếp cận; miễn, giảm 
giá vé, giá dịch vụ và các ưu tiên hỗ 
trợ khác đối với người khuyết tật khi 
tham gia giao thông công cộng; 
thông tin trợ giúp người khuyết tật; 
xử lý vi phạm hành chính đối với các 
hành vi vi phạm liên quan đến GTTC 
đối với người khuyết tật2 …
Khó khăn, bất cập chồng chất
Tuy ở một số nơi trên địa bàn cả 
nước, người khuyết tật tham gia 
giao thông công cộng đã được một 
số hỗ trợ, hệ thống giao thông cũng 

được cải tạo một phần đáp ứng yêu 
cầu GTTC, nhưng nhìn chung việc 
thực thi các chính sách GTTC đối với 
người khuyết tật còn rất nhiều bất cập 
khiến người khuyết tật gặp rất nhiều 
khó khăn trong tham gia giao thông 
công cộng, đặc biệt là trong lĩnh vực 
đường bộ và đường sắt.  
Không chỉ Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa 
phương lớn khác vỉa hè dành cho tất 
cả mọi người đều thiếu và đặc biệt khó 
khăn đối với người đi xe lăn khi độ 
chênh lệch giữa hè và nền đường quá 
cao, đa số vỉa hè bị hàng quán      
chiếm dụng. 
Hiện tại một số nơi ở các thành phố 
lớn (như Hà Nội) đã có một số tuyến 
phố có sơn kẻ vạch đường cho người 
khuyết tật (phần đá lát có rãnh riêng, 
sơn phản quang… để dễ nhận biết) 
nhưng chưa tạo được sự đồng bộ và 

đạt chuẩn. Đơn cử như những viên 
gạch lát sai rãnh, dẫn đến dẫn 
hướng sai; sử dụng loại gạch dẫn 

đường chưa đúng vị 
trí (như gạch rãnh là 
dẫn đi thẳng, gạch 
chấm bi báo hiệu 
các góc cua, điểm 
giao cắt), sử dụng 
gạch không bảo 
đảm chất lượng 
chống trơn trượt, 
nhanh mòn, lối sang 

đường không có bảng báo hiệu 
bằng chữ nổi hay tín hiệu âm thanh 
để bảo đảm an toàn cho người 
khiếm thị…
Đối với các xe buýt (trừ xe buýt 
nhanh BRT có cửa xe cao ngang 
bằng cửa nhà chờ), thời gian dừng 
xe ngắn, cửa xe hẹp và bậc cửa cao 
là nguyên nhân làm cho người đi xe 
lăn không thể sử dụng phương tiện 
này. Các bến xe, điểm đầu, điểm 
cuối, điểm trung chuyển, điểm 
dừng, nhà chờ xe buýt, vỉa hè... 
chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo 
đảm cho người khuyết tật sử dụng3.  
Tại một số nhà ga tàu hỏa chưa 
thiết kế hỗ trợ người khuyết tật như: 
xe lăn không thể độc lập tiếp cận 
lên tàu do không có đường dẫn; 
người khiếm thị hoàn toàn không 
có đường dẫn hướng; ke ga so với 
sàn tàu vẫn còn quá cao (khoảng 
50 – 60cm); người khuyết tật nặng 
và đặc biệt nặng xuống ga tàu chưa 
được nhân viên hỗ trợ vận chuyển 
hành lý mà phải thuê dịch vụ vận 
chuyển ra ngoài…. 4

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên bến 
xe và phục vụ trên xe buýt về cơ bản 
chưa được hướng dẫn các quy định, 
phương pháp hỗ trợ người khuyết 
tật. Một số xe buýt còn cố tình bỏ 
chuyến hoặc phụ xe không phục vụ, 
hướng dẫn người khuyết tật khi 
tham gia giao thông…Giá vé sau khi 
áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá 
vẫn còn cao so với mức thu nhập 
của người khuyết tật. Việc vận dụng 
các chế tài xử phạt hành chính đối 
với chủ thể vi phạm quyền của 
người khuyết tật trong lĩnh vực giao 
thông vận tải, đặc biệt là giao thông 
đường bộ còn thiếu thống nhất do 
thiếu đồng bộ giữa các quy định 
pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực này5. 
Nên làm gì để thay đổi?
Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải cần 
chủ trì tiến hành rà soát các đầu mối 
như nhà ga, bến bến bãi, điểm trung 
chuyển xe buýt... đối với các lĩnh vực 
đường bộ, đường sắt… trên địa bàn 
toàn quốc để chỉ đạo phương án cải 
tạo, xây dựng mới các hạng mục cần 
thiết; tăng cường các phương án 
đầu tư, xây dựng các công trình đầu 
mối giao thông theo hướng hỗ trợ 
giao thông tiếp cận cho người 
khuyết tật theo đúng quy chuẩn 
quốc gia về giao thông vận tải và có 
liên quan.
Bộ Giao thông vận tải và UBND cấp 
tỉnh, trong phạm vi thẩm quyền của 
mỗi cơ quan, cần tăng cường đầu tư 
các phương tiện giao thông công 
cộng hiện đại, đồng bộ với hệ thống 
hạ tầng hiện đại nhằm hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng; đề ra 
các giải pháp khuyến khích các 
thành phố lớn đầu tư xe buýt hiện 
đại, có sàn nâng hạ hỗ trợ người 
khuyết tật.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, mở các lớp tập huấn cho đội 
ngũ lái xe, nhân viên phục vụ hỗ trợ 
khách hàng là người khuyết tật tại 
các đầu mối vận tải công cộng và 
trên các phương tiện công cộng về 
kỹ năng, thái độ và cách thức hỗ trợ 
người khuyết tật nhằm tạo thuận lợi 
cho người khuyết tật tham gia giao 
thông. Đối với người khuyết tật cũng 
cần tăng cường tuyên truyền về 
quyền lợi, những ưu tiên dành cho 

1. http://www.baogiaothong.vn/-
giao-thong-tiep-can-vi-cong-dong-giai-phap-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-d238391.htmlhtt
2. NĐ 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật NKT; QĐ 1019 năm 2012 của TTg phê duyệt Đê án 
hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020; Luật Giao thông đường bộ; các Nghị định xử lý vi phạm HC trong 
lĩnh vực giao thông và có liên quan; Thông tư 39/2012-BGTVT hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết 
tật tham gia giao thông công cộng; Thông tư 62 /2014/TT-BGTVT ban hành  QCVN 82 : 2014/BGT-
VT.
3. https://baomoi.com/giao-thong-cho-nguoi-khuyet-tat-van-nam-tren-giay.
4. http://nhandao.net.vn/index-
.php/hoat-dong-hoi/nghien-cuu-trao-doi/10886-tiep-can-tham-gia-giao-thong-doi-voinguoi-k
huyet-tat-thuc-trang-va-mot-so-giai-phap.
5. Ví dụ cùng là hành vi không giúp đỡ , sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người 
cao tuổi tại Nghị định 144/2013/NĐ-CP  về XPHC trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ XH,…quy định 
hình thức chế tài  phạt tiền ở mức từ 01 -03 triệu đồng (điểm c, khoản 1, Điều 14), trong khi đó 
Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định XPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt chỉ quy 
định chế tài xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50 đến 60 nghìn đồng (điểm a, khoản1, Điều 
31).

họ trong quá trình tham gia các dịch 
vụ giao thông công cộng.
Công tác thanh tra, kiểm tra cũng 
cần tăng cường, xử phạt nghiêm 
khắc đối với chủ đầu tư không tuân 
thủ các quy chuẩn về tiếp cận giao 
thông đối người khuyết tật (sau khi 
đã triển khai các phương án cải tạo, 
xây dựng mới các hạng mục cần 
thiết); tăng cường xử phạt các hộ gia 
đình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 
khiến người đi bộ, đặc biệt là người 
khuyết tật phải đi bộ, xe lăn dưới 
lòng đường.
Nghiên cứu sửa 
đổi một số nội 
dung chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ 
người khuyết tật 
trong tham gia 
giao thông (trước 
mắt là Nghị định 
28/2012/NĐ-CP). 
Trong đó cần 
nghiên cứu tăng 
tỷ lệ giảm giá vé 
cho người khuyết 
tật (nặng và đặc 
biệt nặng) tham 

gia giao thông đường bộ, đường sắt 
so với mức quy định hiện nay; tăng 
cường các chính sách ưu đãi khác 
có liên quan. Đồng thời, cần nghiên 
cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng 
tiếp tục tăng cường giải pháp 
khuyến khích đối với các doanh 
nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương 
tiện giao thông công cộng đáp ứng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao 
thông tiếp cận (miễn thuế, tăng tỷ lệ 
giảm thuế  và các giải pháp khác).
Cuối cùng, nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung nội dung các quy định xử phạt 
hành chính liên quan đến chế tài xử 
phạt những chủ thể có hành vi vi 
phạm quyền được hỗ trợ tiếp cận 
giao thông của NKT (trong giao 
thông vận tải đường bộ, đường sắt), 
đảm bảo áp dụng thống nhất và 
hiệu quả. Cụ thể cần nghiên cứu rà 
soát, sửa đổi bổ sung nội dung các 
chế tài xử phạt tại của Nghị định 
46/2016/NĐ- CP, đảm bảo đồng bộ 
với quy định tương ứng của Nghị 
định 144/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé đối với hành khách 
sử dụng tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà 
Đông.

Cụ thể, ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé sử 
dụng cho các đối tượng người có công, người khuyết 
tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

Hỗ trợ 50% giá vé tháng cho các đối tượng học sinh, 
sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, 
người cao tuổi.

Hỗ trợ 30% giá vé tháng cho người lao động tại các 
văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công 
nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Đặc biệt, hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách 
sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong 
15 ngày đầu kể từ khi tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà 
Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Nghị quyết này được thông qua ngày 09/4/2019, có 
hiệu lực từ ngày 19/4/2019.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/ng-
hi-quyet-01-2019-nq-hd-
nd-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-172000-d
2.html#noidung
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Theo Thông tư 07 có một số điểm mới nổi bật          
như sau:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể học 
liên thông lên cao đẳng: phải đảm đảm điều kiện: 1) 
học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học 
phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và 2) có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

- Có thể đăng ký dự tuyển trực tuyến (online) trên 
trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề 
nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có địa 
chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang 
thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội của địa phương hoặc trên các trang thông tin 
điện tử của các trường. Hoặc Đăng ký trực tuyến 
(online) qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt 
trên các thiết bị di động (điện thoại smartphone, 
máy tính bảng).

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://luatvietnam.vn/giao-duc/-
thong-tu-07-2019-tt-bldt-
bxh-sua-doi-quy-che-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dan
g-172021-d1.html#noidung

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 
07/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định 
quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 01

Chỉ thị 993/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc tăng cường giải pháp phòng, chống 
bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. 02

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hà Nội về mức hỗ trợ giá vé đối với 
người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách 
công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A 
Cát Linh - Hà Đông. 03

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở 
giáo dục chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các 
thông tin về bạo lực học đường thông qua việc thiết 
lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như: 
hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống 
camera giám sát… Thêm nữa, các cơ sở cũng cần tập 
trung bồi dưỡng, nâng cao cả về kiến thức, năng lực 
và trách nhiệm của các cán bộ tư vấn tâm lý, nắm bắt 
thông tin và xử lý kịp thời mâu thuẫn, xung đột trong 
trường học.

Hàng năm các cơ sở giáo dục phải tiến hành ký cam 
kết phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh 
về việc quản lý, giáo dục. Hai bên cần thường xuyên 

trao đổi thông tin về hoạt động của trường, tình hình 
học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường…của học 
sinh. Mặt khác, cơ sở giáo dục cũng có thể tổ chức 
một số hoạt động nhằm hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ 
học sinh các kiến thức, kỹ năng để đồng hành, giáo 
dục giúp con tiến bộ.

Ngoài ra, Chỉ thị còn quy định cụ thể về nhiệm vụ, 
chức năng của các sơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ 
sở đào tạo giáo viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác liên quan trong việc phòng, chống bạo lực học 
đường.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://luatvietnam.vn/giao-duc/chi-thi-993-ct-bgd-
dt-2019-tang-cuong-giai-phap-phong-chong-bao-luc
-hoc-duong-172063-d1.html#noidung



Đã ngoài 50 tuổi, ông Tùng đã quá quen với câu ông 
cha ta thường nói “Cờ bạc là bác thằng bần - Cửa nhà 
bán hết tra chân vào cùm” như để chỉ hậu quả của việc 
đam mê cờ bạc. Nhưng không ngờ với việc chơi cho vui 
cũng đến một ngày chính ông phải trả giá cay đắng cho 
trò đen đỏ làm tan nát cả gia đình ông. 
Ông Tùng sinh ra đã bị tật dính ngón tay khó khăn trong 
việc cầm nắm, có người đã từng nói qua lại: “Tay thế thì 
cầm bút làm sao, đi học làm gì?”. Thế nhưng với đôi bàn 
tay vốn không lành lại được gia đình tạo điều kiện học 
tập như các bạn đồng trang lứa nên giờ đây ông Tùng 
đã làm chủ một xưởng cơ khí với chục nhân công. Vốn 
là người chăm chỉ làm ăn nên ông không tham gia tụ 
tập, cờ bạc, anh em hàng xóm rủ ông Tùng cũng viện cớ 
bận việc ở xưởng. Vậy mà, dịp Tết năm nay, thấy mọi 
người trong xóm tụ tập đánh bài “giải trí”, số tiền ăn 
thua chẳng là bao chỉ từ vài chục nghìn nên ông Tùng 
cũng bị rủ rê làm “một chân” cho đủ hội. Cuộc vui 
không chỉ dừng lại trong ba ngày Tết vì ông Tùng đã 
thua đến mấy triệu nên cứ đánh mong gỡ gạc lại vốn. 
Nhưng rồi, càng đánh càng thua, càng thua càng muốn 
gỡ, cuối cùng toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà cũng 
lần lượt “đội nón ra đi”. Ông Tùng và đám bạn đánh bạc 
trong xóm cũng đã một lần bị công an bắt quả tang và 
bị phạt hành chính. Sau lần đó, ông Tùng tự hứa với bản 
thân sẽ ‘cạch’ trò đánh bạc.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản, vào ngày đám 
cưới đứa cháu ông Tùng hồi tháng trước, sau màn chào 
hỏi, chè chén, văn nghệ rộn ràng, một người đàn ông 
trong xóm khẽ ngáp dài hỏi buâng quơ: "Đám này 
không có xóc đĩa à? Chán quá, chơi một lúc cho vui". 
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Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 200.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 
hành vi đánh bạc trái phép như:  mua các số lô, số đề; xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ 
thế; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi 
đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác;…
Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội đánh bạc như sau: người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình 
thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 
5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này 
hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Thùy Linh

Ông Tùng như con nghiện nhìn thấy thuốc. Một miếng 
bìa các tông bằng ngón tay cắt làm đôi, một miếng ghi 
chẵn, miếng giấy kia ghi lẻ, bỏ trên chiếc đĩa, lấy chén 
hoặc bát úp lại. Vậy là đã có công cụ để chơi. Lúc đầu chỉ 
là những đồng tiền nhỏ nhất 20.000 đồng và lớn nhất là 
50.000 đồng. Càng về khuya, càng đông, cuộc chơi vào 
giai đoạn sát phạt, tiền chơi không hạn chế như trước. 
Chỉ một lúc sau, nào thì đồng hồ, nhẫn, lắc lột ra khỏi tay, 
điện thoại tháo sim năn nỉ những người xung quanh 
cầm để lấy tiền đánh tiếp. Bản thân ông Tùng cũng phải 
cầm cố chiếc xe máy của vợ với giá 5 triệu đồng để tiếp 
tục cuộc đỏ đen. “Con xe máy này cũ xì rồi, xe xước 
nhiều chỗ quá bác ạ. 4 triệu 7 thì em cầm cho bác". "Anh 
mới mua mới mấy tháng, còn mới nguyên, chú xem lại 
giá thế nào chứ, thế này thì ép anh quá!". Lại tiếp tục 
săm soi, cân đo đong đếm rồi mới chốt hạ: "Năm triệu 
thì bác đưa chìa khóa và giấy tờ cho em. Không thì thôi 
vậy". Lừng khừng, mắt liếc mắt rất nhanh vào bên trong 
sòng bài đang đến hồi sôi nổi, quyết liệt, ông Tùng liền 
đưa giấy tờ xe và chìa khóa: "Năm triệu thì năm triệu. 
Đưa tiền nhanh lên". Ông Tùng nhanh chóng trở lại cuộc 
chơi đỏ đen. Đang đến đoạn gây cấn thì bất ngờ công an 
ập tới, tóm gọn cả chiếu bạc. Ông Tùng bị bắt cùng số 
tiền 5 triệu vừa đem cầm xe máy. 
Ngày phiên tòa sơ thẩm diễn ra, chẳng ai nghĩ ông Tùng 
lại đứng trước vành móng ngựa như thế này. Dẫu có hối 
hận thì bây giờ đã quá muộn màng! Lần này, không 
dừng ở việc phạt hành chính như lần đầu, ông Tùng bị 
phạt tù 6 tháng giam do đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi đánh bạc cách đây chưa đầy 3 tháng. 
Có lẽ, bản án này đủ để cảnh tỉnh ông và cho ông cơ hội 
làm lại cuộc đời... 

Là BÁC THẰNG BẦN

CỜ BẠC 



Câu hỏi 1: Tôi hiện đang đăng ký khám bệnh ở bệnh 
viện huyện X, tỉnh Y nơi tôi đang sinh sống. Cho tôi 
hỏi thẻ BHYT của tôi có thể sử dụng ở tỉnh khác được 
không? 

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Vì anh/chị đăng ký khám bệnh tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Dương, do đó, căn cứ Điều 11 Thông tư số 
40/2015/TT-BYT về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT, anh/chị đi khám chữa bệnh ở tỉnh khác tức là 
khám bệnh không đúng tuyến.
Căn cứ Khoản 3 điều 22 Luật BHYT sửa đổi 2014, trong 
trường hợp khám bệnh không đúng tuyến, anh/chị vẫn 
được BHYT thanh toán với mức hưởng như sau (theo tỉ 
lệ tương ứng với mức hưởng khi khám đúng tuyến), trừ 
các trường hợp: cấp cứu; đang điều trị nội trú được 
phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến 
vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh:  
- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị 
nội trú;
- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú; 
- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh. 
Như vậy, theo quy định pháp luật từ ngày 01 tháng 01 
năm 2016 thì người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa 
bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán 
theo tỉ lệ tương ứng với mức hưởng khi khám bệnh 
đúng tuyến: Bằng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
tại bệnh viện tuyến huyện; 60% chi phí điều trị nội trú 
tại bệnh viện tuyến tỉnh và 40% chi phí điều trị nội trú 
tại bệnh viện tuyến trung ương.
Lưu ý: Nếu anh/chị đi khám, chữa bệnh ngoại trú 
(khám xong rồi về) tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 
trung ương tại tỉnh khác thì không được hưởng BHYT 
theo quy định nói trên.
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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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Câu hỏi 2:  Năm 2013, khi đang làm việc ở công ty 
than thì tôi bị tai nạn lao động dẫn đến liệt hai chân, 
bị suy giảm khả năng lao động 81% . Nghỉ việc từ đó 
đến giờ, hàng tháng tôi được hưởng chế độ trợ cấp 
tai nạn lao động. Xin hỏi trợ cấp tai nạn lao động có 
thể hưởng mãi được không hay chỉ được hưởng đến 
thời gian nào, vì trước đây tôi mới tham gia BHXH có 
1 năm?
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 49 Luật An toàn vệ sinh 
lao động 2015:
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% 
trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
- Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:
  + Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 
bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 
1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;
  + Ngoài mức trợ cấp nói trên, hằng tháng còn được 
hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã 
đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau 
đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 
0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề 
trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định 
mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động 
ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có 
thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì 
tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền 
lương của chính tháng đó…
Như vậy, theo các quy định trên, anh/chị bị suy giảm 
khả năng lao động 81% nên anh/chị được hưởng trợ 
cấp hằng tháng và Luật không giới hạn thời gian 
hưởng.

Luật



Vị trí: Kế toán Tổng hợp
Số lượng: 01 (một)
Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI 240 Mai Anh Tuấn, phường Thành
Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian, ký hợp đồng lao động 12 tháng và có cơ 
hội gia hạn hợp đồng
Mô tả công việc: vui lòng xem tại đây 
Ứng tuyển: Ứng viên vui lòng nộp hồ trực tuyến đến địa chỉ 
email: nhansu@scdi.org.vn trước ngày 31/05/2019.
SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân 
biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. 
SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị 
tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại 
SCDI.
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Trung tâm kinh doanh VNPT – Quảng trị
Đối tượng tuyển dụng: Người khuyết tật, nạn nhân da 
cam, người có hoàn cảnh khó khăn…
Yêu cầu:
+ Sức khỏe khá: Có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện làm 
việc trong thời hạn 06 tháng trở lại.
+ Trình độ: 12/12 trở lên
+ Có giọng nói qua điện thoại dễ nghe, rõ ràng

+ Có khả năng đọc và sử dụng được máy tính 
và mạng internet, các phần mềm trên máy 
tính.
Mọi thông tin liên hệ và nộp hồ sơ xin việc 
gửi về:
Bà Lê Thị Thanh Hà – Phòng Tổng hợp    
nhân sự.
Điện thoại: 0946 357 159
Địa chỉ: Số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 
1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng

TUYỂN 
DỤNG

https://drive.google.com/file/d/1gDQ-uFizucQnWLj0kkXo71ValO29zigo/view
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



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.

https://drive.google.com/file/d/1gDQ-uFizucQnWLj0kkXo71ValO29zigo/view


