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Vào ngày 11 - 12/05/2019, Trung tâm ACDC đã phối 
hợp với Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng tổ 
chức tập huấn về kỹ năng nhận biết và phòng tránh 
bạo lực tình dục cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Mục đích của 
tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết để 
nhận biết các hành vi được coi là bạo lực tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, bên cạnh đó 
cung cấp thêm các kỹ năng tự bảo vệ khi bị tấn công 
để phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật áp dụng vào     
cuộc sống.

Thạc sĩ Lê Thị Phương Thúy, Trưởng phòng tư vấn và 
hỗ trợ phát triển, Trung tâm Phụ nữ và phát triển 
thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là giảng viên 
của khóa tập huấn này. Với nhiều kinh nghiệm 
chuyên môn và thực tế trong lĩnh vực tư vấn, xử lý 
các trường hợp bị bạo lực tình dục, giảng viên đã 
hướng dẫn cho các chị em khuyết tật nhiều kỹ năng 
quan trọng trong phòng tránh bạo lực tình dục như 
một số quy tắc an toàn cá nhân và xử trí khi bị bạo 
lực tình dục, các bước cần thiết sau khi bị tấn công 
tình dục…thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các 
học viên tham gia khóa tập huấn. Tham gia khóa tập 
huấn, các chị em khuyết tật đã có thể lên các 
phương án để ứng phó với các hành vi bạo lực do 
người thân, người lạ gây ra; hoặc biết cách xử lý khi 
bị gửi các hình ảnh đồi trụy qua tin nhắn hay mạng 
xã hội…

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 62, 05/2019 | http://acdc.vn2

Các kỹ 
n ă n g 
được học 
đều rất 
thiết thực 
và có thể 
áp dụng 
vào cuộc 
sống thực 
tế nhằm 
p h ò n g 
tránh các hành vi bạo lực tình dục. Sau khi chương 
trình kết thúc, 02 quyển sách về quyền và các kỹ 
năng phòng tránh bạo lực tình dục cho phụ nữ và 
trẻ em gái khuyết tật đã được chia sẻ. Chính những 
tài liệu này sẽ là những cẩm nang bổ ích cho chị em 
khuyết tật có thể tham khảo và tìm kiếm các thông 
tin nhằm bảo vệ bản thân trước các hành vi bạo lực 
tình dục.

Tập huấn về kỹ năng nhận biết và phòng tránh bạo 
lực tình dục cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật là 
một hoạt động 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 Hợp Quốc (UNDEF) tại 2 vùng dự 
án là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng.

Kim Ngọc

Đà Nẵng:Tập huấn về kỹ năng nhận biết và phòng tránh 
bạo lực tình dục
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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, tháng 05/2019, Trung 
tâm ACDC triển khai hoạt động tập huấn “Phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật” tại 1 số 
địa bàn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng 
Nam. Hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức 
của người khuyết tật về vấn đề giới, bình đẳng giới và 
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người 
khuyết tật. Giảng viên trong chương trình tập huấn lần 
này chính là những cán bộ và người khuyết tật đã tham 
gia khóa đào tạo giảng viên nguồn do Trung tâm ACDC 
tổ chức.

Tại Thừa Thiên Huế,  
ngày 16 - 17/05, tập 
huấn đã tổ chức tại 
huyện Phong Điền và 
thành phố Huế, thu 
hút hơn 100 người 
tham dự là người 
khuyết tật và gia đình 
người khuyết tật với 

các đa dạng tật như: vận động, thần kinh, trí tuệ, nghe 
nói, nhìn… đang sinh sống tại địa phương.
Tại Quảng Trị, ngày 10 và 17/05, lớp tập huấn đã diễn ra 
tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và thành phố 
Đông Hà với hơn 135 học viên là người khuyết tật, phụ 
nữ khuyết tật và gia đình của người khuyết tật tại địa 
phương và CLB phụ nữ khuyết tật tỉnh. Điểm đặc biệt 
của lớp tập huấn chính là việc tham gia của 32 người 
khuyết tật thuộc dân tộc Pako và Vân Kiều. 
Tại Quảng Nam, ngày 22/05, tập huấn đã diễn ra tại thị 
xã Điện Bàn. Hoạt động có sự tham gia của 38 người 
bao gồm người khuyết tật, cán bộ địa phương và phóng 
viên đang sinh sống tại địa bàn.

Thông qua 
khóa tập 
huấn, các tập 
huấn viên có 
thể truyền tải 
những kiến 
thức đã được 
học cho 
những người 
đồng cảnh, 
tạo sự gần gũi và khích lệ sự tham gia, vươn lên của các 
học viên. Các khái niệm về giới, giới tính, giá trị giới, 
định kiến giới, bạo lực giới… đều được trình bày bằng 
các phương pháp sinh động như kết hợp thảo luận 
nhóm, chiếu video, hình ảnh tạo sự hứng thú cho các 
học viên. Cũng qua lớp tập huấn, các học viên có thể 
nắm được các hình thức bạo lực giới, bạo lực tình dục 
và hiểu được vì sao các bạo lực này thường xảy ra với 
người khuyết tật. Tại buổi học, các học viên đã có cơ hội 
chia sẻ những câu chuyện bạo lực giới đã xảy ra với 
người khuyết tật hoặc thành viên gia đình người khuyết 
tật trên địa bàn của họ thông qua các phương pháp kể 
chuyện hoặc đóng kịch. Hơn nữa, các học viên đã được 
tham gia thảo luận về giải pháp để phòng chống bạo 
lực giới cho người khuyết tật, cụ thể như: người khuyết 
tật biết cách nói KHÔNG với các hành vi bạo lực ngay từ 
những lần đầu tiên, lên tiếng trình báo, tìm kiếm sự giúp 
đỡ của những người xung quanh cũng như các tổ 
chức/nhóm của người khuyết tật và xã hội.
Từ các khóa tập huấn này, người khuyết tật đã thể hiện 
được khả năng của bản thân trong việc dẫn dắt lớp, 
hướng dẫn và truyền cảm hứng. Các chuỗi hoạt động 
nâng cao tiếp theo sẽ được thực hiện trong tương lai.

Nguyệt Hà

Tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với 
người khuyết tật
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Trong tháng 05/2019, 
Trung tâm ACDC đã tổ 
chức 2 khóa tập huấn 
về “Hòa nhập khuyết 
tật” tại tỉnh Nghệ An 
và Quảng Trị. Hoạt 
động nhằm mục đích 
nâng cao sự hiểu biết 

về khuyết tật cho người tham gia, giúp các học viên 
xác định các rào cản gặp phải của người khuyết tật 
để xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy sự hòa 
nhập của người khuyết tật.
Ngày 14 - 15/05, tập huấn đã diễn ra tại thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của 30 cán 
bộ y tế đang công tác trong lĩnh vực phục hồi chức 
năng dựa vào cộng đồng hoặc tại các phòng 
khám/khoa phục hồi chức năng của 10 Trung tâm y 
tế huyện, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học 
cổ truyền – PHCN tỉnh. 
Ngày 24 – 25/05, tập huấn cũng đã được tổ chức tại 
tỉnh Nghệ An thu hút sự tham gia của 30 học viên là 

người khuyết tật tại địa phương.
Với sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ Trung 
tâm ACDC, các kiến thức về khuyết tật, hòa nhập 
khuyết tật, các mô hình khuyết tật, các rào cản của 
người khuyết tật và các nguyên tắc để phá bỏ rào 
cản được chia sẻ thông qua các hoạt động thảo luận, 
làm việc nhóm và trải nghiệm. Bên cạnh đó, các học 
viên đã lên kế hoạch hành động bằng cách sử dụng 
các nguyên tắc đơn lẻ hoặc phối hợp như nhận thức, 
sự tham gia, tiếp cận toàn diện hoặc tiếp cận song 
song để giúp người khuyết tật vượt qua các rào cản 
về vật lý, thái độ, truyền thông và thể chế/              
chính sách.
Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm ACDC sẽ tiếp 
tục triển khai thêm các hoạt động tập huấn về hòa 
nhập khuyết tật nhằm hỗ trợ các hội/nhóm người 
khuyết tật nâng cao tiếng nói của mình tại địa 
phương cũng như xây dựng được kế hoạch hành 
động để thúc đẩy sự hòa nhập khuyết tật trong    
cộng đồng.

Ánh Ngọc

Tập huấn hòa nhập khuyết tật

Ngày 23-24/05/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với 
Ban quản lý dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị 
thế cho người khuyết tật” tỉnh Quảng Nam tổ chức 
tập huấn về “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 
dục cho phụ nữ khuyết tật” tại huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam. Hoạt động nhằm nâng cao các kiến 
thức và kỹ năng về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản 
và tình dục cho phụ nữ khuyết tật.

Tập huấn có sự tham gia của 32 học viên là người 
khuyết tật, cán bộ Phòng Lao động – Thương binh & 
Xã hội, Hội người khuyết tật huyện Duy Xuyên và 
phóng viên tại địa bàn. Dưới sự hướng dẫn của giảng 
viên Trịnh Thị Lê – Cán bộ Trung tâm ACDC, các học 
viên đã được tìm hiểu các khái niệm về sinh sản, sức 
khỏe tình dục; quyền sinh sản và tình dục của phụ 
nữ khuyết tật; cơ quan sinh sản, sinh dục của phụ nữ 
và cách chăm sóc; các biện pháp kế hoạch hóa gia 
đình, tình dục an toàn; nhận biết và phòng chống 
các bệnh phụ khoa thông thường và các bệnh lây 

truyền qua 
đường tình 
dục; chăm 
sóc sức 
khỏe sinh 
sản cho phụ 
nữ  khuyết 
tật trước - 
trong và 
sau sinh để 
đảm bảo 
làm mẹ an 
toàn. 
Đây là hoạt 
động 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.

Tuệ Chi

Tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục 
cho phụ nữ khuyết tật



Ngày 21-23/05/2019, 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 tổ 
chức lớp tập huấn “Chính sách và pháp luật liên quan 
đến người khuyết tật” tại huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị.
Tập huấn đã thu hút gần 150 học viên là người khuyết 
tật và gia đình của người khuyết tật, cán bộ đang công 
tác trong lĩnh vực chính sách cho người khuyết tật đến 
từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của 9 huyện 
thị và 36 xã/phường trên địa bàn tỉnh. Dưới sự dẫn dắt 
của các giảng viên gồm: ThS. Bs Lê Tuấn Đống - Trưởng 
phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý 
khám chữa bệnh - Bộ Y tế; ông Nguyễn Trung Thành - 
Phó phòng Chính sách xã hội, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ 
LĐTB&XH và các cán bộ của Sở LĐTB&XH và Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị, các học viên đã nắm 
rõ các chính sách về xác định mức độ khuyết tật; các 
chế độ bảo trợ xã hội, chế độ về chăm sóc sức khỏe và 
bảo hiểm y tế cho người khuyết tật; các chính sách về 

Quảng Trị: Tập huấn các chính sách pháp luật liên quan 
đến người khuyết tật

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 62, 05/2019 | http://acdc.vn 5

TẬP HUẤN TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC 
XÂY DỰNG ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN, SỬ DỤNG

Ngày 28/05/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với Sở Xây 
dựng tỉnh Quảng Trị và Hội người khuyết tật, nạn nhân 
da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh tổ chức lớp tập huấn“Tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ 
thuật trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo người khuyết tật 
tiếp cận sử dụng” tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
Chương trình có sự tham gia của 30 thành viên là cán bộ 
các phòng ban của Sở Xây dựng; cán bộ của Ban quản lý 
dự án đầu tư và xây dựng, Phòng Quản lý đô thị và Kinh 
tế hạ tầng của 9 huyện thị; đại diện của các Công ty Cổ 
phần tư vấn và lãnh đạo Hội người khuyết tật, nạn nhân 
da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh; và Hội người mù tỉnh. 
Trong khóa tập huấn, bà Trần Thị Thanh Ý - Phó Viện 
Trưởng, Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển đô thị 
- Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã giới thiệu 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực xây 
dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng cũng 
như chia sẻ các kinh nghiệm từ các địa phương khác 
trong nước về việc xây dựng và điều chỉnh các công 
trình theo thiết kế phổ quát đảm bảo mọi người tiếp 
cận. Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Ánh – Phó trưởng ban 
kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã 
chia sẻ vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc 
giám sát đầu tư công, việc tuân thủ thiết kế để đảm 
bảo tiếp cận của người khuyết tật là điều kiện bắt 
buộc. Tiếp đó, Sở Xây dựng tỉnh đã trình bày về thực 
trạng tiếp cận các công trình xây dựng của người 
khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp 
để cải thiện trong thời gian tới như: nâng cao nhận 
thức của cán bộ ngành xây dựng và các công ty tư vấn 
thiết kế về luật tiếp cận cho người khuyết tật, tuân thủ 
các nội dung của Bộ Xây dựng về Tiêu chuẩn, quy 
chuẩn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận công trình. 
Kết thúc khóa tập huấn, một số cán bộ cơ sở đã chia sẻ: 
“Chúng tôi sẽ tham mưu với UBND huyện để thay đổi, 
cải tạo đường dốc tiếp cận cho người khuyết tật và bàn 
lễ tân ở bộ phận một cửa.” Đây là một tín hiệu tích cực 
về sự thay đổi nhận thức của các học viên sau khóa 
tập huấn. Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm ACDC 
sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động nhằm thúc 
đẩy việc cải thiện việc tiếp cận và sử dụng các công 
trình xây dựng của người khuyết tật.

Ngọc Lan

giáo dục, việc làm và vay vốn để phát triển kinh tế. 
Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã có cơ hội để 
chia sẻ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính 
sách dành cho người khuyết tật. Đặc biệt, sau lớp tập 
huấn, nếu người khuyết tật và gia đình vẫn còn các 
thắc mắc/vấn đề về các chính sách liên quan đến bản 
thân đều có thể liên hệ với đường dây Tư vấn pháp luật 
miễn phí của ACDC để được tư vấn và giải đáp.

Lan Nguyễn
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CẤP BẰNG LÁI Ô TÔ B1 CHO 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT - TƯỞNG 

DỄ MÀ KHÓ

Đã có những chính sách tích cực
Luật người khuyết tật năm 2010 đã 
quy định rất rõ ràng: “Phương tiện 
giao thông cá nhân đòi hỏi phải có 
giấy phép điều khiển thì người 
khuyết tật được học và cấp giấy 
phép điều khiển đối với phương tiện 
đó.” Đây là mở đầu cho những chính 
sách về sau phải được xây dựng dựa 
trên các nguyên tắc quy định     
trong Luật.
Sau gần 10 năm kể từ ngày Luật 
người khuyết tật có hiệu lực, các văn 
bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ 
sung nhằm hoàn thiện hơn chính 
sách về cấp bằng lái xe ô tô B1 tự 
động cho người khuyết tật, đồng 
thời đảm bảo đầy đủ quyền tham 
gia giao thông của người khuyết tật. 
Phải kể đến là sự ra đời của Thông tư 

Hiện nay, việc người khuyết tật điều khiển xe máy được cải tiến thành ba bánh và lái ô tô không phải là 
hiện tượng cá biệt. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có những tiến bộ trong việc xây dựng, hỗ trợ người 
khuyết tật được thi cấp bằng lái ô tô B1 số tự động, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều 
vướng mắc cần phải giải quyết trong thời gian tới để đảm bảo người khuyết tật thực hiện được nhu cầu 
tham gia giao thông này.

số 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo lái xe 
quy định rõ: “Đào tạo để cấp giấy 
phép lái xe hạng B1 số tự động cho 
người khuyết tật có đủ điều kiện điều 
khiển xe tập lái hạng B1 số tự động của 
cơ sở đào tạo”. Như vậy, từ ngày 
1/6/2017, người khuyết tật đã có thể 
được đăng ký học, thi và lấy giấy phép 
lái xe. Tuy nhiên, cũng theo Thông tư 
này, người khuyết tập muốn được 
tham gia đào tạo, cấp bằng lái xe hạng 
B1 phải đáp ứng đủ các điều kiện về 
sức khỏe theo quy định tại Thông tư 
liên tịch 24/2015/TTLT-BYT - BGTVT 
của Bộ GTVT và Bộ Y tế ban hành năm 
2015. Cụ thể, những người bị chứng: 
Rối loạn tâm thần (chữa khỏi chưa 
quá 6 tháng hoặc mạn tính), động 
kinh, rối loạn cảm giác sâu; suy tim, có 
chứng khó thở từ độ III trở lên; song 

thị, hoặc mù 3 màu (vàng, đỏ, xanh 
lá); liệt vận động từ 2 chi trở lên, 
hoặc mất một bàn tay (chân) trong 
khi có một chi khác không toàn vẹn 
hoặc giảm chức năng... sẽ không 
đủ điều kiện học, thi lấy giấy phép 
lái xe. Ngoài ra Điều 44 Thông tư 
12/2017 đã có hướng dẫn chi tiết 
hơn về việc sát hạch lái xe: “…Người 
dự sát hạch có thể sử dụng ôtô của 
người khuyết tật để làm xe sát 
hạch, song xe sát hạch này phải có 
kết cấu phù hợp với việc điều khiển 
của người khuyết tật, bảo đảm các 
điều kiện theo quy định của Nghị 
định số 65/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát 
hạch lái xe”.
Việc Nhà nước ban hành những 

quy định trên là vô cùng cần thiết 
đối với không chỉ người khuyết tật 
nói riêng mà cả xã hội nói chung, 
hướng tới sự bình đẳng, hòa nhập 
toàn xã hội và phù hợp với xu hướng 
của thế giới. Tuy nhiên, quy định thì 
mở rộng nhưng thực tế thì người 
khuyết tật vẫn đang gặp rất nhiều 
những khó khăn, thách thức để 
được cấp bằng lái xe B1 số tự động.
Những khó khăn, thách thức        
gặp phải 
Thông tư ban hành đã được 2 năm 
nhưng tính đến thời điểm hiện tại, 
không ít người khuyết tật bị từ chối 
thi cấp giấy phép lái xe hạng B1. 

Trong khi đó, theo Thông tư 12/2017 
và Thông tư liên tịch số 24/2015 thì 
bà H hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để thi 
lấy bằng lái xe. Tuy nhiên, việc từ 
chối cho bà H thi lại đang thể hiện 
những vấn đề thực tế còn tồn tại mà 
người khuyết tật đang gặp phải, đặc 
biệt với những người khuyết vận 
động. Và còn nhiều những người 
khuyết tật khác như bà H đang phải 
đối mặt với những thực tế trên, được 
chấp nhận học nhưng từ chối thi. 
Vậy nguyên nhân từ đâu?
Quy định còn nhiều thiếu sót
Hiện nay, Thông tư 12/2017 quy định 
người khuyết tật có thể sử dụng ô tô 
tự hoán cải của mình để làm xe thi 
sát hạch trong trường hợp các cơ sở 
đào tạo sát hạch không có ô tô 
chuyên dụng cho người khuyết tật. 
Tuy nhiên, việc hoán cải ô tô phải 
theo tiêu chuẩn như thế nào để 
được Cục đăng kiểm đồng ý cho đưa 
vào sử dụng, lưu thông trên giao 

ThS. Ngô Thị Thu Hằng

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

thông đường bộ lại đang còn thiếu 
trong quy định của pháp luật Việt 
Nam. Cho đến tháng 6/2017 cũng 
chỉ có 1 chiếc ô tô duy nhất dành 
cho người khuyết tật được Cục 
đăng kiểm hoàn tất kiểm định và 
cấp chứng nhận cho chiếc xe ô tô 
nhãn hiệu Toyota Landcruiser 6 chỗ 
ngồi dành cho người khuyết tật 
điều khiển. Theo đó, tại vị trí lái, 
chân phanh và chân ga được nâng 
lên cao. Sàn xe tại vị trí lái cùng 
được lắp đặt một mặt phẳng cao 
hơn sàn nguyên bản. Với kết cấu 
này, người khuyết tật bị cụt chân có 
thể phanh và tăng ga bằng chân. 
Ngoài ra, hệ thống phanh chân này 
cũng đồng thời được chuyển đổi 
thành cơ cấu phanh tay cạnh vô 
lăng để người khuyết tật có thể kéo 
bằng tay. Bộ phận tay lái cũng có 
lắp thêm tay nắm để có thể dùng 

một tay cho linh hoạt. Tuy nhiên, 
chiếc xe này được dùng để hai 
người khuyết tật nước ngoài điều 
khiển trong một chương trình 
truyền hình thực tế của đài BBC 
(Anh) trong 10 ngày, không phải cấp 
cho người khuyết tật sử dụng lâu dài 
tại Việt Nam 2.
Chưa có kinh phí đầu tư xe ô tô 
dành riêng cho người khuyết tật 
học và thi sát hạch
Nhiều Trung tâm sát hạch lái xe ô tô 
B1 đang lúng túng trong quá trình 
giải quyết những trường hợp đủ 
điều kiện thi theo quy định nhưng 
không có phương tiện dành riêng 
cho người khuyết tật để thi. Các 
Trung tâm chia sẻ, người khuyết tật 
có nhiều dạng, người cụt tay phải, 
người cụt chân phải, người yếu 
chân, tay…và Trung tâm không có đủ 
kinh phí để hoán cải xe ô tô để phù 
hợp với từng người khuyết tật. Ví dụ 
đối với người bị khuyết chân phải, 

trong khi chân ga của ô tô đặt ở bên 
phải thì đòi hỏi phương tiện phải 
được lắp bộ chuyển đổi chân ga từ 
phải. Và điều tốt nhất để Trung tâm 
cho thi là người khuyết tật phải tự 
chuẩn bị xe ô tô cải biến để phù hợp 
với bản thân họ trở thành phương 
tiện để thi sát hạch. Tuy nhiên, điều 
này là khó khả thi với chính người 
khuyết tật vì nhiều người khuyết tật 
không có ô tô riêng cho bản            
thân mình.

Làm thế nào để giải quyết những 
vấn đề trên?
Cần ban hành các Quy chuẩn kỹ 
thuật dành cho ô tô hoán cải phù 
hợp với người khuyết tật như: đối với 
người khuyết tật tay thì phải cải tạo 
như thế nào để đạt tiêu chuẩn, 
khuyết tật chân thì phải cải tạo ô tô 
như thế nào… 
Tăng cường các chính sách khuyến 
khích cơ sở đào tạo sát hạch lái xe ô 
tô tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các 
phương tiện để phù hợp với người 
khuyết tật sử dụng.
Cần xây dựng một lộ trình để cải tạo, 
xây dựng các cơ sở đào tạo, sát hạch 
bằng lái xe ô tô phù hợp với người 
khuyết tật. Theo đó, ban đầu có thể 
quy định tại mỗi khu vực theo địa 
giới hành chính cần có ít nhất 01 cơ 
sở đảm bảo được các phương tiện, 
đội ngũ giáo viên phù hợp với người 
khuyết tật sử dụng. Người khuyết tật 
trong khu vực có thể đến cơ sở này 
để tham gia đào tạo và thi sát hạch. 
Sau đó, sẽ mở rộng ra toàn bộ các cơ 
sở này. Hiện nay đời sống người dân 
ngày càng được nâng cao, nhu cầu 
được cấp bằng lái xe ô tô của người 
khuyết tật càng nhiều. Nhiều người 
khuyết tật từ bỏ việc thi sát hạch 
bằng lái xe do các cơ sở chưa đảm 
bảo được các điều kiện tiếp cận để 
họ học. Do đó, việc các cơ sở này 
đảm bảo được các yếu tố tiếp cận 
phù hợp với họ sẽ khuyến khích 
được người khuyết tật tham gia đào 
tạo và cấp bằng lái xe nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
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Đã có những chính sách tích cực
Luật người khuyết tật năm 2010 đã 
quy định rất rõ ràng: “Phương tiện 
giao thông cá nhân đòi hỏi phải có 
giấy phép điều khiển thì người 
khuyết tật được học và cấp giấy 
phép điều khiển đối với phương tiện 
đó.” Đây là mở đầu cho những chính 
sách về sau phải được xây dựng dựa 
trên các nguyên tắc quy định     
trong Luật.
Sau gần 10 năm kể từ ngày Luật 
người khuyết tật có hiệu lực, các văn 
bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ 
sung nhằm hoàn thiện hơn chính 
sách về cấp bằng lái xe ô tô B1 tự 
động cho người khuyết tật, đồng 
thời đảm bảo đầy đủ quyền tham 
gia giao thông của người khuyết tật. 
Phải kể đến là sự ra đời của Thông tư 

số 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo lái xe 
quy định rõ: “Đào tạo để cấp giấy 
phép lái xe hạng B1 số tự động cho 
người khuyết tật có đủ điều kiện điều 
khiển xe tập lái hạng B1 số tự động của 
cơ sở đào tạo”. Như vậy, từ ngày 
1/6/2017, người khuyết tật đã có thể 
được đăng ký học, thi và lấy giấy phép 
lái xe. Tuy nhiên, cũng theo Thông tư 
này, người khuyết tập muốn được 
tham gia đào tạo, cấp bằng lái xe hạng 
B1 phải đáp ứng đủ các điều kiện về 
sức khỏe theo quy định tại Thông tư 
liên tịch 24/2015/TTLT-BYT - BGTVT 
của Bộ GTVT và Bộ Y tế ban hành năm 
2015. Cụ thể, những người bị chứng: 
Rối loạn tâm thần (chữa khỏi chưa 
quá 6 tháng hoặc mạn tính), động 
kinh, rối loạn cảm giác sâu; suy tim, có 
chứng khó thở từ độ III trở lên; song 

thị, hoặc mù 3 màu (vàng, đỏ, xanh 
lá); liệt vận động từ 2 chi trở lên, 
hoặc mất một bàn tay (chân) trong 
khi có một chi khác không toàn vẹn 
hoặc giảm chức năng... sẽ không 
đủ điều kiện học, thi lấy giấy phép 
lái xe. Ngoài ra Điều 44 Thông tư 
12/2017 đã có hướng dẫn chi tiết 
hơn về việc sát hạch lái xe: “…Người 
dự sát hạch có thể sử dụng ôtô của 
người khuyết tật để làm xe sát 
hạch, song xe sát hạch này phải có 
kết cấu phù hợp với việc điều khiển 
của người khuyết tật, bảo đảm các 
điều kiện theo quy định của Nghị 
định số 65/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát 
hạch lái xe”.
Việc Nhà nước ban hành những 

quy định trên là vô cùng cần thiết 
đối với không chỉ người khuyết tật 
nói riêng mà cả xã hội nói chung, 
hướng tới sự bình đẳng, hòa nhập 
toàn xã hội và phù hợp với xu hướng 
của thế giới. Tuy nhiên, quy định thì 
mở rộng nhưng thực tế thì người 
khuyết tật vẫn đang gặp rất nhiều 
những khó khăn, thách thức để 
được cấp bằng lái xe B1 số tự động.
Những khó khăn, thách thức        
gặp phải 
Thông tư ban hành đã được 2 năm 
nhưng tính đến thời điểm hiện tại, 
không ít người khuyết tật bị từ chối 
thi cấp giấy phép lái xe hạng B1. 

Trong khi đó, theo Thông tư 12/2017 
và Thông tư liên tịch số 24/2015 thì 
bà H hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để thi 
lấy bằng lái xe. Tuy nhiên, việc từ 
chối cho bà H thi lại đang thể hiện 
những vấn đề thực tế còn tồn tại mà 
người khuyết tật đang gặp phải, đặc 
biệt với những người khuyết vận 
động. Và còn nhiều những người 
khuyết tật khác như bà H đang phải 
đối mặt với những thực tế trên, được 
chấp nhận học nhưng từ chối thi. 
Vậy nguyên nhân từ đâu?
Quy định còn nhiều thiếu sót
Hiện nay, Thông tư 12/2017 quy định 
người khuyết tật có thể sử dụng ô tô 
tự hoán cải của mình để làm xe thi 
sát hạch trong trường hợp các cơ sở 
đào tạo sát hạch không có ô tô 
chuyên dụng cho người khuyết tật. 
Tuy nhiên, việc hoán cải ô tô phải 
theo tiêu chuẩn như thế nào để 
được Cục đăng kiểm đồng ý cho đưa 
vào sử dụng, lưu thông trên giao 

  1.Đây là một trường hợp đã được tư 
vấn từ Phòng Luật của Trung tâm 
ACDC.
  2.https://www.tien-
phong.vn/xa-hoi/thao-go-kho-khan-
de-nguoi-khuyet-tat-lai-o-to-116055
7.tpo

thông đường bộ lại đang còn thiếu 
trong quy định của pháp luật Việt 
Nam. Cho đến tháng 6/2017 cũng 
chỉ có 1 chiếc ô tô duy nhất dành 
cho người khuyết tật được Cục 
đăng kiểm hoàn tất kiểm định và 
cấp chứng nhận cho chiếc xe ô tô 
nhãn hiệu Toyota Landcruiser 6 chỗ 
ngồi dành cho người khuyết tật 
điều khiển. Theo đó, tại vị trí lái, 
chân phanh và chân ga được nâng 
lên cao. Sàn xe tại vị trí lái cùng 
được lắp đặt một mặt phẳng cao 
hơn sàn nguyên bản. Với kết cấu 
này, người khuyết tật bị cụt chân có 
thể phanh và tăng ga bằng chân. 
Ngoài ra, hệ thống phanh chân này 
cũng đồng thời được chuyển đổi 
thành cơ cấu phanh tay cạnh vô 
lăng để người khuyết tật có thể kéo 
bằng tay. Bộ phận tay lái cũng có 
lắp thêm tay nắm để có thể dùng 

một tay cho linh hoạt. Tuy nhiên, 
chiếc xe này được dùng để hai 
người khuyết tật nước ngoài điều 
khiển trong một chương trình 
truyền hình thực tế của đài BBC 
(Anh) trong 10 ngày, không phải cấp 
cho người khuyết tật sử dụng lâu dài 
tại Việt Nam 2.
Chưa có kinh phí đầu tư xe ô tô 
dành riêng cho người khuyết tật 
học và thi sát hạch
Nhiều Trung tâm sát hạch lái xe ô tô 
B1 đang lúng túng trong quá trình 
giải quyết những trường hợp đủ 
điều kiện thi theo quy định nhưng 
không có phương tiện dành riêng 
cho người khuyết tật để thi. Các 
Trung tâm chia sẻ, người khuyết tật 
có nhiều dạng, người cụt tay phải, 
người cụt chân phải, người yếu 
chân, tay…và Trung tâm không có đủ 
kinh phí để hoán cải xe ô tô để phù 
hợp với từng người khuyết tật. Ví dụ 
đối với người bị khuyết chân phải, 

trong khi chân ga của ô tô đặt ở bên 
phải thì đòi hỏi phương tiện phải 
được lắp bộ chuyển đổi chân ga từ 
phải. Và điều tốt nhất để Trung tâm 
cho thi là người khuyết tật phải tự 
chuẩn bị xe ô tô cải biến để phù hợp 
với bản thân họ trở thành phương 
tiện để thi sát hạch. Tuy nhiên, điều 
này là khó khả thi với chính người 
khuyết tật vì nhiều người khuyết tật 
không có ô tô riêng cho bản            
thân mình.

Làm thế nào để giải quyết những 
vấn đề trên?
Cần ban hành các Quy chuẩn kỹ 
thuật dành cho ô tô hoán cải phù 
hợp với người khuyết tật như: đối với 
người khuyết tật tay thì phải cải tạo 
như thế nào để đạt tiêu chuẩn, 
khuyết tật chân thì phải cải tạo ô tô 
như thế nào… 
Tăng cường các chính sách khuyến 
khích cơ sở đào tạo sát hạch lái xe ô 
tô tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các 
phương tiện để phù hợp với người 
khuyết tật sử dụng.
Cần xây dựng một lộ trình để cải tạo, 
xây dựng các cơ sở đào tạo, sát hạch 
bằng lái xe ô tô phù hợp với người 
khuyết tật. Theo đó, ban đầu có thể 
quy định tại mỗi khu vực theo địa 
giới hành chính cần có ít nhất 01 cơ 
sở đảm bảo được các phương tiện, 
đội ngũ giáo viên phù hợp với người 
khuyết tật sử dụng. Người khuyết tật 
trong khu vực có thể đến cơ sở này 
để tham gia đào tạo và thi sát hạch. 
Sau đó, sẽ mở rộng ra toàn bộ các cơ 
sở này. Hiện nay đời sống người dân 
ngày càng được nâng cao, nhu cầu 
được cấp bằng lái xe ô tô của người 
khuyết tật càng nhiều. Nhiều người 
khuyết tật từ bỏ việc thi sát hạch 
bằng lái xe do các cơ sở chưa đảm 
bảo được các điều kiện tiếp cận để 
họ học. Do đó, việc các cơ sở này 
đảm bảo được các yếu tố tiếp cận 
phù hợp với họ sẽ khuyến khích 
được người khuyết tật tham gia đào 
tạo và cấp bằng lái xe nhiều hơn.

Trường hợp của Bà H ở tỉnh X là 01 
ví dụ. Bà H bị liệt chân phải, các chi 
khác hoàn toàn bình thường. Khi đi 
khám sức khỏe, bà được Bệnh viện 
đa khoa tỉnh X cấp giấy khám sức 
khỏe đủ tiêu chuẩn để được thi 
giấy phép lái xe. Bà H được cơ sở 
đào tạo lái xe nhận dạy học lái, tuy 
nhiên, đến khi đi thi tốt nghiệp, bà 
H bị từ chối cho thi với lí do Trung 
tâm không có phương tiện chuyển 
đổi chân ga, chân phanh sang 
chân trái để trong quá trình thi bảo 
đảm an toàn cho bản thân và 
những người khác1 .

Ảnh minh họa



Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp 
mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm 
dứt hiệu lực; mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm 
dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số 
thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.
Về hoàn thành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh: Hộ 
kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ 
thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ 
kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 
pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty 
cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 
kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh 
doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 
mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ 
kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo 
quy định của pháp luật.
Công văn 786/TCT-KK được ban hành ngày 
12/3/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghie-
p/-
Cong-van-786-TCT-KK-2019-huong-dan-chuyen-ho-
len-doanh-nghiep-theo-Nghi-dinh-108-2018-ND-CP-
413055.aspx
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho hộ nghèo:
- Đối tượng: Hộ nghèo, ưu tiên thực hiện đối với hộ 
nghèo thuộc 16 dân tộc rất ít người và dân tộc Phù Lá;
- Phương tiện được hỗ trợ: Ra-đi-ô, ti vi, đầu thu truyền 
hình kỹ thuật số (ĐTTHKTS).
Hỗ trợ đầu thu kĩ thuật số cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo:
- Đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có ti vi chưa sử 
dụng một trong các phương tiện truyền hình;
- Phạm vi thực hiện: Tất cả các địa bàn trên cả nước.
- Nội dung trang bị: 01 đầu thu kĩ thuật số/hộ đảm bảo 
tiêu chuẩn chuyển đổi tín hiệu truyền hình kĩ thuật số.
Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới
Đối tượng:
+ Già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức 
sắc tôn giáo ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã 
khu vực III ở các tỉnh được chọn thí điểm.
+ Bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ; bí thư chi 
đoàn thanh niên; chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, 
hội nông dân; trưởng ban công tác mặt trận; cán bộ tư 
pháp, cán bộ văn hóa thông tin ở các thôn đặc biệt khó 
khăn thuộc các xã khu vực III, xã biên giới ở tỉnh được 
lựa chọn thí điểm.
+ Đồn, trạm, đội công tác biên phòng và các đồng chí 
bộ đội biên phòng tăng cường xuống xã biên giới ở tỉnh 
được lựa chọn thí điểm.
Phạm vi thực hiện: Vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 
triển khai thí điểm ở 10 tỉnh thuộc 4 khu vực Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung gồm: 
Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, 
Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh và Kiên 
Giang;
Quyết định 467/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 
25/4/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-467-QD-T
Tg-2019-tich-hop-chinh-sach-ho-tro-thong-tin-tuyen
-truyen-cho-ho-ngheo-412488.aspx?fbclid=IwAR1_r7
7V4SZoPazgNfyQpcEfhf_u37KzZToJCv8cGJDdDA1izPL
f9ClWJeo
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Quyết định 467/QĐ-TTg năm 2019 về 
tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, 
tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào 
dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới và hải đảo.

02
Công văn 786/TCT-KK ban hành ngày 
12 tháng 03 năm 2019 của Tổng cục 
Thuế hướng dẫn chuyển hộ lên doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định 
108/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

03
Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 
đồng/tháng so với quy định hiện 
hành). Mức lương cơ sở áp dụng đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp 
và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp 
luật;
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định 
của pháp luật;
Nghị định 38/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 
72/2019/NĐ-CP.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/-
Lao-dong-Tien-luong/Ng-
hi-dinh-38-2019-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-c
an-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-
403576.aspx



Vài ngày nay cả mấy thôn trong xã đều nháo nhác về chuyện dịch tả lợn Châu Phi 
hoành hành. Riêng nhà anh Tiến thì cửa đóng im ỉm. Ngôi nhà này bình thường vào 
chập tối vẫn đầy ắp tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn âm thanh vô tuyến, nay im ắng lạ 
thường. Có lúc còn nghe tiếng vợ anh quát con rồi khóc lóc kêu trời than khổ. Dân trong 

xóm xì xào bàn tán về việc anh Tiến vừa bị phạt “một vố đau” vì vận chuyển lợn nhiễm dịch tả Châu Phi sang xã bên cạnh. Có 
người chép miệng ái ngại thương vợ chồng anh hiền lành mà bị phạt, người khác thì bảo: Hiền lành nhưng ai bảo nghe xui 
dại, lại hơi tham nữa nên bị phạt đâu có oan!
Vợ chồng anh Tiến đều là người khuyết tật vận động, họ có ba đứa con, đứa lớn và thứ hai đều đang học tiểu học, đứa út thì 
mới lên ba. Không thể nhận ruộng khoán do sức khỏe yếu, vợ chồng anh đã xoay xở vay vốn chăn nuôi. Kinh tế nhà anh Tiến 
khá eo hẹp vì chủ yếu trông vào chút tiền lời bán đàn lợn sau mỗi kỳ xuất chuồng. Thi thoảng hái được vài trái đu đủ, hồng 
xiêm trong vườn hoặc gom được chục trứng gà, vợ anh đều mang ra chợ bán để kiếm thêm vài đồng mua rau, mua mắm cho 
cả nhà.
Tối hôm trước, một đoàn cán bộ gồm cán bộ xã, cán bộ thú y và trưởng thôn… có ghé tận nhà anh Tiến phát tờ thông báo khẩn 
của xã và trực tiếp thông báo về việc thôn đang bị khoanh vùng gấp vì nghi ngờ bị lây và thành ổ dịch lợn Châu Phi. Đoàn cán 
bộ yêu cầu toàn bộ đàn lợn của các gia đình trong thôn phải cách ly và tiến hành các biện pháp kiểm tra, phòng trừ dịch bệnh, 
cũng đồng thời yêu cầu các gia đình tuyệt đối không vận chuyển lợn, thịt lợn sang khu vực ngoài phạm vi thôn, xã mình và 
nếu có tiêu hủy thì sẽ được trợ giá. Nghe phổ biến mà hai lỗ tai anh Tiến lùng bùng, miệng vầng vầng, đầu gật gật mà ruột 
như lửa đốt. Anh đã xem trên tivi, cũng hiểu là dịch tả lợn Châu Phi rất khủng khiếp, đang hoành hành trên thế giới và đã lan 
sang cả một số tỉnh ở Việt Nam. Nhiều nơi họ đã phải tiêu hủy hàng vài trăm con lợn. Nhưng anh luôn nghĩ đấy là “chuyện 
thiên hạ”, xảy ở đâu đó xa xôi, chứ chả bao giờ nghĩ cái dịch tả oái ăm ấy lại lan đến thôn mình, nhà mình. Nhìn đàn lợn “mơn 
mởn” con nào con ấy vài chục ký đang đi lại trong chuồng, vợ chồng anh buồn nẫu nà, lo tiếc công tiếc của. 
Tuần trước ông Hùng lái buôn quen đã vào xem đàn lợn nhà anh Tiến và nói ngót 10 ngày nữa là có thể xuất chuồng được, ai 
dè… Thật ra một con trong đàn lợn nhà anh có biểu hiện bỏ ăn từ chiều qua, nhưng anh đoán nó ốm xoàng xoàng nên cũng 
để từ từ theo dõi. Nhưng, anh lại nghĩ: nếu nói dại, lợn nhiễm bệnh dịch phải tiêu hủy là mất đi nguồn thu nhập chính của gia 
đình, lấy gì trả nợ ngân hàng, lấy gì trang trải cuộc sống? Anh Tiến bần thần, đầu óc rối như tơ vò. Rồi anh vồ lấy điện thoại gọi 
cho anh em, bạn bè trong xóm, ngoài xóm để xin “hiến kế” cứu đàn lợn. Người thì khuyên anh Tiến bình tĩnh, cứ theo chỉ dẫn 
của xã, hy vọng đàn lợn không nhiễm bệnh, người thì khuyên phải bán tống bán tháo ngay… Cuối cùng anh nói với vợ: “Để 
anh gọi cho ông Hùng lái buôn xem có cách gì, còn nước còn tát”. Chị vợ nước mắt vòng quanh nhưng vẫn nói: “Anh xem thế 
nào, hay cứ đợi mai họ kiểm tra lợn nhà mình đã, chứ làm thế liều lắm, nhỡ ra…thì khổ”. Anh khoát tay gạt đi, rồi bấm máy gọi 
ông Hùng. Gã lái lợn đồng ý mua với giá bằng một phần ba giá vẫn thu mua với lý do…xuất chuồng sớm?! Gã hẹn địa điểm xã 
bên và bảo anh Tiến tự chở sang đó, đúng 3h30 sáng gã sẽ đón ở xã bên. Trong lúc bối rối, anh Tiến đồng ý ngay, anh đâu ngờ 
gã lái lợn tinh ranh đã tính toán đâu đấy để nhỡ “có chuyện gì” thì vô can. 
Đúng theo kế hoạch, hơn 3 giờ sáng anh Tiến đã hẹn anh Hoàng cùng làng, chất mấy con lợn to nhất lên xe chở  sang xã bên 
cạnh. Xe đi được hơn một cây số, đường không một bóng người, nhìn nhà cửa, cây cối hai 
bên anh Tiến biết là sắp hết địa phận xã mình, thấy tràn trề hy vọng. Bỗng một hồi còi 
lảnh lót rít lên, bốn năm bóng người đeo băng đỏ xuất hiện ra hiệu dừng xe. Anh Tiến 
hốt hoảng nhìn ra phía trước thì thấy một chiếc rào chắn ngăn xã anh với xã bên 
không biết đã được dựng lên từ lúc nào. Hóa ra, trạm kiểm dịch của xã. Nhận ra anh 
Tiến, anh cán bộ xã nghiêm mặt: Chập tối qua chúng tôi đã đến thông báo, sao gia 
đình còn vi phạm? Nhìn quanh, anh Tiến thấy vài chiếc xe chở lợn giống như xe chở 
lợn nhà anh cũng đều bị giữ lại trước trạm kiểm dịch. Ngay sau đó, đoàn cán bộ 
kiểm dịch đã tạm giữ toán bộ số lợn nhà anh Tiến và một số nhà khác, đưa lên xe 
chở đến nơi tập kết kiểm dịch động vật. Anh Tiến run run ký vào biên bản sau khi 
nghe anh cán bộ đọc rõ nội dung tạm giữ đàn lợn. Ngay 9h sáng hôm đó, cán bộ 
kiểm dịch thông báo kết quả: Đàn lợn nhà anh Tiến và hầu hết lợn trong mấy thôn 
của xã đều bị nhiễm dịch tả Châu Phi, phải đưa đi tiêu hủy gấp. 
Khi nhận được quyết đinh xử phạt hành chính, anh Tiến thấy đất như sụt dưới chân. 
Thiệt hại từ đàn lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy, lại còn chịu một khoản tiền phạt khá lớn so 
với thu nhập của vợ chồng anh lại càng cay đắng.
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Khoản a, mục 5, điều 8, Nghị định 
số 90/2017/NĐ-CP của Chính 
Phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thú y 
quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 6.000.000 đồng đối với 
hành vi vận chuyển, buôn bán 
động vật, sản phẩm của động vật 
bị nhiễm bệnh dịch đã được 
công bố trong vùng bị dịch uy 
hiếp, vùng đệm;..

Lê Hải Yến

Cay đắng 
chuyện dịch tả lợn



Câu hỏi 1: Dạo gần đây tôi đọc báo đài thấy tình hình 
dịch tả lợn châu Phi ở nước ta đang lây lan rất nhanh 
nhưng ngoài chợ vẫn thấy nhiều người bán thịt lợn. 
Cho tôi hỏi, những người bán thịt lợn dịch thì bị xử lý 
như thế nào vậy?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Luật An toàn thực phẩm 2010 
thì những hành vi bị cấm gồm: “Sử dụng động vật chết 
do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, 
bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục 
hậu quả theo quy định của pháp luật.
Xử phạt vi phạm hành chính:
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 90/2017/NĐ-CP thì 
người nào bán thịt lợn bị dịch sẽ bị phạt tiền từ 
5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị buộc phải 
tiêu hủy.
Ngoài ra, Điều 4 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định 
phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu chế 
biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm từ 
động vật chết do bệnh, dịch bệnh với trị giá sản phẩm 
từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.
Truy cứu trách nhiệm hình sự:
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính thì người nào 
buôn bán thịt lợn bị bệnh dịch còn có thể bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự với Tội vi phạm quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm tại Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 
nếu:
- Khiến sức khỏe 01 người bị tổn thương từ 31% đến 
60%
- Khiến sức khỏe 02 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn 
thương từ 31% đến 60%
- Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 
đồng
Khung hình phạt cao nhất dành cho tội này là 20 năm 
tù giam và còn có thể bị phạt tiền cao nhất là 100       
triệu đồng.

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 62, 05/2019 | http://acdc.vn10

                                                 TRUNG TÂM ACDC
Địa chỉ: P905, Tòa nhà Dream Center Home,  ngõ 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: Tôi tự ý xin nghỉ việc tại Công ty cũ mà 
không báo trước 30 ngày. Sau đó, tôi đi làm ở Công ty 
mới thì họ yêu cầu tôi phải nộp sổ BHXH. Tôi quay lại 
Công ty cũ để lấy sổ thì Công ty cũ không trả cho tôi 
với lý do tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. 
Xin hỏi, Công ty cũ trả lời tôi như thế có đúng không? 
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo Điều 49 của Luật Việc làm 2013, người lao động 
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật chỉ bị mất 
một số quyền lợi và phải thực hiện một số nghĩa vụ 
như: Không được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất 
nghiệp; Phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo 
hợp đồng lao động; Bồi thường một khoản tiền tương 
ứng với tiền lương trong những ngày không báo 
trước…
Như vậy, khi người lao động đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trái luật vẫn được trả Sổ bảo hiểm 
xã hội theo đúng thời hạn như quy định.
Theo quy định của khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao 
động 2012, thời hạn trả sổ bảo hiểm cho người lao 
động khi nghỉ việc như sau
"Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp 
đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy 
đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; 
trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 
30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn 
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và 
những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ 
lại của người lao động”.
Căn cứ quy định nêu trên, trong ít nhất 07 ngày làm 
việc hoặc chậm nhất là 30 ngày, người lao động sẽ 
được chủ sử dụng lao động trả Sổ bảo hiểm xã hội. 
Trường hợp người sử dụng lao động không trả Sổ bảo 
hiểm xã hội đúng hạn, người lao động có thể khiếu nại 
theo thủ tục được hướng dẫn tại Nghị định 
24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, 
người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.



I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
Thí sinh có đủ các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người 
tàn tật, khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, Hiệu 
trưởng trường Đại học Y tế công cộng sẽ xem xét, quyết định;
- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và các loại lệ 
phí tuyển sinh theo qui định.
II. HÌNH THỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO GỒM:
2.1. Cử nhân Y tế công cộng
2.2. Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học
2.3. Cử nhân Dinh Dưỡng
2.1. Cử nhân Công tác xã hội
III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành 
đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết xem tại: 
http://dtdh.huph.edu.vn/sites/dtdh.huph.edu.vn/files/attach/Cong%20van%20TSDH%202019%20final.pdf

Vị trí tuyển dụng: Phóng viên và cộng tác viên 
thuộc các mảng Thời sự, Pháp luật, Bạn đọc, Bất 
động sản, Tài chính ngân hàng, Giáo dục hướng 
nghiệp.
Địa điểm làm việc: Hà Nội và một số tỉnh Thái 
Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam.....
Mô tả công việc:
- Đề xuất và tự thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực 

phụ trách.
-Viết các tuyến bài theo sự chỉ đạo của Ban biên tập.
- Thực hiện các chuyên đề theo chỉ đạo của Ban biên tập.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học .
- Đam mê nghề viết, am hiểu về kinh tế - xã hội, pháp luật.
- Có khả năng tìm kiếm thông tin và nghiên cứu.
- Ưu tiên tuyển dụng với những ứng viên là người khuyết tật, thương binh. 
Quyền lợi:
-Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
-Thu nhập: Lương + phụ cấp+ nhuận bút và các khoản thưởng theo KPI từ 5 – 15 triệu
-Chính sách phúc lợi: Áp dụng đúng theo quy định của Luật Lao động; Được đóng BHXH; BHYT
-Pháp lý: Được cấp phát giấy tờ và bảo hộ suốt quá trình tác nghiệp; cấp thẻ nhà báo khi đủ tiêu chí và niên hạn 
công tác
-Được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí.
Cách ứng tuyển:
Yêu cầu hồ sơ: 
Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan (có công chứng), Giấy khám 
sức khỏe. (6 tháng trở lại)
Thời gian:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 16/6/2019
- Ứng viên gửi CV (tiêu đề ghi rõ “Tên_ứng tuyển phóng viên – Ban điện tử” về địa chỉ mail: doannt@gmail.com
hoặc nộp hồ sơ tại Tòa soạn Tạp chí điện tử Hoà Nhập, Tầng 9, Toà nhà Công nghệ Cao, Số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, 
Hà Nội. Email: dientu.hoanhap@gmail.com.  
- Điện thoại: 0829 4444 39
(*) Lưu ý: do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và 
phản hồi. 
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Tạp chí điện tử Hoà nhập tuyển dụng

CHIA SẺ 
THÔNG TIN

Ảnh minh họa

ĐH Y tế công cộng tuyển sinh ĐH hệ vừa làm vừa học năm 2019



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.


