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Tháng 06/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với        
ChildFund Việt Nam tổ chức chuỗi các hoạt động tại 2 
huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh   
Bắc Kạn. 
Ngày 08 – 09/06, hai Hội thảo "Xác định các nhu cầu 
và tầm nhìn chung về phát triển sinh kế cho người 
khuyết tật" đã lần lượt diễn ra tại 2 huyện Trà Lĩnh và 
huyện Na Rì. Chương trình có sự tham gia của đại diện 
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, lãnh 
đạo UBND huyện và trưởng/phó trưởng phòng Phòng 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo các xã 
thuộc địa bàn dự án và các thành viên trong Câu lạc bộ 
người khuyết tật tại 2 huyện. 
Thông qua các báo cáo, chia sẻ và thảo luận, hội thảo 
đã xác định được các nhu cầu của gia đình người 
khuyết tật, đa số các hộ gia đình lựa chọn mô hình 
sinh kế nuôi trâu/bò vỗ béo, ngoài ra 1 số hộ đề xuất 

nuôi gà kết hợp nuôi giun quế, nuôi vịt đen; một số hộ 
lựa chọn trồng cây ăn quả. Đặc biệt, Trưởng 
phòng/Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn tại 2 tỉnh đã bày tỏ mong muốn phối kết 
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hợp giữa hoạt động hỗ trợ sinh kế của dự án với các 
hoạt động phát triển kinh địa phương để cùng thực 
hiện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho những 
hộ gia đình có người khuyết tật. 

Ngày 10-11/06, tập huấn “Kỹ năng sống cho người 
khuyết tật”  đã được triển khai tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh 
Cao Bằng. Hoạt động được thực hiện với mục đích 
trang bị các kỹ năng sống cơ bản cho người khuyết tật 
trên địa bàn triển khai dự án để trở nên độc lập và 
hoàn thiện bản thân, tăng cường các kỹ năng xây 
dựng nhóm tự lực phát triển.

Tham gia khóa 
tập huấn có 
khoảng 30 
người khuyết 
tật và các cán 
bộ lao động 
thương binh 
và xã hội ở các 
xã thuộc 
huyện Trà 
Lĩnh. 100% học 
viên của lớp 
tập huấn là 
người dân tộc 
thiểu số, đa 
phần là người 
Tày, Nùng. Vì 
vậy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cơ bản, các 
giảng viên của Trung tâm ACDC đã lồng ghép các trò 
chơi, các bài tập thực hành giúp các học viên dễ hiểu 
và áp dụng được ngay vào thực tế. Đặc biệt, với nội 
dung về lập kế hoạch hoạt động, các học viên đã sử 
dụng kiến thức để lập ra các hoạt động trong các buổi 
sinh hoạt tại nhóm tự lực của huyện.

Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường sự hoà nhập cộng đồng cho người 
khuyết tật: Chúng tôi có thể”. Dự án được thực hiện từ 
năm 2018 - 2020 tại 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn với 
mục đích của dự án nhằm hỗ trợ người khuyết tật hoà 
nhập cộng đồng như những công dân độc lập tự tin 
vào bản thân và sức mạnh của chính mình.

Tuệ Chi

Hội thảo “Xác định các nhu cầu và tầm nhìn chung về 
phát triển sinh kế cho người khuyết tật”
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Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao 
vị thế cho người khuyết tật” được thực hiện bởi Trung 
tâm ACDC dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID), tháng 06/2019, tại 2 tỉnh Thừa Thiên 
Huế và Quảng Trị đã triển khai các hoạt động về tập 
huấn giám sát, đánh giá nhằm mục đích nâng cao 
năng lực về giám sát, đánh giá cho các học viên về 
những chính sách, văn bản, kế hoạch, liên quan đến 
người khuyết tật tại địa phương.

Tại Quảng Trị, ngày 
11 – 12/06, 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 khóa tập 
huấn “Giám sát 

đánh giá thực hiện các chính sách về người khuyết 
tật” dành cho hơn 35 cán bộ công tác tại hội tuyến 
tỉnh và 9 huyện thị trên địa bàn. 
Tại Thừa Thiên Huế, ngày 13 - 14/06, Tập huấn giám 
sát, đánh giá cho Ban công tác về người cao tuổi và 
người khuyết tật, Hội người khuyết tật đã thu hút sự 
tham gia của đại diện đến từ Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở 
Y tế cùng các cán bộ Ban công tác về người cao tuổi và 
người khuyết tật, và gần 30 cán bộ chủ chốt của 09 
Hội người khuyết tật cấp huyện, thị xã trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Rất nhiều băn khoăn lo ngại từ học viên trước khi khóa 
tập huấn bắt đầu, như “Giám sát việc thực hiện các 
chính sách liên quan đến người khuyết, đây là việc 
của các cơ quan chức năng chứ không phải của Hội 
người khuyết tật. Đâu phải dễ giám sát…”. Tuy nhiên, 
trong suốt 2 ngày tập huấn, với sự hướng dẫn của 

giảng viên 
đến từ Trung 
tâm ACDC, 
chia sẻ của 
các đại biểu 
đến từ Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh, lãnh 
đạo của Sở 
Giao thông 
vận tải và Sở Y 
tế, các thành 
viên lớp tập 
huấn đã có nhiều thay đổi. Các học viên đã tích cực sử 
dụng các khái niệm về giám sát đánh giá, tầm quan 
trọng, nguyên tắc và các bước lập kế hoạch của giám 
sát đánh giá để xem lại vai trò của Hội cũng như kết 
quả thực hiện đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân 
các tỉnh. Từ những thay đổi trên, một số đại biểu ở các 
huyện chia sẻ: “Qua buổi tập huấn chúng tôi hiễu rõ 
hơn vai trò của Hội trong việc giám sát đánh giá các 
chính sách liên quan đến người khuyết tật. Chúng tôi 
đã chủ động đề xuất với Ủy ban mặt trận tổ quốc để 
Hội tham gia vào các tổ giám sát cộng đồng”. Các nội 
dung Hội đề xuất giám sát trong thời gian tới, bao 
gồm: tiếp cận về dịch vụ y tế của người khuyết tật, 
sàng lọc phát hiện sớm trẻ khuyết tật, trẻ khuyết tật có 
khả năng học tập được đến trường, việc làm và sinh kế 
của người khuyết tật cũng như khả năng tiếp cận các 
công trình công cộng của người khuyết tật.
Đây là những hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt 
động về giám sát đánh giá các chính sách tại địa 
phương mà người khuyết tật sẽ đóng vai trò chủ đạo 
trong việc giám sát việc thực thi các chính sách dành 
cho chính mình, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế 
người khuyết tật, đảm bảo thực hiện các quyền lợi của 
người khuyết tật tại địa phương.

Ánh Ngọc

Tập huấn giám sát, đánh giá thực hiện chính sách về 
người khuyết tật
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Trong  ngày 01 – 02/06 và 08 – 09/06, Trung tâm 
ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật huyện Ba Vì tổ 
chức các tập huấn “Kỹ năng phòng tránh và đối phó 
khi bị bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật” tại Ba Vì, Hà Nội. 

Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 55 học 
viên là phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật và gia đình học 
viên ở Ba Vì. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, thạc sỹ 
Lê Thị Phương Thúy - Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ 
phát triển, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, các học viên 
đã cùng tìm hiểu về các chủ đề liên quan đến bạo lực 
tình dục như kỹ năng nhận biết và xử lý phòng tránh 
bạo lực tình dục sau khi bị tấn công, đưa ra phương án 
phòng ngừa và chống lại nạn bạo lực tình dục đối với 
người khuyết tật,... Thông qua thảo luận nhóm, các học 
viên tự tin hơn để chia sẻ những câu chuyện thực tế đã 
xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, từ đó tìm ra cách 
giải pháp đối phó và hỗ trợ khi bị tấn công các hành vi 
bạo lực tình dục. Đồng thời, người thân trong gia đình 
của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật đã có được cái nhìn 
rõ hơn về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật và sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết.  

Sáng ngày 
2 0 / 0 6 / 2 0 1 9 , 
Trung tâm 
ACDC và Hội 
liên hiệp phụ 
nữ (Hội LHPN) 
Việt Nam đồng 
tổ chức Tọa 
đàm “Đề xuất 

đề xuất chính sách về bạo lực trên cơ sở giới và bình 
đẳng giới cho phụ nữ khuyết tật”. Đến tham dự tọa 
đàm, có bà Mikiko Sawanishi, đại diện Quỹ Dân chủ 
Liên hợp quốc; bà Trần Thị Hương, Phó chủ tịch Hội 

LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên 
Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình xã hội, Hội LHPN 
Việt Nam; Đại tá Phạm Mạnh Thường, Phó cục trưởng 
Cục cảnh sát hình sự Bộ công an; bà Nguyễn Thị Lan 
Anh, Giám đốc Trung tâm ACDC; bà Khuất Thu Hồng, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cùng 
hơn 50 đại biểu đến từ các ban, ngành địa phương.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề vấn 
đề về bạo lực tình dục liên quan đến phụ nữ khuyết tật 
và cách can thiệp, xử lý hiện nay; thực tiễn các quy 
định pháp luật về bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực tình 
dục với phụ nữ khuyết tật; trao đổi, tọa đàm về khung 
chính sách liên quan đến phòng tránh bạo lực tình dục 
đối với phụ nữ khuyết tật.
Ngày 21/06/2019, Trung tâm ACDC cũng phối hợp cùng 
Hội người khuyết tật Thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội 
thảo tăng 
cường cơ chế 
phối hợp giữa 
các bên liên 
quan của 
mạng lưới hỗ 
trợ phụ nữ và 
trẻ em gái 
khuyết tật” tại 
Thành phố     
Đà Nẵng. 
Hội thảo nhằm mục đích tăng cường cơ chế hợp tác 
thông qua mạng lưới giữa tất cả các bên liên quan để 
hỗ trợ các trường hợp bạo lực tình dục đối với phụ nữ 
và trẻ em gái khuyết tật, đồng thời chính thức ra mắt 
mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trên 
địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tại hội thảo, các 
đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mạng 
lưới hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tình dục, tìm các giải 
pháp nhằm giải quyết các tình huống bạo lực tình dục 
giả định; đồng thời ký biên bản ghi nhớ giữa các bên 
liên quan.
Đây là các 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). Dự án được 
thực hiện 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.

Nguyệt Hà

Chuỗi hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật



Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giao thông đối 
với các công trình công cộng hỗ trợ người khuyết tật và 
các đối tượng yếu thế trong xã hội, Viện Chiến lược và 
Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) phối hợp với Trung 
tâm ACDC tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề nghiên 
cứu về “Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát” vào 
ngày 11/06/2019 tại Hà Nội.
Hội thảo thu hút sự tham gia của 40 đại biểu đến từ Vụ 
Vận tải, Vụ An toàn Giao thông, Vụ Phương tiện và Người 
lái, Tổng cục đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông 
vận tải; Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam; 
Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; Hội người 
khuyết tật Thành phố Hà Nội.
Trong chương trình, các đại biểu đã được lắng nghe 
những chia sẻ về quy định quyền tiếp cận giao thông 
của người khuyết tật; Thực trạng tham gia giao thông 
của người khuyết tật; Phương pháp và khung tiêu chí 
của Bộ Tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát,… Từ đó, 
các bên liên quan đã cùng thảo luận, đưa ra các ý kiến 

Hội thảo “Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát”
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Nâng cao năng lực cho nhóm, câu lạc bộ người Điếc 
tại Miền Nam

Ngày 13-14/06/2019, Trung tâm ACDC đã tiến hành 
tập huấn “Công ước của Liên hợp quốc về quyền của 
người khuyết tật (CRPD) và kỹ năng lập kế hoạch” cho 
các nhóm, câu lạc bộ người Điếc tại miền Nam. Khóa 
tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực, 
tạo ra sự kết nối giữa các câu lạc bộ người Điếc               
với nhau.
Tham gia khóa tập huấn gồm 18 học viên đến từ 6 tỉnh: 
Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên 
Giang và Tây Ninh. Dưới sự hướng dẫn của hai tập huấn 
viên người Điếc, ông Nguyễn Hoàng Lâm và bà Bùi Thị 
Thanh Hương, khóa tập huấn diễn ra vô cùng sôi nổi và 

lôi cuốn bằng nhiều phương pháp hấp 
dẫn và hiệu quả kèm hình ảnh minh họa. 
Điều này giúp cho các học viên người 
Điếc tiếp thu một cách đơn giản, dễ hiểu 
và sinh động. Đây cũng là hai tập huấn 
viên thuộc lớp đào tạo giảng viên nguồn 
do Trung tâm ACDC tổ chức từ năm 2016.
Các học viên người Điếc được trang bị 
kiến thức về khái niệm người khuyết tật, 
quyền con người, quyền của người 
khuyết tật, các nguyên tắc cơ bản của 
CRPD, kỹ năng lập kế hoạch hoạt động 
trong việc nâng cao nhận thức và thúc 
đẩy phát triển hoạt động cho nhóm, câu 
lạc bộ người Điếc. Bên cạnh đó, thông 

qua hoạt động thực hành thảo luận nhóm, các học 
viên dần trở nên cởi mở, mạnh dạn tự tin hơn. Sau 2 
ngày tập huấn, các học viên đã nắm vững các kiến 
thức được học để thực hiện lập kế hoạch hoạt động 
và chia sẻ thông tin cho hội viên người Điếc, thúc đẩy 
các hoạt động của nhóm, câu lạc bộ người Điếc trên 
địa bàn tỉnh mình.
Khóa tập huấn này là một trong chuỗi hoạt động nằm 
trong khuôn khổ dự án “Giám sát và đánh giá việc 
thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người 
khuyết tật tại Việt Nam” do Tổ chức CBM tài trợ.

Việt Phan

đóng góp cho Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận                 
phổ quát. 
Dự kiến trong thời gian tới, Viện Chiến lược sẽ triển 
khai hội thảo mở rộng để lấy thêm các ý kiến đánh giá 
và góp ý từ các sở ban ngành, doanh nghiệp, các đơn 
vị vận tải và các tổ chức xã hội.

Nguyệt Hà
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CHÍNH SÁCH VỀ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

Việc tham gia BHYT của người 
khuyết tật đang được quy định và 
thực hiện như thế nào?
Ở thời điểm hiện tại, có thể kể đến 
khá nhiều nhóm văn bản pháp luật 
khác nhau đang điều chỉnh về đối 
tượng tham gia BHYT là người 
khuyết tật: Từ pháp luật về trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội tới pháp luật về BHYT. 
Trước hết, theo điểm c khoản 1 Điều 
9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Nhà 
nước cấp thẻ BHYT cho “Người 
khuyết tật nặng và người khuyết tật 
đặc biệt nặng”. Nếu hiểu theo quy 
định này, người khuyết tật chỉ cần 
có giấy xác nhận khuyết tật ở mức 
độ nặng hoặc đặc biệt nặng sẽ được 
Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí 
mà không cần kèm theo bất cứ điều 
kiện nào khác. Bên cạnh đó, điểm g 
khoản 3 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi 

Hiện nay, trường hợp một người khuyết tật cùng lúc thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tương 
đối phổ biến trong xã hội. Để đảm bảo thuận tiện trong việc quản lý nhà nước về cấp, phát BHYT cũng như khám 
bệnh, chữa bệnh BHYT của người khuyết tật, mỗi người chỉ được xác định theo một loại đối tượng duy nhất. Tuy 
nhiên, trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về xác định đối tượng tham gia BHYT trên thực tế còn 
tồn tại không ít vướng mắc dẫn đến sự lúng túng cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng, đồng 
thời gây ra không ít rào cản cho người khuyết tật trong việc tiếp cận những quyền lợi chính đáng của mình về 
BHYT.

năm 2014 cũng quy định:“Người 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội hằng tháng” thuộc nhóm đối 
tượng tham gia BHYT do ngân sách 
nhà nước đóng. Trong số 06 đối tượng 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội hàng tháng1 bao gồm người 
khuyết tật đặc biệt nặng đang sống tại 
cộng đồng (không sống trong các cơ 
sở bảo trợ xã hội) và người khuyết tật 
nặng, đã được cấp giấy xác nhận 
khuyết tật. Thực hiện chế độ BHYT 
miễn phí đối với người khuyết tật nặng 
và đặc biệt nặng thể hiện sự quan tâm 
của Nhà nước trong chính sách an 
sinh xã hội, khi người khuyết tật phải 
chịu nhiều gánh nặng hơn về tài chính 
trong việc chăm sóc sức khỏe so với 
những người khác do họ chi trả nhiều 
hơn cho quá trình khám bệnh, chữa 
bệnh, đặc biệt là chi phí điều trị            
lâu dài.

Nhìn chung, những quy định về 
cấp, phát thẻ BHYT miễn phí đều 
tương đối dễ áp dụng khi người 
khuyết tật đặc biệt nặng, người 
khuyết tật nặng tham gia BHYT với 
tư cách là một đối tượng duy nhất. 
Tuy nhiên, nếu người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
thuộc hai hay nhiều đối tượng khác 
nhau tham gia BHYT thì đây lại thực 
sự là một vấn đề vô cùng phức tạp, 
đặc biệt là trường hợp người khuyết 
tật đồng thời là người có công với 
cách mạng, người đang hưởng 
lương hưu hoặc đang hưởng trợ 
cấp bảo hiểm xã hội.
Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi 
năm 2014 quy định trường hợp một 
người đồng thời thuộc nhiều đối 
tượng tham gia BHYT khác nhau thì 
đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên 
mà người đó được xác định theo 

thứ tự như sau và được hưởng 
quyền lợi BHYT theo đối tượng có 
quyền lợi cao nhất: (1) Nhóm do 
người lao động đóng và người sử 
dụng lao động đóng; (2) nhóm do tổ 
chức BHXH đóng (người đang 
hưởng lương lưu, người đang hưởng 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 
do tai nạn lao động,…); (3) nhóm do 
ngân sách nhà nước đóng (người có 
công với cách mạng, người thuộc 
diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội,…);… Theo đó, quỹ BHYT hiện nay 
đang áp dụng thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến 
với ba mức: 80%, 95% và 100%, trong 
đó người thuộc diện hưởng trợ cấp 
bảo trợ xã hội thuộc nhóm do ngân 
sách nhà nước đóng BHYT được 
hưởng mức chi trả cao nhất là 100%. 
Mặt khác, Luật Người khuyết tật 
20102  quy định người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
đang hưởng chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng; đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội hàng tháng thì không hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhận 
thấy sau nhiều năm thi hành trên 
thực tiễn, hàng loạt các quy định 
liên quan đến xác định đối tượng 
tham gia BHYT để giải quyết mức 
hưởng BHYT cho người khuyết tật 
đã sớm bộc lộ một số vấn đề bất cập, 
cụ thể:
Thứ nhất, về xác định đối tượng 
tham gia BHYT: Chưa có sự giải 
thích rõ ràng như thế nào được coi 
là“người thuộc diện hưởng trợ cấp 
bảo trợ xã hội”. Hầu hết các cơ quan, 
cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
chế độ BHYT đang mặc nhiên đồng 
nhất “thuộc diện hưởng” trợ cấp với 
“đang hưởng” trợ cấp3. Khi đó, ngoài 
đối tượng đầu tiên mà họ được xác 
định thì những người khuyết tật đặc 
biệt nặng và người khuyết tật nặng 
không hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng do đang hưởng ưu đãi người 
có công, lương hưu hoặc trợ cấp bảo 
hiểm xã hội sẽ không thuộc đối 
tượng tham gia BHYT do ngân sách 
nhà nước chi trả – Cách hiểu này lại 
mâu thuẫn với quy định về đối tượng 
được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn 
phí tại Điều 9 Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP. Trong khi đó, việc 
xác định đúng đắn và đầy đủ đối 

Phạm Hương Thảo

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN
tượng tham gia BHYT tạo tiền đề rất 
quan trọng cho bước giải quyết 
quyền lợi của người khuyết tật về 
mức hưởng BHYT.
Thứ hai, về mức hưởng BHYT: Theo 
cách hiểu trên, người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
không thuộc diện hưởng trợ cấp bảo 
trợ xã hội có nguy cơ bị thiệt thòi về 
mức hưởng BHYT nếu như không 
được xác định là đối tượng tham gia 
BHYT do ngân sách nhà nước đóng. 
Đối với người khuyết tật đồng thời là 
người đang hưởng ưu đãi người có 
côngthì không có sự chênh lệch về 
mức hưởng, bởi lẽ họ cũng thuộc 
nhóm đối tượng tham gia BHYT do 
ngân sách nhà nước chi trả và được 
được quỹ BHYT thanh toán 100% các 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng 
tuyến (trong phạm vi hưởng BHYT 
mà pháp luật quy định). Tuy nhiên, 
khi người khuyết tật đồng thời là 
người đang hưởng lương hưu hoặc 
người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm 
xã hội (VD: trợ cấp cho người bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ 
cấp mất sức lao động;…) chỉ được 
quỹ BHYT thanh toán 95% hoặc 80% 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng 
tuyến. Điều này có thể tạo ra sự bất 
bình đẳng trong hưởng chế độ BHYT 
đối với những người cùng ở mức độ 
khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết      
tật nặng. 

Giải pháp nào để tháo gỡ tình trạng 
này?
Cần có hướng dẫn cụ thể đối với quy 
định tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật 
BHYT sửa đổi năm 2014 để làm rõ 
được ý nghĩa của quy định “người 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội” nhằm đảm bảo việc triển khai 
chính sách về tham gia BHYT được 
thi hành trên thực tiễn một cách 
chính xác, đầy đủ và công bằng. 
Phải chăng nên nghiên cứu quy 
định theo thiên hướng việc “thuộc 
diện hưởng” ở đây không đòi hỏi đối 
tượng đó phải đang hưởng một 
khoản lợi ích vật chất về mặt thực tế, 
vừa đảm bảo được lợi ích cho người 
khuyết tật mà vừa đảm bảo tính 
thống nhất giữa các điều khoản 
cùng điều chỉnh về một vấn đề.
Sau khi có quy định chi tiết, cần lên 
phương án, kế hoạch để tổ chức các 
khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
đối với các cán bộ lao động – thương 
binh và xã hội của UBND cấp xã và 
các cán bộ công tác về mảng BHYT 
trong cơ quan bảo hiểm xã hội cấp 
huyện để việc triển khai việc thực 
hiện các chính sách tại địa phương 
một cách đúng đắn và đồng bộ.

Ảnh minh họa
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Việc tham gia BHYT của người 
khuyết tật đang được quy định và 
thực hiện như thế nào?
Ở thời điểm hiện tại, có thể kể đến 
khá nhiều nhóm văn bản pháp luật 
khác nhau đang điều chỉnh về đối 
tượng tham gia BHYT là người 
khuyết tật: Từ pháp luật về trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội tới pháp luật về BHYT. 
Trước hết, theo điểm c khoản 1 Điều 
9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Nhà 
nước cấp thẻ BHYT cho “Người 
khuyết tật nặng và người khuyết tật 
đặc biệt nặng”. Nếu hiểu theo quy 
định này, người khuyết tật chỉ cần 
có giấy xác nhận khuyết tật ở mức 
độ nặng hoặc đặc biệt nặng sẽ được 
Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí 
mà không cần kèm theo bất cứ điều 
kiện nào khác. Bên cạnh đó, điểm g 
khoản 3 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi 

năm 2014 cũng quy định:“Người 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội hằng tháng” thuộc nhóm đối 
tượng tham gia BHYT do ngân sách 
nhà nước đóng. Trong số 06 đối tượng 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội hàng tháng1 bao gồm người 
khuyết tật đặc biệt nặng đang sống tại 
cộng đồng (không sống trong các cơ 
sở bảo trợ xã hội) và người khuyết tật 
nặng, đã được cấp giấy xác nhận 
khuyết tật. Thực hiện chế độ BHYT 
miễn phí đối với người khuyết tật nặng 
và đặc biệt nặng thể hiện sự quan tâm 
của Nhà nước trong chính sách an 
sinh xã hội, khi người khuyết tật phải 
chịu nhiều gánh nặng hơn về tài chính 
trong việc chăm sóc sức khỏe so với 
những người khác do họ chi trả nhiều 
hơn cho quá trình khám bệnh, chữa 
bệnh, đặc biệt là chi phí điều trị            
lâu dài.

Nhìn chung, những quy định về 
cấp, phát thẻ BHYT miễn phí đều 
tương đối dễ áp dụng khi người 
khuyết tật đặc biệt nặng, người 
khuyết tật nặng tham gia BHYT với 
tư cách là một đối tượng duy nhất. 
Tuy nhiên, nếu người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
thuộc hai hay nhiều đối tượng khác 
nhau tham gia BHYT thì đây lại thực 
sự là một vấn đề vô cùng phức tạp, 
đặc biệt là trường hợp người khuyết 
tật đồng thời là người có công với 
cách mạng, người đang hưởng 
lương hưu hoặc đang hưởng trợ 
cấp bảo hiểm xã hội.
Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi 
năm 2014 quy định trường hợp một 
người đồng thời thuộc nhiều đối 
tượng tham gia BHYT khác nhau thì 
đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên 
mà người đó được xác định theo 

thứ tự như sau và được hưởng 
quyền lợi BHYT theo đối tượng có 
quyền lợi cao nhất: (1) Nhóm do 
người lao động đóng và người sử 
dụng lao động đóng; (2) nhóm do tổ 
chức BHXH đóng (người đang 
hưởng lương lưu, người đang hưởng 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 
do tai nạn lao động,…); (3) nhóm do 
ngân sách nhà nước đóng (người có 
công với cách mạng, người thuộc 
diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội,…);… Theo đó, quỹ BHYT hiện nay 
đang áp dụng thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến 
với ba mức: 80%, 95% và 100%, trong 
đó người thuộc diện hưởng trợ cấp 
bảo trợ xã hội thuộc nhóm do ngân 
sách nhà nước đóng BHYT được 
hưởng mức chi trả cao nhất là 100%. 
Mặt khác, Luật Người khuyết tật 
20102  quy định người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
đang hưởng chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng; đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội hàng tháng thì không hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhận 
thấy sau nhiều năm thi hành trên 
thực tiễn, hàng loạt các quy định 
liên quan đến xác định đối tượng 
tham gia BHYT để giải quyết mức 
hưởng BHYT cho người khuyết tật 
đã sớm bộc lộ một số vấn đề bất cập, 
cụ thể:
Thứ nhất, về xác định đối tượng 
tham gia BHYT: Chưa có sự giải 
thích rõ ràng như thế nào được coi 
là“người thuộc diện hưởng trợ cấp 
bảo trợ xã hội”. Hầu hết các cơ quan, 
cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
chế độ BHYT đang mặc nhiên đồng 
nhất “thuộc diện hưởng” trợ cấp với 
“đang hưởng” trợ cấp3. Khi đó, ngoài 
đối tượng đầu tiên mà họ được xác 
định thì những người khuyết tật đặc 
biệt nặng và người khuyết tật nặng 
không hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng do đang hưởng ưu đãi người 
có công, lương hưu hoặc trợ cấp bảo 
hiểm xã hội sẽ không thuộc đối 
tượng tham gia BHYT do ngân sách 
nhà nước chi trả – Cách hiểu này lại 
mâu thuẫn với quy định về đối tượng 
được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn 
phí tại Điều 9 Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP. Trong khi đó, việc 
xác định đúng đắn và đầy đủ đối 

 1. Xem thêm Điều 5 (Đối tượng 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng) Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP.
 2. Xem thêm khoản 1 Điều 51 
(Áp dụng pháp luật) Luật Người 
khuyết tật năm 2010
3. Kết luận này được rút ra từ 
hoạt động tư vấn pháp luật của 
Phòng Luật Trung tâm ACDC.

tượng tham gia BHYT tạo tiền đề rất 
quan trọng cho bước giải quyết 
quyền lợi của người khuyết tật về 
mức hưởng BHYT.
Thứ hai, về mức hưởng BHYT: Theo 
cách hiểu trên, người khuyết tật đặc 
biệt nặng, người khuyết tật nặng 
không thuộc diện hưởng trợ cấp bảo 
trợ xã hội có nguy cơ bị thiệt thòi về 
mức hưởng BHYT nếu như không 
được xác định là đối tượng tham gia 
BHYT do ngân sách nhà nước đóng. 
Đối với người khuyết tật đồng thời là 
người đang hưởng ưu đãi người có 
côngthì không có sự chênh lệch về 
mức hưởng, bởi lẽ họ cũng thuộc 
nhóm đối tượng tham gia BHYT do 
ngân sách nhà nước chi trả và được 
được quỹ BHYT thanh toán 100% các 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng 
tuyến (trong phạm vi hưởng BHYT 
mà pháp luật quy định). Tuy nhiên, 
khi người khuyết tật đồng thời là 
người đang hưởng lương hưu hoặc 
người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm 
xã hội (VD: trợ cấp cho người bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ 
cấp mất sức lao động;…) chỉ được 
quỹ BHYT thanh toán 95% hoặc 80% 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng 
tuyến. Điều này có thể tạo ra sự bất 
bình đẳng trong hưởng chế độ BHYT 
đối với những người cùng ở mức độ 
khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết      
tật nặng. 

Giải pháp nào để tháo gỡ tình trạng 
này?
Cần có hướng dẫn cụ thể đối với quy 
định tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật 
BHYT sửa đổi năm 2014 để làm rõ 
được ý nghĩa của quy định “người 
thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã 
hội” nhằm đảm bảo việc triển khai 
chính sách về tham gia BHYT được 
thi hành trên thực tiễn một cách 
chính xác, đầy đủ và công bằng. 
Phải chăng nên nghiên cứu quy 
định theo thiên hướng việc “thuộc 
diện hưởng” ở đây không đòi hỏi đối 
tượng đó phải đang hưởng một 
khoản lợi ích vật chất về mặt thực tế, 
vừa đảm bảo được lợi ích cho người 
khuyết tật mà vừa đảm bảo tính 
thống nhất giữa các điều khoản 
cùng điều chỉnh về một vấn đề.
Sau khi có quy định chi tiết, cần lên 
phương án, kế hoạch để tổ chức các 
khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
đối với các cán bộ lao động – thương 
binh và xã hội của UBND cấp xã và 
các cán bộ công tác về mảng BHYT 
trong cơ quan bảo hiểm xã hội cấp 
huyện để việc triển khai việc thực 
hiện các chính sách tại địa phương 
một cách đúng đắn và đồng bộ.

Trường hợp thực tế:
Bà B nhận trợ cấp tai nạn lao 
động hàng tháng từ năm 1995 
đến nay. Tháng 12/2018, bà B đã 
làm thủ tục xác định mức độ 
khuyết tật và được UBND 
phường X cấp giấy xác nhận 
khuyết tật mức độ nặng. Vừa 
qua, bà B lên cơ quan bảo hiểm 
xã hội quận (nơi thường trú) để 
nộp bổ sung các giấy tờ liên 
quan đến khuyết tật để được 
hưởng BHYT ở mức 100% (trước 
đó bà B vẫn đang sử dụng thẻ 
BHYT của người hưởng trợ cấp 
tai nạn lao động nên chỉ được hỗ 
trợ thanh toán 80% chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh đúng tuyến) 
nhưng bị từ chối do bà B không 
thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội.  

Ảnh minh họa



Theo đó, Kế hoạch này đã đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ cụ 
thể, trong đó đáng chú ý là các nhiệm vụ sau:
- Các nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu 
quả các dịch vụ và mô hình giáo dục của người khuyết 
tật; nghiên cứu mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm 
và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ Việt Nam dựa 
vào gia đình và cộng đồng; nghiên cứu các mô hình 
giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng trong nước 
và quốc tế từ đó xây dựng các mô hình giáo dục phù 
hợp với trẻ khuyết tật tại Việt Nam; xây dựng hướng 
dẫn và tài liệu về các mô hình mô hình giáo dục trẻ 
khuyết tật tại cộng đồng phù hợp với thực tế các vùng 
miền Việt Nam ( 04 nhiệm vụ này có thời hạn hoàn 
thành là đến Tháng 12- 2019).
- Nhiệm vụ: Thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục cho 
trẻ khuyết tật tại cộng đồng (đến tháng 10-2020).
- Nhiệm vụ: Tập huấn cho cán bộ tại các cơ sở giáo 
dục, cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật các kiến 
thức, kỹ năng giáo dục trẻ em khuyết tật (đến Tháng 
12-2020);…
Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như: Tổ chức tập huấn cán 
bộ quản lý, giáo viên về các mô hình giáo dục trẻ 
khuyết tật tại cộng đồng; truyền thông về mô hình 
chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng có 
hiệu quả cao được triển khai hàng năm.
Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28 
tháng 05 năm 2019. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1463-QD-
BGDDT-2019-ho-tro-tre-em-khuyet-tat-cac-dich-vu-
bao-ve-cham-soc-giao-duc-415464.aspx
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Theo đó, Quyết định đã đưa ra 17 nhóm mục tiêu lớn 
chứa đựng nhiều mục tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện 
từng mục tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là một số  
mục tiêu cụ thể, lộ trình liên quan đến người khuyết     
tật như:
- Tại nhóm mục tiêu lớn thứ nhất (chấm dứt hình thức 
nghèo ở mọi nơi), có các lộ trình như: Đến năm 2020, 
xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người 
ở mọi nơi, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí 
nghèo đa chiều của quốc gia. Duy trì mức giảm 1-1,5% 
hàng năm.
- Tại nhóm mục tiêu lớn thứ ba (bảo đảm cuộc sống 
khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi 
lứa tuổi) đã đặt ra chỉ tiêu: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử 
vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ 
suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 
trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 
15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống. Riêng tỷ lệ phụ nữ được cán 
bộ y tế đỡ, phải đạt tỷ lệ 98% ngay từ 2020.
- Tại nhóm mục tiêu lớn thứ 4 (đảm bảo nền giáo dục có 
chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội 
học tập suốt đời cho tất cả mọi người ) mục 4.5 nêu rõ: 
phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận bình đẳng 
trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho 
những người dễ bị tổn thương bao gồm cả người khuyết 
tật, người dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ 
bị tổn thương. Trong đó, đối với lĩnh vực dạy nghề phấn 
đấu tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao 
động được học nghề phù hợp đạt 30% năm 2020; 35 % 
năm 2025 và  40% năm 2030; đối với lĩnh vực giáo dục 
đào tạo, phấn đấu tỷ lệ trường có cơ sở hạ tầng và tài 
liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt  50%  
vào năm 2020; 55%  vào 2025 và 60% vào 2030. 
Mục tiêu 4.8 Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục 
thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới 
và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, 
toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người  đề ra một 
loạt chỉ tiêu như tỷ lệ nước sạch cho các trường từ mẫu 
giáo đến trung học phổ thông phải đạt 80% năm 2020 
và 100% năm 2030; tỷ lệ công trình vệ sinh phải đạt 
100% ngay từ 2020; tỷ lệ điện lưới từ năm 2020 đạt 99%; 
2030 đạt 100%;… 
Tại nhóm mục tiêu lớn thứ 5 (Đạt được bình đẳng về 
giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái) 
đã đặt rõ mục tiêu  giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng, nơi riêng tư, 
bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình 
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Quyết định 681/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững Việt Nam đến năm 
2030. 

thức bóc lột khác. Trong đó, phấn đấu  đến năm 2020 tỷ 
lệ 70% phụ nữ bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can 
thiệp kịp thời, đến năm 2025 là 80% và  2030 đạt 90% ; 
từ  2020, tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông 
báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời phải đạt 
100%.
Quyết định 618/QĐ-TTg này có hiệu lực từ ngày 04 
tháng 06 năm 2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-681-QD-TTg-
2019-Lo-trinh-thuc-hien-muc-tieu-phat-trien-ben-vu
ng-Viet-Nam-den-nam-2030-415793.aspx.

Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế 
hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết 
tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 
2018-2025” ngày 28 tháng 05 năm 2019 do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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Dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu hạ, chị tôi với khuôn mặt hốc 
hác, mệt mỏi bế đứa con 2 tuổi vào phòng xử án. Sự mệt mỏi không che lấp được 
ánh mắt tràn đầy vẻ âu yếm, trìu mến mỗi lần nhìn con. Một tiếng sau, phiên tòa 
kết thúc, chị tôi ôm con ra, buồn bã nói trong tiếng thở dài: " Vậy là xong rồi,         
em ạ”.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chị kể, chỉ vì tin lời anh ta hứa hẹn một cái kết viên 
mãn cho cuộc tình này, chị đã trót mang thai. Nào ngờ, không lâu sau đó anh ta 

trở mặt với lý do cái thai chị mang bị dị tật bẩm sinh và chối bỏ trách nhiệm của người cha. Chị tôi đã buộc phải 
làm một hành động "xưa nay hiếm" ở nông thôn: kiện đòi xác nhận cha cho con. Còn bị đơn là anh L - người đàn 
ông mà chị từng yêu say đắm bằng cả tấm chân tình. Khi nhận được đơn kiện của chị tôi, Tòa án nhân dân huyện 
đã mở phiên tòa dân sự, xét xử công khai việc "xác định cha cho con". 
Nhớ ngày ấy, hai người yêu nhau nhưng lại bị gia đình nhà trai kịch liệt phản 
đối vì cho rằng chị tôi chỉ là người tỉnh lẻ và gia đình lại nghèo khó. Giữa lúc 
đó, chị tôi phát hiện ra mình có thai, lo lắng rối bời nhưng chị cũng khấp 
khởi hy vọng vì đứa bé, gia đình bạn trai sẽ chấp nhận cho chị và người yêu 
được nên duyên hạnh phúc. Chị càng yên tâm hơn với lời hứa “chắc như 
đinh đóng cột” của người yêu rằng anh ta sẽ thuyết phục bố mẹ và có trách 
nhiệm với chị, với đứa con mà chị đang mang trong bụng. Nhưng đau đớn 
cho chị, khi cái thai đã đến tháng thứ 6, sau khi khám sàng lọc chị phát hiện 
ra thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Thế rồi từ lúc đó, thái độ của người yêu đối với 
chị cũng khác hẳn, dần dần không quan tâm và xa lánh chị. Ngay sau khi 
chị sinh, biết con bị mù bẩm sinh, anh ta càng hắt hủi ra mặt, một mực phủ nhận mình là tác giả và cắt toàn bộ liên 
lạc với chị. Nuôi con trong tủi phận, bị ruồng rẫy, nhưng vì con, một lần nữa chị tôi lại nhẫn nhịn đề nghị anh ta 
cùng đi làm giấy khai sinh cho con có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng lần này, “gã họ Sở” một mực khước từ, buộc chị 
phải "khai họ mẹ cho con". Cũng từ đó, anh ta chính thức công khai có người yêu mới. 
“Đau xót lắm chứ! Mới ngày nào còn tình cảm sâu đậm là vậy mà nay như người dưng nước lã, phải kéo nhau ra 
tòa như thế này.” Lần triệu tập thứ nhất, anh L bị đơn vắng mặt không chịu hợp tác để xét nghiệm ADN. Đến lần 
triệu tập thứ hai, vì lo sợ vụ việc trở nên ầm ĩ anh ta đã hợp tác xét nghiệm ADN. Sau khi cầm trên tay kết quả xác 
nhận huyết thống cha con của bị đơn và con của nguyên đơn thì Tòa án công nhận anh L là cha của đứa bé. Bên 
cạnh đó, bị đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng là 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đứa bé tròn 18 tuổi. Chắc ai đó đã khuyên 
nhủ hoặc anh ta cũng đã nhận ra được phần nào hành động sai trái, vô đạo đức của mình nên sau đó anh ta không 
kháng cáo quyết định của Tòa huyện lên cấp phúc thẩm, và thế là bản án sơ thẩm của Tòa huyện có hiệu lực pháp 
luật, được thi hành theo quy định.
 "Chẳng ai muốn đòi lại công bằng cho con mình với chính cha của nó thông qua một bản án như thế này cả! Chị 
chỉ muốn làm cho rõ trắng đen để trả lại danh dự cho chị cũng như buộc người cha đó phải có trách nhiệm với 
chính con mình... nên mới khởi kiện ra tòa. Nhưng chắc chỉ có tòa án lương tâm mới có thể xét xử được anh ta và 
chỉ có lương tâm anh ta mới biết được mình đang đánh mất đạo đức của chính mình". Chị trải lòng khi biết mai 
mốt đây, con chị sẽ có đủ tên cả bố và mẹ trên giấy khai sinh. 
Bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên đều có quyền được nhận cha, mẹ của mình, có quyền được tìm về nguồn cội của mình 
dù cha mẹ chúng không tồn tại quan hệ hôn nhân.... 
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CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Nguyễn Linh

Theo Khoản 2, Điều 101 và Khoản 2, Điều 102 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Cha, mẹ, con có quyền yêu cầu xác 
định con, cha mẹ cho mình và Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có             
tranh chấp…
Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của 
pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định 
của pháp luật về tố tụng dân sự.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



Câu hỏi 1: Tôi bị cận thị và muốn được đi mổ mắt. Hiện 
nay tôi đang được hưởng BHYT theo diện là người 
khuyết tật nặng. Vậy, tôi muốn hỏi trong trường hợp 
này tôi có được hưởng BHYT không? 
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ theo Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, 
bổ sung 2014, có 12 trường hợp không được BHYT 
thanh toán. Cụ thể:
- Các chi phí đã được ngân sách Nhà nước chi trả;
- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng;
- Khám sức khỏe;
- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích 
điều trị;
- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp do 
bệnh lý của thai nhi hoặc sản phụ;
- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ;
- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trẻ em 
dưới 6 tuổi;
- Sử dụng vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh và 
phục hồi chức năng;
- Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng khi thảm họa;
- Khám, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc 
chất gây nghiện khác;
- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y 
tâm thần;
- Thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
Như vậy, đối với trường hợp mổ mắt điều trị cận thị sẽ 
không thuộc trường hợp được hưởng BHYT.

Câu hỏi 2: Dự kiến đầu năm tôi và bạn gái sẽ kết hôn. 
Tôi muốn sau khi kết hôn thì tài sản của tôi và vợ độc 
lập với nhau, chúng tôi chỉ để dành một khoản chi 
tiêu chung trong gia đình, còn thu nhập của ai thì 
người đó giữ. Tôi đã trao đổi và bạn gái tôi cũng đồng 
tình. Xin hỏi, việc thống nhất như vậy giữa chúng tôi 
có hợp pháp không? Để rõ ràng về tài sản vợ chồng 
thì tôi phải làm gì?
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ Điều 28 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy 
định: Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài 
sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. 
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực 
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                                                              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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hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 
và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này. Chế độ tài sản 
của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy 
định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp 
dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp 
dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận 
về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên 
bố vô hiệu.
Các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản vợ 
chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong 
việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30), 
giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ 
chồng (Điều 31), giao dịch với người thứ ba ngay tình 
liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng 
khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp 
luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
(Điều 32) của Luật này được áp dụng không phụ thuộc 
vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.
Thủ tục xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 
thuận được quy định tại Điều 47 Luật hôn nhân và gia 
đình 2014 như sau:
- Việc lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 
thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết 
hôn
- Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công 
chứng hoặc chứng thực
- Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác 
lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.
Nội dung của văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ 
chồng phải bao gồm:
- Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng 
của vợ, chồng.
- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài 
sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm 
nhu cầu thiết yếu của gia đình;
- Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi 
chấm dứt chế độ tài sản;
- Nội dung khác có liên quan.
Như vậy, nếu anh/chị đã thống nhất lựa chọn chế độ tài 
sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì trước khi đăng ký 
kết hôn thì cần ra văn phòng công chứng để lập và đề 
nghị công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản 
của vợ chồng.



Đối tượng tuyển dụng: Nhân viên làm bánh (Hỗ trợ việc làm cho cả 
người bị khiếm thính hoặc không nói được)
Số lượng: 03 người
Thời gian làm việc: Full time (8 tiếng): 8h00 – 17h00
Mô tả công việc:
   Nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất và/hoặc theo sự phân công 
của tổ trưởng.
   Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ làm bánh (tùy loại bánh chuẩn bị 
theo công thức làm bánh của công ty).
   Trộn bột theo quy trình và công thức của Công ty, tạo hình bánh và 
ủ bánh theo kế hoạch sử dụng lò.
   Sắp xếp lò nướng, lên kế hoạch nướng thống nhất với nhóm trộn bột, làm bánh (luân phiên, mỗi ngày một 
người chịu trách nhiệm nướng bánh).

   Chịu trách nhiệm nướng và theo dõi bánh trong suốt thời gian 
nướng (điền đầy đủ thông tin vào bảng theo dõi lò khi nướng 
bánh).
   Làm nguội và bảo quản bánh theo đúng quy trình của Công ty.
Quyền lợi:
   Được đào tạo đầy đủ
   Lương tháng 13
   Tiệc trong công ty các dịp lễ 8/3, 20/10, Giáng sinh, Tất niên.
1 phần bánh Âu bất kỳ theo list bánh của công ty vào dịp sinh nhật 
của nhân viên.
   Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.
Yêu cầu:
   Có đam mê làm các dòng bánh Âu cũng như dòng bánh Việt
   Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
Thông tin liên hệ:
Chị Hằng – Email: hang.nguyen@harvestbaking.net

Địa chỉ làm việc: Số 10B, đường số 2, KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM (Ngay vòng xoay 
Bình Triệu)
Điện thoại: 028 3726 3372.

Đối tượng tuyển dụng: Học viên đồ họa bất động sản
Mô tả: 
- Học nghề trong 2 tháng, học xong nhận vào làm việc tại công ty
- Mức lương nhân viên chính thức: 6.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng
- Thời gian: Làm việc theo ca
Quyền lợi:
- Dạy nghề miễn phí 100% cho các học viên chưa được đào tạo về photoshop 
- Hỗ trợ 30.000 đồng/bữa ăn/ngày, hỗ trợ thêm 500.000đ/tháng
Đăng ký tại đường link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfULLgatPBKHxschvX-
2NabRxKSjhpywU3ctQhItMPAQmX1Vvw/viewform?fbclid=IwAR3csUi8w0JIoEA
Y65RdErzql_HQnHStYeSJV2YYYD6mlQG4D3Ya7E04KMQ 
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: P606, CT4-A2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@we-edit.com.vn
Điện thoại: Ms.Xuân - 0986 650 667

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 63, 06/2019 | http://acdc.vn 11

Công ty TNHH We - Edit Việt Nam

Công ty cổ phần mùa gặt (HARVEST BAKING BAKERY)

TUYỂN 
DỤNG



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

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

Ban biên soạn:

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

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


