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Trong khuôn khổ 
dự án “Tăng cường 
năng lực ứng phó 
bạo lực trên cơ sở 
giới đối với phụ nữ 
và trẻ em gái khuyết 
tật tỉnh Nghệ An”, 
ngày 10 – 

11/10/2019, Trung tâm ACDC tổ chức tập huấn về hòa 
nhập khuyết tật và kỹ năng tư vấn pháp luật cho các 
cán bộ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tỉnh          
Nghệ An.
Chương trình có sự tham gia của 30 học viên là luật 
sư, trợ giúp viên pháp lý, lãnh đạo các Hội người 
khuyết tật, Hội người mù tỉnh Nghệ An. Bầu không khí 
học tập đã diễn ra rất vui vẻ, các học viên cùng tranh 
luận sôi nổi với hàng loạt ý kiến chia sẻ về các tình 
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Nghệ An: Tập huấn Hòa nhập khuyết tật và kỹ 
năng tư vấn pháp luật

huống liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đối với 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Các giảng viên đã 
chia sẻ các kiến thức về khuyết tật và hòa nhập 
khuyết tật, các nguyên tắc để đảm bảo hòa nhập 
khuyết tật, xây dựng kế hoạch hành động trong công 
việc và cuộc sống cá nhân để xóa bỏ các rào cản thúc 
đẩy hòa nhập khuyết tật. Đồng thời, các học viên 
cũng có cơ hội tìm hiểu thêm kiến thức và kỹ năng về 
tương tác, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 
người khuyết tật, đặc biệt là nhóm đối tượng phụ nữ 
và trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực giới.
Dự kiến trong thời gian tới, dưới sự tài trợ của Quỹ 
Thúc đẩy các sáng kiến tư pháp (JIFF), Trung tâm 
ACDC sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động khác 
nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối 
với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An.

Nguyệt Hà

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Hội thảo Tham vấn các Vấn đề về Quyền trẻ em 
trong dự thảo Báo cáo Độc lập CRPD

Sáng ngày 14 - 15/10/2019 tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng 
Liên hợp quốc tại Việt Nam, Trung tâm ACDC và Liên 
hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ 
chức Hội thảo Tham vấn các Vấn đề Quyền trẻ em 
trong dự thảo Báo cáo độc lập về giám sát việc thực 
thi Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền của 
người khuyết tật.
Tham gia hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia: 
Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Giám đốc Trung tâm ACDC;  
bà Vũ Thị Tuyết Mai, Trưởng đại diện tổ chức CBM; bà 
Lê Thị Khánh Vân cùng đại diện của các tổ chức Hội 
người khuyết tật một số địa phương như: Thái Bình, 
Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hà Giang, Lạng Sơn, 
Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP. Hồ 
Chí Minh, Vĩnh Long,… và các tổ chức Hội thành viên 
của và vì người khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội.
Xuyên suốt 2 ngày hội thảo, các đại biểu và chuyên 
gia đã cùng làm việc để đối chiếu vấn đề trẻ em 

khuyết tật 
trong CRC 
(Công ước 
quốc tế về 
quyền trẻ em) 
và Công ước 
Liên Hợp Quốc 
về quyền con 
người khuyết 
tật, từ đó hoàn 
thiện các nội dung liên quan đến trẻ khuyết tật trong 
báo cáo Độc lập về giám sát việc thực thi Công ước 
Liên hợp quốc quyền của người khuyết tật.
Hội thảo đã diễn ra trong hai ngày 14 -15/10, nội dung 
được các chuyên gia thảo luận và đưa ra kết luận 
trong ngày cuối của hội thảo.

Tuệ Chi
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Ngày 15 – 17/10/2019, Trung tâm 
ACDC phối hợp với Ban Quản lý dự 
án tỉnh Quảng Nam tổ chức 2 khoá 
tập huấn về “Chính sách pháp luật 
liên quan đến người khuyết tật” tại 
2 huyện Tiên Phước và Phú Ninh. 
Hoạt động nằm trong khuôn khổ 
của dự án “Tăng cường năng lực và 
nâng cao vị thế cho người khuyết 
tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID/Vietnam) tài trợ.
Hoạt động đã thu hút sự tham gia 
của 120 người khuyết tật và gia đình 
người khuyết tật, cán bộ phòng Lao 
động – Thương binh & Xã hội thuộc 
2. Đa số người khuyết tật đều sinh 
sống ở các xã vùng sâu, vùng xa, 
trong đó có những  người khuyết tật 
lần đầu tiên được tham gia tập 
huấn. Vì vậy, việc được cung cấp, 
phổ biến về các chính sách bảo trợ 
xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo 

Quảng Nam: Tập huấn chính sách pháp luật
dục, dạy nghề - việc làm và các quy 
định, các quyền về tiếp cận công 
trình công cộng và giao thông, 
quyền trợ giúp pháp lý và quyền 
được bảo vệ của trẻ em gái và phụ 
nữ khuyết tật khi bị bạo lực… được 
người khuyết tật rất quan tâm và 
hưởng ứng.
Trong khóa tập huấn, ngoài việc 
cung cấp thông tin, phổ biến các 
chính sách cho người khuyết tật, 
chương trình cũng đã giải đáp các 
vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện các chính sách đối 
với người khuyết tật tại địa phương 
thông qua việc hỏi - đáp giữa người 
khuyết tật với cán bộ LĐTBXH của 2 
huyện và cán bộ Sở LĐTBXH tỉnh, 
cán bộ Sở Y tế tỉnh và chuyên gia 
xây dựng chính sách đến từ Bộ 
LĐTBXH.
Chia sẻ trong tập huấn, ông Nguyễn 

Huy – Phó Ban quản lý dự án 
Trưởng phòng BTXH,  Sở LĐTBXH 
tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao 
về tính thiết thực của hoạt động. 
Hoạt động đã giúp địa phương 
giảm thiểu tình trạng bỏ sót chế 
độ của người khuyết tật. Ông 
mong muốn ngày càng có nhiều 
người khuyết tật địa phương được 
tiếp cận và nâng cao nhận thức về 
các chính sách pháp luật liên 
quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của họ.

Nguyễn Thọ

Tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch xây dựng kịch bản 
thông tin và thực hiện các bước video đơn giản

Ngày 19 – 20/10/2019, 
Trung tâm ACDC tổ 
chức tập huấn về Kỹ 
năng lập kế hoạch xây 
dựng kịch bản thông 
tin và thực hiện các 
bước video đơn giản 
tại Hà Nội. Tham gia 

tập huấn gồm 14 học viên người Điếc đến từ các 
tỉnh/thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, 
Vĩnh Long.
Xuyên suốt 2 ngày, dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
Nguyễn Hà My, một người có hơn 7 năm kinh nghiệm 
chuyên môn về báo chí và truyền thông, đã chia sẻ 
cho học viên những nội dung cơ bản có thể thực hiện 
bằng điện thoại thông minh như: Phân tích cấu trúc 
video, hình thức thể hiện trong video, kỹ thuật quay và 
dựng, các góc quay, chuyển động máy và ánh sáng khi 
quay... Đây là lần đầu tiên các học viên người điếc 
được tiếp cận những kiến thức mới mẻ khi sử dụng 
điện thoại thông minh vào quay dựng video. 
Hiện nay hầu hết người điếc gặp khó khăn do thiếu ký 
hiệu, hạn chế về trình độ tiếng việt cũng như không có 

nền tảng kiến thức vững chắc dẫn đến tiếp cận nguồn 
thông tin không đầy đủ. Vì vậy, giảng viên đã vận dụng 
phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết cơ bản 
và thực hành để giúp cho các học viên chủ động thảo 
luận nhóm về những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo khác 
nhau theo các chủ đề như dạy ngôn ngữ ký hiệu cơ 
bản, chăm sóc sức khỏe, lịch sử văn hóa, du lịch, hôn 
nhân và gia đình... Đây cũng là những chủ đề gắn bó 
với nhu cầu, mong muốn cũng như thúc đẩy việc nâng 
cao nhận thức về quyền tiếp cận thông tin cho người 
điếc.
Đặc biệt, giảng viên đã giới thiệu và hướng dẫn một số 
tính năng phần mềm ứng dụng cơ bản cho video trên 
điện thoại thông minh nhằm đảm bảo bốn yếu tố 
tương tác với người điếc gồm đánh chữ ngón tay, ngôn 
ngữ ký hiệu, phụ đề, hình ảnh/clip minh họa để truyền 
tải thông tin chính thống một cách dễ hiểu, đơn giản 
và có sức hấp dẫn.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của 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
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Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 
18/10/2019, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng 
đồng (ACDC) phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam tổ chức Hội thảo “Đề xuất khung chính sách sửa 
đổi về bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới cho phụ 
nữ và trẻ em gái khuyết tật” tại Hà Nội. Hoạt động được 
thực hiện nhằm đưa ra các bằng chứng trong việc 
phòng chống bạo lực tình dục và cùng nhau thảo luận 
về các đề xuất chính sách và khung pháp lý nhằm ngăn 
chặn bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật có thể được chính phủ thông qua.

Hội thảo thu hút sự tham gia của bà Trần Thị Hương – 
Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng ban 
Gia đình - Xã hội, bà Cao Thị Hồng Minh – Phó Ban 
Chính sách - Luật pháp; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;  
TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát 
triển Xã hội (ISDS); bà Trần Thị Bích Loan – Phó Vụ 
trưởng, Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTB&XH và hơn 80 đại 
biểu đến từ các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, các 
mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, các chuyên gia, các 
tổ chức trong và ngoài nước làm việc với nhóm đối 
tượng phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
Xuyên suốt hội thảo, các đề xuất chính sách tập trung 
vào mục tiêu cải thiện khung pháp luật chính sách và 
công tác thực thi để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khuyết 
tật tốt hơn, cụ thể: Cần rà soát hệ thống văn bản pháp 
luật về phòng, chống bạo lực tình dục và các văn bản 
liên quan; bổ sung một số định nghĩa giải thích các 
thuật ngữ về bạo lực tình dục đang được đề cập đến 
trong một loạt văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, 
nhằm nhận diện đầy đủ, thống nhất những khái niệm 

Hội thảo 
Đề xuất khung chính sách sửa đổi về bạo lực trên cơ sở 

giới và bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

liên quan 
đến bạo lực 
giới nói 
chung và 
bạo lực tình 
dục nói 
riêng. 
Đồng thời, 
qua thảo 
luận và trao 
đổi, các đại biểu cũng đề xuất việc bổ sung, lồng ghép 
vào các đạo luật hiện hành những chính sách đặc thù 
nhằm bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khuyết tật khỏi 
bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực tình dục, đảm bảo sự 
thống nhất giữa các văn bản pháp luật về phòng, chống 
bạo lực tình dục. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu 
sửa đổi bổ sung một loạt các chế tài xử phạt vi phạm 
hành chính đối với chủ thể có hành vi bạo lực tình dục 
(mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) theo 
hướng: bổ sung những chế tài còn thiếu; tăng mức xử 
phạt đối với một số hành vi, quy định riêng chế tài hành 
chính đối với chủ thể có hành vi bạo lực tình dục (phân 
định với hành vi bạo lực khác). Ngoài ra, cần rà soát, 
điều chỉnh các quy định liên quan đến giám định tư 
pháp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ 
sung các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với người 
khuyết tật là nạn nhân của bạo lực tình dục…
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.

Nguyệt Hà



Trên thế giới có khoảng 1 tỷ người đang sống với tình 
trạng khuyết tật, số lượng đó chiếm 15% dân số           
toàn cầu.
Ngày 03 tháng 12 hàng năm được lấy là Ngày Quốc tế 
người khuyết tật. Năm 1981, Liên hợp quốc tuyên bố 
đây là ngày được công nhận cho lễ kỷ niệm những 
thành tựu của những người khuyết tật trên toàn thế 
giới. Đây cũng là ngày chúng ta thúc đẩy nhận thức về 
những thách thức mà hơn 1 tỷ người khuyết tật đang 
phải đối mặt, cộng đồng và xã hội đóng vai trò quan 
trọng trong việc đẩy nhanh việc xóa bỏ các rào cản 
trong bình đẳng và hòa nhập xã hội, quyền công dân và 
quyền tham gia của người khuyết tật.
Chủ đề của những năm trước:
- Năm 2018: Tăng cường năng lực của người khuyết tật, 
đảm bảo hòa nhập và công bằng 
- Năm 2017: Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và 
tiến bộ cho tất cả
- Năm 2016: Hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền 
vững! Cho một tương lai chúng ta mong muốn
- Năm 2015: Vấn đề hoà nhập: tiếp cận và tăng cường 
năng lực/trao quyền cho những người có khả năng
- Năm 2014: Phát triển bền vững: Lời hứa của công 
nghệ
- Năm 2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội 
hoà nhập và phát triển cho tất cả
- Năm 2012: Gạt bỏ rào cản để xây dựng một xã hội hòa 
nhập và tiếp cận cho tất cả mọi người
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- Năm 2011: Cùng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả: 
Bao gồm người khuyết tật trong phát triển
 - Năm 2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật 
trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hướng 
đến năm 2015 và xa hơn nữa
- Năm 2009: Làm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ hòa nhập: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho người 
khuyết tật và cộng đồng của họ trên toàn thế giới
- Năm 2008: Công ước về Quyền của Người khuyết 
tật: Phẩm giá và công lý cho tất cả chúng ta
- Năm 2007: Thập kỷ việc làm dành cho người khuyết 
tật
- Năm 2006: Khả năng tiếp cận công nghệ
- Năm 2005: Quyền của người khuyết tật: Hành động 
trong phát triển
- Năm 2004: Không có gì về chúng tôi, nếu không có 
chúng tôi
- Năm 2003: Tiếng nói của chúng tôi
- Năm 2002: Sống độc lập và sinh kế bền vững
- Năm 2001: Tham gia và bình đẳng: Lời kêu gọi cách 
tiếp cận mới để đánh giá tiến độ và đánh giá kết quả
- Năm 2000: Công nghệ thông tin làm việc cho tất cả
- Năm 1999: Khả năng tiếp cận cho tất cả cho Thiên 
niên kỷ mới
- Năm 1998: Nghệ thuật, Văn hóa và Sống độc lập

Biên dịch: Ánh Ngọc
Nguồn: https://idpwd.org

TIN QUỐC TẾ

KHÔNG CÓ GÌ VỀ CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI

“Tương lai là tiếp cận”
NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2019

Chủ đề cho IDPD 2019: Tương lai là tiếp cận
“Ngày quốc tế của người khuyết tật là thời gian đặc biệt 
để kỷ niệm những thành tựu và đóng góp cũng như tăng 
cường nhận thức, sự hiểu biết và sự công nhận của cộng 
đồng đối với người người khuyết tật”.
Wade Lange – Giám đốc điều hành tại Ngày Quốc tế người 
khuyết tật
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG QUY ĐỊNH VÀ 
THỰC TIỄN THI HÀNH VỀ CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ 

QUỐC GIA ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Quy định về phương thức thực hiện việc đánh giá kỹ 
năng nghề quốc gia chưa toàn diện
Điều 16 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định người lao 
động có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề theo các bậc từ 1 – 5 tùy thuộc vào nhu 
cầu và khả năng của mình. Bất kỳ người lao động nào 
(có thể hiểu trong đó bao gồm lao động là người khuyết 
tật) có nhu cầu đều có quyền đăng ký tham dự kỳ thi 
đánh giá, cấp kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng 
nghề bậc 1 của một nghề. Đối với đánh giá, cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề từ bậc 2 trở đi, người lao động phải 
đáp ứng một trong số các điều kiện sau đây2 : (i) Có 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc thấp hơn và có 
số năm kinh nghiệm làm việc3 theo yêu cầu trong nghề 
kể từ khi có chứng chỉ đó; (ii) hoàn thành xong bậc đào 
tạo tương ứng với yêu cầu của nghề tham dự; (iii) có số 
năm kinh nghiệm theo yêu cầu nếu như chưa qua 
chương trình đào tạo nghề hoặc chưa tham dự kỳ thi 
đánh giá, cấp chứng chỉ nghề quốc gia ở bậc thấp hơn. 
Nhìn chung, quy định về điều kiện dự thi đánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ 
kỹ năng nghề đã “mở rộng” cơ hội tham gia cho tất cả 
người lao động trên cơ sở bình đẳng và phù hợp với 
năng lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, hình thức thực 
hiện bài thi theo pháp luật hiện hành vẫn chưa tính 
toán đến khả năng tiếp cận đối với các nhóm thí sinh 
khác nhau. Theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
31/2015/NĐ-CP, hình thức đánh giá kiến thức chuyên 
môn, kỹ thuật của người tham dự có thể chia thành ba 
nhóm chính, bao gồm: (i) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 
hoặc trên máy tính; (ii) kiểm tra viết trên giấy và (iii) kết 
hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm (trên giấy hoặc trên máy 
tính) với kiểm tra viết trên giấy. Tính đến thời điểm này, 
trong các văn bản hướng dẫn đều vắng bóng các quy 
định chi tiết về phương thức kiểm tra, đánh giá kỹ năng 

nghề quốc gia đối với một số nhóm lao động đặc thù, 
đặc biệt là lao động là người khuyết tật. Vì vậy, điều này 
có khả năng dẫn đến tình trạng bất lợi đối với người 
khuyết tật (ở một số dạng khuyết tật) khi tham gia kỳ thi 
đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Chẳng 
hạn như, đối với người khuyết tật nhìn, quy định về hình 
thức thực hiện bài thi chưa làm rõ được khía cạnh cần 
đảm bảo cho họ được sử dụng chữ nổi Braille hoặc 
chuyển sang một hình thức kiểm tra khác để phù hợp 
(Ví dụ: Thay vì viết, làm bài trên máy tính có thể chuyển 
sang hình thức thi vấn đáp,…). Tương tự như vậy, tại 
Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP, việc 
đánh giá kỹ năng thực hành công việc và tuân thủ quy 
trình an toàn lao động, vệ sinh lao động thông qua hình 
thức thao tác trên giấy để xử lý, giải quyết tình huống 
cũng chưa quy định theo hướng nhấn mạnh việc trang 
bị đầy đủ phương tiện, thiết bị hỗ trợ để người khuyết 
tật có thể thực hiện một cách bình đẳng như những 
người lao động khác.
Tác động của quy định trong Bộ luật lao động 2012 tới 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người 
khuyết tật trên thực tiễn
Điều 35 Luật Việc làm năm 2013 và Khoản 1 Điều 28 
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định những công việc 
bắt buộc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
gồm: (i) Công việc thuộc danh mục công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm4 (Ví dụ: May khuyết, cúc 
trong may công nghiệp; vận hành, sửa chữa, bảo 
dưỡng máy tàu khoan; giám sát viên, điều hành viên hệ 
thống hành hải tàu thuyền; v.v…);  (ii) Công việc khi 
người lao động thực hiện công việc đó có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng hoặc sức khỏe 
của người khác5 (Ví dụ: Quản lý và phục vụ tại khu vui 
chơi, giải trí trong tầng hầm có diện tích trên 1000m2; 
sửa chữa bảo dưỡng thiết bị y tế sử dụng điện tử, điều 

khiển bằng điện 
tử, khí áp lực và 
quang học;v.v…). 
Mặt khác, Khoản 2 
Điều 178 Bộ luật 
lao động năm 
2012 lại cấm 
người sử dụng lao 
động sử dụng lao 

động là người khuyết tật làm những công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc 
hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Có thể thấy sự 
vướng mắc khi kỳ thi đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia không loại trừ bất kỳ người lao động nào 
nhưng cánh cửa để mở ra cơ hội khẳng định khả năng 
của bản thân cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm đối với 
người khuyết tật nói riêng dường như vẫn đang khép 
chặt. Cụ thể:
Thứ nhất, khi người khuyết tật được cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia đối với các công việc đặc biệt nặng 
nhọc, nguy hiểm cũng không được tuyển dụng vào vị trí 
làm việc tương ứng do thuộc vào hành vi bị cấm khi sử 
dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của Bộ 
luật lao động. Trong khi đó, việc được cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia chứng tỏ lao động khuyết tật đã 
đạt tiêu chuẩn nghề về ba nội dung: (i) Kiến thức 
chuyên môn, kỹ thuật; (ii) kỹ năng thực hành công việc; 
(iii) quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động6 ; do đó 
họ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu công việc 
trên cơ sở nguyện vọng và khả năng thực tế của bản 
thân. Như vậy, việc cấm sử dụng lao động khuyết tật 
làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
không những làm giảm tính ứng dụng của chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia trên thực tế mà còn hạn chế cơ hội 
có việc làm của người khuyết tật và giới hạn ngành 
nghề người khuyết tật có thể làm việc.
Thứ hai, việc cấm sử dụng người khuyết tật làm công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vô hình 
chung làm thu hẹp khả năng đáp ứng điều kiện đăng ký 
tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đối với những 
công việc này từ bậc 2 trở lên của người khuyết tật. Bởi 
lẽ, hai trong số ba điều kiện (trừ trường hợp người 
khuyết tật đã hoàn thành xong bậc đào tạo tương ứng 
với yêu cầu của nghề tham dự) đều yêu cầu số năm 
kinh nghiệm làm việc.
Khuyến nghị
Thứ nhất, bổ sung Điều 20 Nghị định số 
31/2015/NĐ-CP quy định về phương thức thực hiện 
việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng cụ thể 
như sau: (i) Bổ sung thêm một Điểm tại mỗi Khoản 2, 
Khoản 3 Điều 20 về hình thức thi vấn đáp trong trường 
hợp cần thiết. Việc lựa chọn hình thức thi trong trường 
hợp đặc biệt sẽ do người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ 

năng nghề hoặc trưởng ban giám khảo của kỳ thi quyết 
định (ii) Bổ sung thêm một Khoản tại Điều 20 quy định 
rõ việc đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết 
bị cho các thí sinh là người khuyết tật khi thực hiện bài 
thi theo hình thức viết trên giấy hoặc thao tác trên máy 
tính. Trường hợp cơ sở tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề 
quốc gia không thể bố trí được thiết bị thì thí sinh được 
sử dụng thiết bị, phương tiện cá nhân đã qua kiểm tra 
về độ tin cậy, trung thực.    
Thứ hai, cần nghiên cứu bãi bỏ quy định tại Khoản 2 
Điều 178 Bộ Luật Lao động năm 2012 về việc cấm sử 
dụng lao động là người khuyết tật làm một số công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc sửa đổi theo 
hướng ban hành riêng một danh mục công việc nặng 
nhọc độc hại mà lao động là người khuyết tật không 
được làm. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội cần phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ 
và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng, ban hành 
Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối 
với người khuyết tật, trong đó, cần lưu ý phải tiến hành 
nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng đối với danh mục này để 
đảm bảo người khuyết tật không bị loại trừ cơ hội việc 
làm. Điều này sẽ góp phần tạo cơ chế pháp lý nhằm (i) 
khuyến khích lao động là người khuyết tật tham gia 
đánh giá kỹ năng nghề quốc gia để hoàn thiện, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề phục vụ doanh nghiệp và (ii) 
tăng cường cơ hội việc làm của lao động là người 
khuyết tật (trường hợp này hợp đồng lao động sẽ hoàn 
toàn dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động 
và người lao động). 

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được xem là một hình thức công nhận những kiến thức chuyên môn, năng 
lực thực hành mà người lao động đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc cũng như khả năng ứng 
dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc thực tế, đồng thời khuyến khích người lao động không ngừng nâng 
cao trình độ nhằm góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cạnh tranh trong quá 
trình hội nhập khu vực và thế giới. Hiện nay, vấn đề về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được điều chỉnh bởi 
Luật Việc làm năm 2013 (trước đây vấn đề này được quy định trong Luật Dạy nghề năm 2006) và một số văn 
bản hướng dẫn thi hành khác1. Tuy nhiên, liên quan đến chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người 
khuyết tật nói riêng vẫn còn khá nhiều điểm đáng bàn.
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Quy định về phương thức thực hiện việc đánh giá kỹ 
năng nghề quốc gia chưa toàn diện
Điều 16 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định người lao 
động có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề theo các bậc từ 1 – 5 tùy thuộc vào nhu 
cầu và khả năng của mình. Bất kỳ người lao động nào 
(có thể hiểu trong đó bao gồm lao động là người khuyết 
tật) có nhu cầu đều có quyền đăng ký tham dự kỳ thi 
đánh giá, cấp kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng 
nghề bậc 1 của một nghề. Đối với đánh giá, cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề từ bậc 2 trở đi, người lao động phải 
đáp ứng một trong số các điều kiện sau đây2 : (i) Có 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc thấp hơn và có 
số năm kinh nghiệm làm việc3 theo yêu cầu trong nghề 
kể từ khi có chứng chỉ đó; (ii) hoàn thành xong bậc đào 
tạo tương ứng với yêu cầu của nghề tham dự; (iii) có số 
năm kinh nghiệm theo yêu cầu nếu như chưa qua 
chương trình đào tạo nghề hoặc chưa tham dự kỳ thi 
đánh giá, cấp chứng chỉ nghề quốc gia ở bậc thấp hơn. 
Nhìn chung, quy định về điều kiện dự thi đánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ 
kỹ năng nghề đã “mở rộng” cơ hội tham gia cho tất cả 
người lao động trên cơ sở bình đẳng và phù hợp với 
năng lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, hình thức thực 
hiện bài thi theo pháp luật hiện hành vẫn chưa tính 
toán đến khả năng tiếp cận đối với các nhóm thí sinh 
khác nhau. Theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
31/2015/NĐ-CP, hình thức đánh giá kiến thức chuyên 
môn, kỹ thuật của người tham dự có thể chia thành ba 
nhóm chính, bao gồm: (i) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy 
hoặc trên máy tính; (ii) kiểm tra viết trên giấy và (iii) kết 
hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm (trên giấy hoặc trên máy 
tính) với kiểm tra viết trên giấy. Tính đến thời điểm này, 
trong các văn bản hướng dẫn đều vắng bóng các quy 
định chi tiết về phương thức kiểm tra, đánh giá kỹ năng 

nghề quốc gia đối với một số nhóm lao động đặc thù, 
đặc biệt là lao động là người khuyết tật. Vì vậy, điều này 
có khả năng dẫn đến tình trạng bất lợi đối với người 
khuyết tật (ở một số dạng khuyết tật) khi tham gia kỳ thi 
đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Chẳng 
hạn như, đối với người khuyết tật nhìn, quy định về hình 
thức thực hiện bài thi chưa làm rõ được khía cạnh cần 
đảm bảo cho họ được sử dụng chữ nổi Braille hoặc 
chuyển sang một hình thức kiểm tra khác để phù hợp 
(Ví dụ: Thay vì viết, làm bài trên máy tính có thể chuyển 
sang hình thức thi vấn đáp,…). Tương tự như vậy, tại 
Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP, việc 
đánh giá kỹ năng thực hành công việc và tuân thủ quy 
trình an toàn lao động, vệ sinh lao động thông qua hình 
thức thao tác trên giấy để xử lý, giải quyết tình huống 
cũng chưa quy định theo hướng nhấn mạnh việc trang 
bị đầy đủ phương tiện, thiết bị hỗ trợ để người khuyết 
tật có thể thực hiện một cách bình đẳng như những 
người lao động khác.
Tác động của quy định trong Bộ luật lao động 2012 tới 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người 
khuyết tật trên thực tiễn
Điều 35 Luật Việc làm năm 2013 và Khoản 1 Điều 28 
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định những công việc 
bắt buộc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
gồm: (i) Công việc thuộc danh mục công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm4 (Ví dụ: May khuyết, cúc 
trong may công nghiệp; vận hành, sửa chữa, bảo 
dưỡng máy tàu khoan; giám sát viên, điều hành viên hệ 
thống hành hải tàu thuyền; v.v…);  (ii) Công việc khi 
người lao động thực hiện công việc đó có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng hoặc sức khỏe 
của người khác5 (Ví dụ: Quản lý và phục vụ tại khu vui 
chơi, giải trí trong tầng hầm có diện tích trên 1000m2; 
sửa chữa bảo dưỡng thiết bị y tế sử dụng điện tử, điều 

Phạm Hương Thảo

khiển bằng điện 
tử, khí áp lực và 
quang học;v.v…). 
Mặt khác, Khoản 2 
Điều 178 Bộ luật 
lao động năm 
2012 lại cấm 
người sử dụng lao 
động sử dụng lao 

động là người khuyết tật làm những công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc 
hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Có thể thấy sự 
vướng mắc khi kỳ thi đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia không loại trừ bất kỳ người lao động nào 
nhưng cánh cửa để mở ra cơ hội khẳng định khả năng 
của bản thân cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm đối với 
người khuyết tật nói riêng dường như vẫn đang khép 
chặt. Cụ thể:
Thứ nhất, khi người khuyết tật được cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia đối với các công việc đặc biệt nặng 
nhọc, nguy hiểm cũng không được tuyển dụng vào vị trí 
làm việc tương ứng do thuộc vào hành vi bị cấm khi sử 
dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của Bộ 
luật lao động. Trong khi đó, việc được cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia chứng tỏ lao động khuyết tật đã 
đạt tiêu chuẩn nghề về ba nội dung: (i) Kiến thức 
chuyên môn, kỹ thuật; (ii) kỹ năng thực hành công việc; 
(iii) quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động6 ; do đó 
họ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu công việc 
trên cơ sở nguyện vọng và khả năng thực tế của bản 
thân. Như vậy, việc cấm sử dụng lao động khuyết tật 
làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
không những làm giảm tính ứng dụng của chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia trên thực tế mà còn hạn chế cơ hội 
có việc làm của người khuyết tật và giới hạn ngành 
nghề người khuyết tật có thể làm việc.
Thứ hai, việc cấm sử dụng người khuyết tật làm công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vô hình 
chung làm thu hẹp khả năng đáp ứng điều kiện đăng ký 
tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đối với những 
công việc này từ bậc 2 trở lên của người khuyết tật. Bởi 
lẽ, hai trong số ba điều kiện (trừ trường hợp người 
khuyết tật đã hoàn thành xong bậc đào tạo tương ứng 
với yêu cầu của nghề tham dự) đều yêu cầu số năm 
kinh nghiệm làm việc.
Khuyến nghị
Thứ nhất, bổ sung Điều 20 Nghị định số 
31/2015/NĐ-CP quy định về phương thức thực hiện 
việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo hướng cụ thể 
như sau: (i) Bổ sung thêm một Điểm tại mỗi Khoản 2, 
Khoản 3 Điều 20 về hình thức thi vấn đáp trong trường 
hợp cần thiết. Việc lựa chọn hình thức thi trong trường 
hợp đặc biệt sẽ do người đứng đầu tổ chức đánh giá kỹ 

năng nghề hoặc trưởng ban giám khảo của kỳ thi quyết 
định (ii) Bổ sung thêm một Khoản tại Điều 20 quy định 
rõ việc đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết 
bị cho các thí sinh là người khuyết tật khi thực hiện bài 
thi theo hình thức viết trên giấy hoặc thao tác trên máy 
tính. Trường hợp cơ sở tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề 
quốc gia không thể bố trí được thiết bị thì thí sinh được 
sử dụng thiết bị, phương tiện cá nhân đã qua kiểm tra 
về độ tin cậy, trung thực.    
Thứ hai, cần nghiên cứu bãi bỏ quy định tại Khoản 2 
Điều 178 Bộ Luật Lao động năm 2012 về việc cấm sử 
dụng lao động là người khuyết tật làm một số công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc sửa đổi theo 
hướng ban hành riêng một danh mục công việc nặng 
nhọc độc hại mà lao động là người khuyết tật không 
được làm. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội cần phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ 
và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng, ban hành 
Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối 
với người khuyết tật, trong đó, cần lưu ý phải tiến hành 
nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng đối với danh mục này để 
đảm bảo người khuyết tật không bị loại trừ cơ hội việc 
làm. Điều này sẽ góp phần tạo cơ chế pháp lý nhằm (i) 
khuyến khích lao động là người khuyết tật tham gia 
đánh giá kỹ năng nghề quốc gia để hoàn thiện, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề phục vụ doanh nghiệp và (ii) 
tăng cường cơ hội việc làm của lao động là người 
khuyết tật (trường hợp này hợp đồng lao động sẽ hoàn 
toàn dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động 
và người lao động). 

1. Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc gia; Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH 
quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản 
lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Thông tư số 
56/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định 
và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, v.v…

2. Xem thêm: Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.

3. Theo Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP: Thời 
gian kinh nghiệm làm việc trong nghề được xác định thông 
qua hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản giữa 
người lao động và người sử dụng lao động theo quy định 
của pháp luật lao động hoặc do Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận đối với người lao động 
tự tạo việc làm.

4. Danh mục các công việc này hiện đang được quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐT-
BXH, Quyết định số 03/2006/QĐ-BLĐTBXH, Quyết đinh số 
1152/2003/QĐ-BLĐTBXH,…

5. Danh mục các công việc này đang được quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.

6. Xem thêm: Khoản 2 Điều 30 Luật Việc làm năm 2013. 

Ảnh minh họa
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Nghị định 74/2019/NĐ-CP tăng mức vay đối với người 
lao động lên 100 triệu đồng và cơ sở sản xuất kinh 
doanh lên 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng 
cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm trong dự án đó. Nếu mức vay trên 
100 triệu đồng từ Quỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của 
pháp luật. Thời hạn tvay vốn tối đa cũng tăng lên 120 
tháng. Đồng thời, Nghị định 74/2019/NĐ-CP tăng lãi 
suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
người lao động từ 0,55%/tháng lên 0,66%/tháng.
Nghị định 74/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 
ngày 08/11/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/-
Lao-dong-Tien-luong/Ng-
hi-dinh-74-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-61-2015
-ND-CP-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-la
m-408807.aspx

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
61/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2019 
của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 9 
năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao ngày 20/9/2019 về việc hướng dẫn áp 
dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét 
xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Nghị quyết gồm 8 điều, trong đó đã bổ sung giải thích 
05 thuật ngữ như xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, 
bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác 
trên cơ thể, dụng cụ tình dục (Điều 2). Đồng thời Nghị 
quyết giải thích cụ thể đối với 11 loại tình tiết định tội 
quy định trong các Điều từ 141-147 như: giao cấu, 
hành vi quan hệ tình dục khác, dâm ô, trình diễn 
khiêu dâm v.v… (Điều 3). Trong đó, giao cấu với trẻ em 
dưới 10 tuổi được xác định là đã thực hiện không phụ 
thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa xâm nhập (vào 
bộ phận sinh dục nữ). Trong một nội dung giải thích 
tình tiết “lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của 
nạn nhân” (khoản 1 của Điều 141 và 142 của BLHS), 
Nghị quyết đã đưa ra các ví dụ về tình trạng “người bị 
hại không thể chống cự được”, trong đó có tình trạng 
người bị hại bị khuyết tật dẫn đến không thể chống 

cự được. Nghị quyết cũng hướng dẫn một số tình tiết 
định khung hình phạt; các trường hợp loại trừ trách 
nhiệm hình sự; nguyên tắc xử lý đối với người phạm 
tội xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi và việc tổ 
chức xét xử vụ án xâm hại tình dục có bị hại là người 
dưới 18 tuổi. Ngoài ra, khi xét xử vụ án xâm hại tình 
dục người dưới 18 tuổi, Tòa án không được yêu cầu bị 
hại là người dưới 18 tuổi tường thuật lại chi tiết quá 
trình phạm tội; sử dụng câu hỏi có tính chất công 
kích, đe dọa, gây xấu hổ, xúc phạm bị hại; đối chất 
giữa bị hại với người phạm tội tại phiên tòa; xác định 
bộ phận bị xâm hại bằng cách để bị hại là người dưới 
18 tuổi chỉ trực tiếp vào bộ phận cơ thể mình hoặc 
của người khác v.v…
Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 
05/11/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://luatvietnam.vn/hinh-su/ng-
hi-quyet-06-2019-nq-hdtp-huong-dan-xet-xu-xam-
hai-tinh-duc-nguoi-duoi-18-tuoi-177446-d1.html

Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 
08 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho 
người khuyết tật. 

Theo đó, Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người 
khuyết tật quy định tại Thông tư này áp dụng đối với 
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo 
dục và các hoạt động khác liên quan đến người 
khuyết tật.
Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết 
tật quy định về quy tắc đọc và viết ô Braille, hệ thống 
kí hiệu và quy tắc viết chữ nổi Braille tiếng Việt cho 
người khuyết tật nhìn dùng để đọc, viết.
Các quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille gồm 
có các nội dung như: Quy tắc đọc và viết ô Braille; Hệ 
thống ký hiệu và quy tắc chữ viết Braille; ký hiệu 
Braille toán học (số học và đại số; số thứ tự; phân 
số…); v.v… 
Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết chi tiết, vui lòng truy 
cập link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/-
Thong-tu-15-2019-TT-BGDDT-Quy-dinh-chuan-quo
c-gia-ve-chu-noi-Braille-cho-nguoi-khuyet-tat-424
614.aspx



Trên thế giới có khoảng 1 tỷ người đang sống với tình 
trạng khuyết tật, số lượng đó chiếm 15% dân số           
toàn cầu.
Ngày 03 tháng 12 hàng năm được lấy là Ngày Quốc tế 
người khuyết tật. Năm 1981, Liên hợp quốc tuyên bố 
đây là ngày được công nhận cho lễ kỷ niệm những 
thành tựu của những người khuyết tật trên toàn thế 
giới. Đây cũng là ngày chúng ta thúc đẩy nhận thức về 
những thách thức mà hơn 1 tỷ người khuyết tật đang 
phải đối mặt, cộng đồng và xã hội đóng vai trò quan 
trọng trong việc đẩy nhanh việc xóa bỏ các rào cản 
trong bình đẳng và hòa nhập xã hội, quyền công dân và 
quyền tham gia của người khuyết tật.
Chủ đề của những năm trước:
- Năm 2018: Tăng cường năng lực của người khuyết tật, 
đảm bảo hòa nhập và công bằng 
- Năm 2017: Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và 
tiến bộ cho tất cả
- Năm 2016: Hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền 
vững! Cho một tương lai chúng ta mong muốn
- Năm 2015: Vấn đề hoà nhập: tiếp cận và tăng cường 
năng lực/trao quyền cho những người có khả năng
- Năm 2014: Phát triển bền vững: Lời hứa của công 
nghệ
- Năm 2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội 
hoà nhập và phát triển cho tất cả
- Năm 2012: Gạt bỏ rào cản để xây dựng một xã hội hòa 
nhập và tiếp cận cho tất cả mọi người
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- Năm 2011: Cùng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả: 
Bao gồm người khuyết tật trong phát triển
 - Năm 2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật 
trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hướng 
đến năm 2015 và xa hơn nữa
- Năm 2009: Làm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ hòa nhập: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho người 
khuyết tật và cộng đồng của họ trên toàn thế giới
- Năm 2008: Công ước về Quyền của Người khuyết 
tật: Phẩm giá và công lý cho tất cả chúng ta
- Năm 2007: Thập kỷ việc làm dành cho người khuyết 
tật
- Năm 2006: Khả năng tiếp cận công nghệ
- Năm 2005: Quyền của người khuyết tật: Hành động 
trong phát triển
- Năm 2004: Không có gì về chúng tôi, nếu không có 
chúng tôi
- Năm 2003: Tiếng nói của chúng tôi
- Năm 2002: Sống độc lập và sinh kế bền vững
- Năm 2001: Tham gia và bình đẳng: Lời kêu gọi cách 
tiếp cận mới để đánh giá tiến độ và đánh giá kết quả
- Năm 2000: Công nghệ thông tin làm việc cho tất cả
- Năm 1999: Khả năng tiếp cận cho tất cả cho Thiên 
niên kỷ mới
- Năm 1998: Nghệ thuật, Văn hóa và Sống độc lập

Biên dịch: Ánh Ngọc
Nguồn: https://idpwd.org

Lê Hải Yến

CÂU CHUYỆN 
PHÁP LUẬT 

Khoản 2, Điều 8 Luật Người khuyết tật 2010, quy định gia đình có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người 
khuyết tật; Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của 
bản thân người khuyết tật và gia đình…
 Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 144/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, 
cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm thân thể của người khuyết tật;
b) Xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khuyết tật;
c) Xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật…
Khoản 1, Điều 134, Bộ Luật hình sự 2015 quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người không có khả năng tự vệ mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong 
các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ảnh minh họa

TÌNH THÂN 

gia, chị Mai thấy lạ nên sau buổi tập đã cùng chị bạn ghé 
thăm Hương. Vừa gần đến gần nhà Hương, hai chị giật bắn 
mình nghe tiếng bàn ghế xô, giọng một người phụ nữ gầm 
rít và tiếng ú ớ của Hương. Hai chị chạy vội vào, đang thấy cô 
chị dâu mắt long song sọc đập cán chổi túi bụi vào đầu, vào 
người Hương, rồi cô ta nắm tóc đập đầu Hương xuống bàn. 
Hai chị cùng vội xông vào đẩy chị ta ra, chị Mai quát lớn: “Cô 
tàn nhẫn thế, ai cho cô làm thế với em Hương, có biết cô 
đang có hành vi phạm pháp không?” Cô ta dằn giọng: “Nó là 
em chồng tôi, tôi có quyền dạy bảo, người trong nhà bảo ban 
nhau, sao lại bảo phạm pháp. Nó không biết làm gì, lại còn lì 
lợm.” Hương ôm mặt khóc nức nở, chị Mai ôm lấy Hương, khi 
vén tóc cô lên mới thấy mặt em sưng tím, máu rỉ xuống thái 
dương. Hàng xóm nghe to tiếng chạy sang. Rồi mọi người tất 
tả đưa Hương đi bệnh viện huyện ở ngay gần đó. 
Mãi đến trưa hôm sau, khi đã qua cơn hoảng loạn, Hương 
mới ra hiệu kể hết sự tình cho chị Mai, hóa ra nguyên nhân 
sâu xa ở chỗ: Từ gần một năm qua,thấy đường liên huyện 
vừa mở gần nhà, đất ven đường lên giá, nên chị dâu cô bàn 
với anh trai bán nốt phần nhà còn lại, rồi sẽ mua chỗ khác ở 
sâu trong ngõ xóm dưới rẻ hơn. Anh trai lúc đầu không đồng 
ý nhưng rồi nghe chị ta tỉ tê cũng xuôi theo. Nhưng khi anh 
trai và chị dâu hỏi ý kiến Hương liền bị Hương phản đối, vì 
Hương muốn giữ ngôi nhà của cha mẹ để lại. Vả lại chị dâu 
tham lam, đanh đá thế, Hương lo nếu chuyển sang chỗ mới 
có ngày cô sẽ bị đuổi ra đường. Thế là ngôi nhà chưa thể bán 
vì phải có đủ chữ ký của cả hai anh em. Chị dâu không đạt 
được ý muốn nên rất cay cú, từ đó quay sang liên tục gây sự, 
hành hạ để ép cô phải đồng ý. Hôm qua, viện cớ cô sơ ý làm 
đổ bát cháo của cháu, chị ta đã trút cơn tức giận lên              
đầu Hương.
Anh trai Hương được báo tin, tất tả từ thành phố về vào bệnh 
viện thăm em, chị Mai đã thuật lại những gì Hương kể. Chị 
cũng kiên quyết nói: “Anh không bảo vệ được em, để vợ anh 
hành hạ em gái anh như thế, chúng tôi đã có đơn tố giác lên 
công an rồi”. Nhìn em gái mặt mũi sưng tím, đầu quấn băng 
trắng, anh vừa giận vợ, vừa thương xót em gái. Trong lòng 
anh ngổn ngang trăm bề: Con thì nhỏ, vợ đang bị công an 
gọi lên, em gái thì nhập viện.... Nhưng người mà anh giận 
nhất là chính bản thân mình, vì giá mà anh đừng nhu nhược 
nghe vợ thì em gái anh đã không ra nông nỗi này.

Hương năm nay 17 tuổi. Em vốn câm điếc từ nhỏ, tay và chân 
trái cũng bị tật. Bố mẹ lần lượt qua đời khi Hương chưa đầy 
10 tuổi. Hai anh em sống nương tựa nhau trên mảnh đất cha 
mẹ để lại. Ba năm trước anh trai cô lập gia đình nên nhà 
Hương có thêm chị dâu. Hương chỉ võ vẽ biết vài mặt chữ, 
nhưng bù lại khéo tay, nên sau hai tháng học nghề đã xin 
được việc làm tại Xưởng thêu xóm trên. Tiền trợ cấp xã hội 
hàng tháng, cộng với tiền lương làm nghề thêu, tuy ít ỏi cũng 
đủ giúp em có cuộc sống không phụ thuộc vào kinh tế gia 
đình anh trai. Hương rất thích các hoạt động cộng đồng. Em 
thường tự nguyện hỗ trợ thêu may, trang trí đồ biểu diễn văn 
nghệ cho anh chị em trong Hội người khuyết tật. Ai cùng 
khen Hương đẹp người, đẹp nết.
Tài sản bố mẹ để lại cho anh em Hương là ngôi nhà năm gian 
và mảnh đất vườn hơn trăm mét. Tuy nhiên, chị dâu Hương 
sau khi lấy anh trai được một thời gian ngắn đã xui anh 
chồng cắt toàn bộ đất vườn bán đi, chỉ giữ lại ngôi nhà. Bán 
vườn xong, chị dâu quản hết tiền mà không đưa cho Hương 
đồng nào. Anh trai sợ vợ nên cũng không dám ho he. Hương 
lúc đầu cũng thấy tủi thân, nhưng vốn không nói được, lại là 
người tính tình nhân hậu, hiền lành nên dần dần cô cũng an 
phận chấp nhận sự việc. Khi chị dâu sinh cháu bé, anh trai vì 
công việc làm ăn trên thành phố nên thường vắng nhà. 
Hương nghiễm nhiên trở thành “osin”. Khổ nỗi Hương bị tật 
ở cả chân và tay trái, nên không thể nhanh nhẹn như người 
ta, lại không nghe nói được, nên giao tiếp giữa chị dâu em 
chồng đôi lúc khó khăn. Những lúc Hương không hiểu, làm 
không đúng ý là chị ta mặt mũi xưng xỉa, có lúc rít lên mắng 
cô không tiếc lời. Không nghe được lời chửi mắng nhưng 
nhìn thái độ của chị dâu, Hương vừa sợ, vừa buồn, vừa ấm 
ức. Bạn bè đồng lứa của Hương thấy bà chị dâu khó tính nên 
cũng ngại không dám lui tới thăm cô như trước. Anh trai cô 
lại bận việc nên có khi vài tuần mới về nhà một lần. Hương 
trở nên cô đơn và thấy bất an trong chính ngôi nhà cha mẹ 
cô để lại. 
Một hôm, chị Mai bên Hội người khuyết tật bất chợt gặp 
Hương ngoài đường, chị ngạc nhiên vì thấy cô bé mặt mũi 
xanh xao ủ dột, ánh mặt buồn bã. Vốn rất quý Hương và là 
người khá thạo ngôn ngữ ký hiệu, chị cố gợi chuyên hỏi han, 
nhưng em lảng tránh. Bằng đi vài tháng, chiều hôm đó các 
đoàn thể họp tổng duyệt tiết mục văn nghệ chuẩn bị chào 
mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Không thấy Hương tham 

VÀ LÒNG THAM



Câu hỏi 1:  Nhà tôi không có đường đi ra đường công 
cộng,phải đi nhờ đường nhà hàng xóm. Nay nhà 
hàng xóm xây dựng lại nhà, có khả năng sẽ không 
còn lối đi nhờ nữa. Xin hỏi pháp luật có quy định nào 
về lối đi trong trường hợp của tôi không?
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo quy định tại Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015 về 
quyền về lối đi qua bất động sản liền kề như sau:
“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất 
động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc 
không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu 
chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một 
lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được 
coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm 
cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc 
và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở    
lối đi.
Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua 
phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng 
quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của 
lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho 
việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh 
chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền khác xác định.
Như vậy, nếu nhà bác vây bọc bởi các bất động sản của 
các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra thì bác có 
quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề mở cho 
mình một lối đi ra đường công cộng. Nếu bác được mở 
một lối đi qua bất động sản liền kề thì bác phải đền bù 
cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có 
thỏa thuận khác. Lối đi được mở trên bất động sản liền 
kề phải là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đặc điểm 
cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc 
và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở     
lối đi.

Câu hỏi 2: Hôm trước tôi có thấy có một người chở 
hàng hóa khá cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích mặt 
đường và gây cản trở giao thông cho các phương 
tiện khác. Xin hỏi, hiện nay pháp luật có quy định về 
xử phạt đối với hành vi này hay không?
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Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, xe 
mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý 
vượt quá:
- Bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất 
về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá phía sau giá đèo hàng 0,5 
mét;
- Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy 
không vượt quá 1,5 mét.
Theo đó, giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất 
trên xe mô tô, xe gắn máy chính là cái tay nắm đuôi xe, 
được tính từ mép tay nắm 2 bên hông.
Như vậy, nếu người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 
vượt quá một trong các giới hạn trên thì bị coi là chở 
hàng cồng kềnh.
Mức phạt lỗi chở hàng cồng kềnh: Theo điểm k khoản 
4 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, xếp hàng hóa trên 
xe vượt quá giới hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 300 - 
400 nghìn đồng.
Ngoài việc bị xử phạt tiền, người điều khiển xe chở 
hàng hóa cồng kềnh gây tại nạn giao thông thì bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 - 04 tháng.

Câu hỏi 3: Nhà tôi ở cạnh trục đường sắt Bắc Nam. 
Nhiều người dân hay đặt một thanh gỗ bên đường 
sắt để tiện đi vào con đường hẻm mà không phải đi 
đường vòng. Tôi muốn hỏi hành vi trên thì khi bị phát 
hiện thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ Khoản 4 Điều 49 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có 
nội dung quy định như sau:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm sau đây:
Mở đường ngang, kéo đường dây thông tin, đường dây 
tải điện, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống, các công 
trình khác trái phép qua đường sắt.
Như vậy, đối với hành vi tự ý mở đường ngang trái phép 
qua đường sắt, cá nhân sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 
triệu đồng.
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Từ 13 - 21/3/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với tổ chức Operation Walk 
Ireland sẽ tiến hành đợt phẫu thuật nhân đạo thay khớp háng và khớp gối cho những bệnh 
nhân nghèo, có bệnh lý tại khớp háng và khớp gối.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân từ ngày 
01/10/2019 đến hết ngày 28/02 năm 2020. Những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn khi đến đăng ký cần mang theo chứng minh thư, Bảo hiểm hộ nghèo hoặc giấy 
chứng nhận hộ nghèo.
Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo cũng như công tác tổ chức phẫu thuật nhân 
đạo tại Bệnh viện TWQĐ 108 được thuận lợi, trước khi nộp hồ sơ, bệnh nhân xin vui lòng liên 
hệ trước với: Ban Công tác xã hội - Bệnh viện TWQĐ 108 qua số điện thoại: 024.627.84168/ 
1900986869 để được tư vấn chi tiết.

Thông báo: Đăng ký chương trình phẫu thuật thay khớp 
nhân đạo tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chia sẻ
thông tin

Operation Walk là tổ chức nhân đạo về phẫu thuật thay khớp, được thành lập từ năm 1996 tại 
Mỹ, qua hơn 20 năm hoạt động, tổ chức này đã phẫu thuật cho hàng ngàn bệnh nhân trên 
khắp thế giới. Tại Việt Nam, đoàn Operation Walk đã tham gia hoạt động nhân đạo hơn 10 
năm nay và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn là địa chỉ tin cậy để đoàn Operation 
Walk tổ chức phẫu thuật. Cho đến nay, Bệnh viện đã phối hợp với tổ chức Operation của Hoa 
Kỳ và Ireland thực hiện 8 đợt mổ nhân đạo. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân đều được phục 
hồi chức năng vận động của chi thể, trở lại lao động và sinh hoạt bình thường.

[Dự án UPLIFT] Mở đơn đăng ký lắp tay Robot 
cho các bạn khuyết tật ở khu vực Hà Nội

Sau một thời gian dài dự án Uplift đi 
vào hoạt động ở khu vực miền Nam, 
bây giờ Vulcan tiếp tục tiến gần hơn 
tới các khuyết tật tại thủ đô Hà Nội.
UpLift là dự án về trách nhiệm doanh 
nghiệp đối với cộng đồng (CSR) của 

Vulcan kết hợp với các đối tác để sản xuất và lắp đặt 
30 cánh tay robot miễn phí, đào tạo kỹ năng hòa nhập 
cộng đồng và kỹ năng làm việc, đồng thời hỗ trợ việc 
làm cho người khuyết tật tại Việt Nam.
Tiêu chí lắp tay robot:
+ Khuyết tật cụt 1 tay dưới khủy ở khu vực Hà Nội

+ Trong độ tuổi lao 
động từ 18 đến 55
+ Có mong muốn, 
nguyện vọng được 
thử tay điện do 
Vulcan sáng chế và 
sản xuất và hõ trợ 
tìm việc làm
Để đăng ký các bạn điền thông tin theo link này:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzX-
FGsGnvH_kYpW5jjP-
jvR-7S77FwEkkY1N0z-NKa2EqLi_w/formResponse



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.


