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Ngày 01-02/11/2019, 
Trung tâm ACDC 
phối hợp cùng Hội 
người khuyết tật tỉnh 
Quảng Ngãi tổ chức 
tập huấn “Bình đẳng 
giới và phòng chống 
bạo lực giới với 
người khuyết tật”. 

Hoạt động được thực hiện với mục tiêu nâng cao 
nhận thức về bình đẳng giới, nhận biết bạo lực trên cơ 
sở giới đối với người khuyết tật; đồng thời giúp học 
viên biết cách phòng chống bạo lực giới và có biện 
pháp ứng phó cơ bản khi xảy ra bạo lực giới.
Lớp tập huấn có sự tham gia của 35 người, là cán bộ 
chủ chốt của Hội người khuyết tật tỉnh, hội viên người 
khuyết tật các huyện, thành phố trên địa bàn. Đa 
phần các học viên chưa từng tham gia khóa học nào 
trước đó về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 
giới với người khuyết tật. Trong suốt 2 ngày tập huấn, 
các học viên đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề chung 
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Quảng Ngãi: Tập huấn bình đẳng giới và phòng chống 
bạo lực giới với người khuyết tật

về giới (giới; giới tính; các khái niệm liên quan: khuôn 
mẫu giới, vai trò giới, định kiến giới…); hoạt động 
phòng chống bạo lực giới, các hoạt động hỗ trợ người 
bị bạo lực giới, các nguyên tắc can thiệp và hỗ trợ 
(dành riêng cho người khuyết tật). Bên cạnh đó, học 
viên cũng đã có kỹ năng nhận biết, ứng phó bạo lực 
trên cơ sở giới, kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình 
trạng bạo lực trên cơ sở giới cho người khuyết tật. Anh 
N.T.S, học viên chia sẻ: “Tôi đã phân biệt được giới và 
giới tính, biết cách nhận diện và phòng tránh bạo lực 
giới. Sau lớp tập huấn, về thôn, tôi sẽ tuyên truyền lại 
cho bà con những kiến thức tôi đã học được.”
Khóa tập huấn “Bình đẳng giới và phòng chống bạo 
lực giới với người khuyết tật” thuộc dự án “Giám sát 
và đánh giá, vận động chính sách thực hiện Công ước 
quốc tế về quyền của người khuyết tật” do Tổ chức 
CBM tài trợ với mục tiêu tăng cường năng lực cho các 
tổ chức của người khuyết tật, thúc đẩy tiếng nói và vai 
trò của Hội người khuyết tật tại địa phương, đặc biệt 2 
tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi.

Minh Trần

Nghệ An: Bồi dưỡng Ngôn ngữ ký hiệu cho phụ nữ 
Điếc thuộc nhóm nòng cốt

Ngày 16-17/11/2019, Trung tâm ACDC tổ chức lớp bồi 
dưỡng ngôn ngữ ký hiệu liên quan đến lĩnh vực tư vấn 
pháp luật, hỗ trợ pháp lý và bạo lực trên cơ sở giới cho 
các thành viên là phụ nữ điếc thuộc nhóm nòng cốt 
thuộc tỉnh Nghệ An. Mục đích của hoạt động nhằm 
nâng cao ngôn ngữ ký hiệu về lĩnh vực tư vấn pháp 
luật, hỗ trợ pháp lý và bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời 
tăng cường khả năng hỗ trợ phụ nữ điếc khác của 
nhóm nòng cốt.
Tham gia lớp tập huấn có 7 phụ nữ điếc được lựa chọn 
từ Câu lạc bộ người điếc tỉnh Nghệ An. Chị Bùi Thị 
Thanh Hương, người điếc và chị Bùi Bích Phượng, làm 
việc lâu năm với người điếc. Đây là lớp học không tiếng 
nói, chỉ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Chia sẻ tại lớp tập 
huấn, em Nguyễn Thị Linh chia sẻ: “Em rất vui vì được 
tham gia lớp này. Giảng viên là người điếc nên đã sử 
dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. Học rất vui. Sau 
khóa này, em tự tin truyền đạt lại kiến thức đã học cho 
người điếc khác.”

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” do 
Trung tâm ACDC 
thực hiện dưới sự 
tài trợ của Quỹ Thúc 
đẩy các sáng kiến tư 
pháp (JIFF).
Mục tiêu của dự án hướng tới 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 thông qua việc nâng cao 
năng lực cho chính bản thân phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật và cộng đồng trong việc ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới và tăng cường tư vấn pháp luật, hỗ trợ 
pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. 

Hải Âu
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Hà Nội: Chương trình “Khám sức khỏe miễn phí cho 
Phụ nữ khuyết tật”

Hà Nội: Lễ khai giảng khóa học công nghệ thông tin 
dành cho thanh niên khuyết tật

Chiều ngày 18/11/2019, Công ty Mitsubishi                   
Corporation Việt Nam đã đến thăm và trao tài trợ khóa 
học bổng cho Trung tâm ACDC. Đây là khóa học đầu 
tiên Trung tâm ACDC tổ chức liên quan đến Công nghệ 
thông tin (IT) dành cho thanh niên khuyết tật.
Tham dự lễ tài trợ gồm ông Tetsu Funayama, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Công ty Mitsubishi Corporation 
Việt Nam; ông Yoshinori Tsuchiya, Phó chủ tịch; bà 
Trịnh Tố Phương, Phó phòng Cấp cao Phòng kế hoạch 
và hành chính; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung 
tâm ACDC cùng các cán bộ khác của Trung tâm ACDC, 
các học viên khuyết tật và các phụ huynh.
Tại đây, Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam đã 
trao khóa học bổng ngắn hạn về IT và các thiết bị máy 
móc cho Trung tâm ACDC nhằm phục vụ đáp ứng nhu 
cầu học tập và nâng cao kỹ năng tay nghề cho các học 

viên khuyết tật. Ông 
Tetsu Funayama 
chia sẻ: “Chúng tôi 
mong rằng với sự 
giúp đỡ này của 
chúng tôi, các học 
viên sẽ có một nghề 
để tự nuôi sống bản 
thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, đời 
sống của các em sẽ được cải thiện về vật chất và       
tinh thần”.
Khóa học dành cho các thanh niên khuyết tật có độ 
tuổi từ 15 đến 35 tuổi. Tham gia khóa học, các học viên 
sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí, được trang bị máy 
tính, tài liệu học tập; hỗ trợ ăn trưa và được ưu tiên giới 
thiệu việc làm nếu đạt kết quả tốt. 

Phan Việt

Sáng ngày 03/11/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với 
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn 
phí cho khoảng 140 phụ nữ khuyết tật ở Hà Nội. Chương 
trình nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Xương 
rồng vẫn nở hoa” do CLB Phụ nữ Quốc tế Hà Nội (HIWC) 
tài trợ.
140 phụ nữ khuyết tật tại Hà Nội đã được các bác sỹ, 
chuyên gia có kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe và 
sinh sản khám, tư vấn cụ thể. Chương trình cũng cung 
cấp và phát miễn phí một số loại thuốc (nếu cần thiết), 
tư vấn, hướng dẫn cách thức sử dụng. Đây là hoạt động 
không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật mà còn kịp 
thời phát hiện các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là liên quan 
đến sức khỏe sinh sản. Tham gia đợt khám miễn phí, 

phụ nữ khuyết tật đã được nhận các dịch vụ khám như: 
khám phụ khoa, siêu âm phụ khoa, siêu âm tổng quan ổ 
bụng, tế bào âm đạo, siêu âm đầu dò…
Chương trình cũng cung cấp và phát miễn phí một số 
loại thuốc, tư vấn, hướng dẫn cách thức sử dụng. Đây là 
hoạt động không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật mà 
còn kịp thời phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, đặc 
biệt là liên quan đến sức khỏe sinh sản. Tham gia đợt 
khám miễn phí, phụ nữ khuyết tật sẽ được nhận các 
dịch vụ khám như: khám phụ khoa, siêu âm phụ khoa, 
siêu âm tổng quan ổ bụng, tế bào âm đạo, siêu âm      
đầu dò…
Chương trình “Khám sức khỏe miễn phí cho Phụ nữ 
khuyết tật” là hoạt động thường niên do Trung Tâm 
ACDC tổ chức. Hoạt động được thực hiện từ năm 2012 
đến nay ở các huyện ngoại thành Hà Nội (Ba Vì, Mê 
Linh, Thanh Oai…) và một số tỉnh Thái Bình, Quảng Bình, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam... Tính đến nay 
số lượng phụ nữ khuyết tật được thăm khám và tư vấn 
cho gần 2000 phụ nữ khuyết tật.
Hoạt động lần này nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm 
thành lập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và là một trong số 
những hoạt động Trung tâm ACDC thực hiện trong tuần 
lễ Trung tâm ACDC tròn 8 tuổi và hưởng ứng Ngày quốc 
tế Người khuyết tật 2019 với chủ đề “Tương lai là          
tiếp cận”. 

Việt Phan
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Ngày 13/11/2019, Liên hiệp hội về người khuyết tật 
Việt Nam (VFD) phối hợp với Trung tâm ACDC tổ chức 
Hội thảo Quốc gia hoàn thiện Báo cáo độc lập về 
giám sát việc thực thi công ước LHQ về quyền của 
người khuyết tật tại Hà Nội.

Hội thảo có sự 
tham gia của bà 
Vũ Thị Tuyết 
Mai, Trưởng đại 
diện Tổ chức 
CBM tại Việt 
Nam; bà Teresa 
Lee, Chuyên gia 
CBM tại Úc; ông 

Đặng Văn Thanh, Phó chủ tịch thường trực VFD; bà 
Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm ACDC; ông 
Sean O’Cornell, đại diện UNDP cùng các tổ chức của 
và vì người khuyết tật tại khắp 3 miền Bắc Trung 
Nam.
Hội thảo được thực hiện nhằm mục đích hoàn thiện 
và lấy ý kiến đồng thuận về các nội dung trong Báo 
cáo độc lập đầu tiên của các tổ chức Hội, nhóm người 
khuyết tật. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận 10 vấn 
đề ưu tiên trong Báo cáo độc lập, bao gồm: Chính 
sách chung và chính sách sống độc lập; Tình trạng 
phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người khuyết tật vẫn 
còn tồn tại; Truyền thông về nhận thức liên quan đến 
người khuyết tật cần thay đổi cần thay đổi theo 

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

hướng tiếp cận dựa 
trên quyền; Tiếp cận 
giao thông, công trình 
xây dựng, tư pháp và 
thông tin truyền thông 
đối với người khuyết 
tật; Chăm sóc y tế đối 
với người khuyết tật; 
Giảm thiểu rủi ro thiên 
tai đối với người khuyết tật; Phụ nữ khuyết tật; Vai trò 
của tổ chức hội của người khuyết tật trong việc giám 
sát và thực thi chính sách liên quan đến quyền của 
người khuyết tật.
Báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước 
LHQ về quyền của người khuyết tật được chuẩn bị từ 
tháng 3 đến tháng 5 năm 2016, trải qua các giai đoạn 
như chuẩn bị, thu thập thông tin theo nhóm chuyên 
đề; xây dựng dự thảo Báo cáo độc lập; tham vấn báo 
cáo và công bố danh sách các vấn đề ưu tiên; chỉnh 
sửa và hoàn thiện báo cáo… Đây là lần cuối lấy ý kiến 
đồng thuận trước khi tiến hành gửi đến Bộ Ngoại 
giao trình tại Hội nghị LHQ vào đầu năm 2020. Kết 
thúc hội thảo các đơn vị tham gia đã đồng thuận tất 
cả các vấn đề trong Báo cáo độc lập. 
Hoạt động thuộc dự án “Giám sát và đánh giá việc 
thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của người 
khuyết tật tại Việt Nam” do Tổ chức CBM tài trợ.

Minh Trần

Hội thảo quốc gia
Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực 
thi công ước LHQ về quyền của người khuyết tật
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SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG 
XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hà Nội: Hội thảo tham vấn xây dựng bộ tiêu chí 
giao thông tiếp cận phổ quát

Thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền 
của người khuyết tật và Luật người khuyết tật, Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 
phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Trung tâm 
ACDC tổ chức hội thảo “Tham vấn xây dựng bộ tiêu 
chí giao thông tiếp cận phổ quát” ngày 15/11/2019 
tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham 
của đại diện Viện 
Chiến lược và phát 
triển Giao thông vận 
tải (TDSI), Vụ Vận 
tải- Bộ Giao thông 
vận tải; Văn phòng 
Ủy ban Quốc gia về 
người khuyết tật Việt 

Nam; các Sở Giao thông vận tải; Ban dịch vụ hành 
khách – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Liên 
hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; Hội nạn 
nhanh chất độc da cam/dioxin Việt Nam; các Hội 

người khuyết tật các tỉnh/thành phố Hà Nội, Thái 
Bình, Nam Định, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 
Nam;…
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Lê Đỗ Mười – 
Phó Viện trưởng TDSI chia sẻ: Rào cản về tiếp cận là 
lớn nhất đối với người khuyết tật (dịch vụ, thông tin, 
thái độ). Tuy nhiên chưa có tiêu chí nào để đánh giá 
các rào cản này. Để góp phần hạn chế các rào cản, 
nhóm nghiêm cứu của TDSI đã phối hợp xây dựng Bộ 
tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát. Thông qua Hội 
thảo này, TDSI mong nhận được các đóng góp ý kiến 
trực tiếp của Quý vị để Bộ tiêu chí đi vào cuộc sống 
với tính thiết thực và ý nghĩa nhất. 
Xuyên suốt chương trình, các bên liên quan đã có 
bài trình bày về thực trạng, các đánh giá, báo cáo và 
tham vấn liên quan đến vấn đề tiếp cận, từ đó các đại 
biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn 
thiện bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát.

Tuệ Chi

Quảng Nam: Tập huấn công tác xã hội cho cán bộ 
ngành y tế và các đơn vị có liên quan

Ngày 20 - 22/11/2019, Trung tâm ACDC phối hợp với 
Ban Quản lý dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị 
thế cho người khuyết tật” tỉnh Quảng Nam tổ chức 
khóa tập huấn Công tác xã hội cho gần 40 cán bộ y 
tế làm công tác xã hội tại các Bệnh viện, các trung 
tâm Bảo trợ xã hội từ tuyến tỉnh – tuyến huyện. Khóa 
tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần 
thiết cho cán bộ ngành y tế làm Công tác xã hội tại 
các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan đồng thời 
giúp họ chuyên nghiệp hơn khi trực tiếp làm việc với 
các nhóm đối tượng đặc biệt là nhóm người        
khuyết tật. 
Thông qua các trò chơi thực hành hấp dẫn, đầy ý 
nghĩa và sự hươớng dẫn nhiệt tình của các chuyên 
gia đến từ khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh 
thiếu niên Việt Nam các kiến thức về công tác xã hội 
đã được học viên tiếp thu và phản hồi rất tích 
cực.Một học viên chia sẻ: “Chuyên môn của tôi là 
điều dưỡng, đồng thời tôi cũng là tổ trưởng tổ công 

tác xã hội 
nhưng các 
kiến thức 
được học 
mấy ngày 
hôm nay 
tôi mới 
được tiếp 
xúc lần 
đầu, tôi 
thấy khóa học thât sự cần thiết và bổ ích cho công 
việc hiện nay của tôi.”
Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm ACDC sẽ tiếp 
tục triển khai và nhân rộng các hoạt động tập huấn 
nhằm hỗ trợ công tác với người khuyết tật tại địa 
phương được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.

Nguyễn Kim
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Quyền tham gia của người khuyết tật trong xây 
dựng chính sách về người khuyết tật 
Năm 2014, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc 
thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người 
khuyết tật (CRPD), nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia vào quá 
trình quyết định chính sách và chương trình trực tiếp 
liên quan đến họ (điểm o Lời mở đầu). Đồng thời với 
đó khoản 3 Điều 4 CRPD cũng nhấn mạnh nghĩa vụ 
của Nhà nước trong xây dựng và thi hành pháp luật 
và chính sách nhằm thi hành Công ước này, và trong 
các quá trình ra quyết định khác liên quan đến các 
vấn đề về người khuyết tật, phải tham khảo ý kiến và 
cho phép người khuyết tật, kể cả trẻ em khuyết tật, 
chủ động tham gia thông qua các tổ chức đại diện 
của họ. 

Trong pháp luật Việt Nam, đầu tiên phải kể đến là 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã 
quy định rõ tại khoản 2 Điều 6: Trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức 
chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có 
trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. 
Nhà nước đã và đang nhận thấy được tầm quan trọng 
của các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quá 
trình xây dựng các văn bản pháp luật, đảm bảo đúng 
tinh thần nguyên tắc của quốc tế “không có gì về 
chúng tôi mà không có chúng tôi". Để đảm bảo được 
sự tham gia đầy đủ của nhóm đối tượng chịu tác 
động, hạn chế việc “bỏ lại phía sau" mà trong quy 
định về hồ sơ trình phê duyệt dự án văn bản quy 
phạm pháp luật bắt buộc phải có ý kiến của đối 
tượng chịu tác động. 
Trong Luật người khuyết tật 2010 - văn bản điều 
chỉnh trực tiếp các quy định liên quan đến người 
khuyết tật, pháp luật đã giao quyền lợi cho các tổ 
chức của người khuyết tật có quyền thực hiện tham 
gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách pháp 
luật đối với người khuyết tật. Việc tham gia một cách 
đầy đủ, toàn diện trong việc xây dựng chính sách 
đảm bảo nguyên tắc tham gia và hòa nhập trọn vẹn 
và hữu hiệu vào xã hội trong CRPD.

Những khó khăn người khuyết tật gặp phải khi 
thực hiện quyền tham gia xây dựng chính sách 
pháp luật 
Có thể nói, pháp luật Việt Nam đã và đang tạo nhiều 
điều kiện cho người khuyết tật tham gia hoạt động 
hoạch định chính sách khi họ là đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của các văn bản này. Tuy nhiên, 
trong thực tiễn, việc người khuyết tật tham gia hoạt 
động xây dựng chính sách vẫn còn thấp và đang gặp 
phải nhiều khó khăn, bất cập như:
Luật người khuyết tật 2010 mới chỉ quy định về các 
tổ chức của người khuyết tật được tham gia mà 
chưa nhấn mạnh được quyền tham gia của người 
khuyết tật trong việc xây dựng chính sách. Hiện nay 
Việt Nam có khoảng 22 hội người khuyết tật cấp 
tỉnh1, trong khi đó Việt Nam có tất cả 63 tỉnh thành, 
có 713 đơn vị cấp huyện, nhưng không phải địa 
phương nào cũng có tổ chức của người khuyết tật. 
Việc thiếu các cơ quan đại diện cho chính người 
khuyết tật sẽ làm giảm bớt đi tiếng nói của người 
khuyết tật vào xã hội và điều này có thể dẫn đến 
nhiều địa phương chưa có tổ chức của người khuyết 
tật không mời người khuyết tật tham gia vào quá 
trình xây dựng chính sách. 
Nhiều đại diện tổ chức của người khuyết tật có ý 
kiến rằng họ không được mời tham dự vào quá trình 
xây dựng chính sách tại địa phương. Mặc dù Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định 
rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến 
đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản2, tuy 
nhiên trên thực tế, nhiều cơ quan không mời người 
khuyết tật hay đại diện tổ chức của người khuyết tật 
tham gia vào các cuộc họp, hội thảo,… lấy ý kiến 
trong việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật hay dự thảo dẫn đến nhiều văn bản được ban 
hành chưa có ý kiến tham gia của người khuyết tật.
Việc phổ biến thông tin lấy ý kiến về quá trình đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa mang tính 
phổ quát. Hiện nay, nhiều địa phương sau khi xây 
dựng xong dự thảo đã đăng tải văn bản lên cổng 
thông tin điện tử của mình, tuy nhiên bên cạnh đó 
cũng có nhiều cổng thông tin điện tử của cơ quan 
cấp huyện lại chưa có mục góp ý kiến văn bản3. 
Trong khi đó đây đang được coi là một hình thức 
chính, quan trọng trong việc lấy ý kiến của người 
khuyết tật vào quá trình xây dựng chính sách. Ngoài 
ra, các hình thức tổ chức lấy ý kiến đối với người 
khuyết tật còn chưa đang dạng và chưa phù hợp với 
nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Hiện nay, nhiều 
đơn vị chỉ tổ chức lấy ý kiến thông qua các cuộc họp, 
hội thảo nhưng lại chưa chú ý kiến địa điểm tổ chức 
cuộc họp, hội thảo không tiếp cận đối với người 
khuyết tật, đồng thời cũng không phổ biến rộng rãi 
đến cộng đồng. Điều này dẫn đến cơ hội người 
khuyết tật tham gia vào việc xây dựng chính sách 
còn gặp hạn chế. 
Nhiều người khuyết tật chưa biết đến quyền tham 

gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài 
việc nhiều người khuyết tật biết nhưng khó tiếp cận 
với quyền này thì cũng có nhiều người khuyết tật 
không biết mình có quyền tham gia vào việc xây 
dựng góp ý chính sách pháp luật. Điều này cũng gián 
tiếp thể hiện việc tuyên truyền phổ biến các quy định 
về quyền này cho người khuyết tật vẫn còn nhiều bất 
cập trong thực tế. Có thể do nguyên nhân như địa 
phương chưa thực hiện hoạt động tuyên truyền này, 
hoặc có địa phương đã thực hiện nhưng không bằng 
nhiều hình thức khác nhau dẫn đến không phù hợp 
với các dạng tật khác nhau. Ví dụ như người khuyết 
tật nghe nói sẽ không thể tiếp cận việc tuyên truyền 
này nếu chỉ tuyên truyền trên loa, đài phát thanh hay 
truyền hình mà không có phiên dịch ngôn ngữ kí 
hiệu, hay người khuyết tật nhìn không thể tiếp cận 
nếu tuyên truyền thông qua bản tin, báo...
Có thể nói, ngay trong cả mặt chính sách và thực thi 
cũng đang còn một số vướng mắc nhất định khiến 
cho người khuyết tật gặp khó khăn khi thực hiện các 
quyền tham gia của mình trong việc xây dựng, góp ý 
chính sách. Điều này đặt ra cho Nhà nước phải xây 
dựng các giải pháp để giải quyết các vướng mắc trên, 
giúp cho người khuyết tật thực hiện một cách tốt 
nhất quyền của mình, đồng thời hoà nhập vào       
cộng đồng.
Đề xuất, kiến nghị
Luật người khuyết tật cần sửa đổi theo hướng quy 
định người khuyết tật có quyền tham gia vào xây 
dựng, góp ý chính sách theo quy định của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nhà nước cần nghiên cứu để ban hành các chính 
sách đơn giản hoá các thủ tục để thành lập Hội người 
khuyết tật, khuyến khích địa phương phát triển các 
tổ chức của người khuyết tật để họ tham gia nhiều 
hơn vào việc xây dựng chính sách.
Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến 
quyền của người khuyết tật trong việc tham gia, góp 
ý chính sách bằng nhiều hình thức tuyên truyền 
khác nhau phù hợp với từng dạng khuyết tật. 
Trong qúa trình đề nghị xây dựng văn bản và lấy ý 
kiến của người khuyết tật cần phải được thông báo 
rộng rãi trên các kênh thông tin truyền thông để tăng 
cường sự đóng góp của người khuyết tật vào trong 
quá trình này. 
Đồng thời cần có các quy định bắt buộc các cổng 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có phần 
riêng dành cho việc góp ý các chính sách. 

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Ngày nay, người khuyết tật đang ngày càng thể 
hiện được vai trò và tiếng nói của mình vào xã 
hội thông qua việc thành lập các tổ chức của 
người khuyết tật tại địa phương, tăng cường 
tham gia vào các hoạt động đời sống. Đồng thời 
với đó, Nhà nước cũng ngày càng nhìn nhận tầm 
quan trọng của người khuyết tật trong sự phát 
triển của xã hội đặc biệt là trong hoạt động xây 
dựng chính sách mà người khuyết tật là những 
đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. 

Ảnh minh họa
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dựng chính sách về người khuyết tật 
Năm 2014, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc 
thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người 
khuyết tật (CRPD), nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia vào quá 
trình quyết định chính sách và chương trình trực tiếp 
liên quan đến họ (điểm o Lời mở đầu). Đồng thời với 
đó khoản 3 Điều 4 CRPD cũng nhấn mạnh nghĩa vụ 
của Nhà nước trong xây dựng và thi hành pháp luật 
và chính sách nhằm thi hành Công ước này, và trong 
các quá trình ra quyết định khác liên quan đến các 
vấn đề về người khuyết tật, phải tham khảo ý kiến và 
cho phép người khuyết tật, kể cả trẻ em khuyết tật, 
chủ động tham gia thông qua các tổ chức đại diện 
của họ. 

Trong pháp luật Việt Nam, đầu tiên phải kể đến là 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã 
quy định rõ tại khoản 2 Điều 6: Trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức 
chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có 
trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. 
Nhà nước đã và đang nhận thấy được tầm quan trọng 
của các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quá 
trình xây dựng các văn bản pháp luật, đảm bảo đúng 
tinh thần nguyên tắc của quốc tế “không có gì về 
chúng tôi mà không có chúng tôi". Để đảm bảo được 
sự tham gia đầy đủ của nhóm đối tượng chịu tác 
động, hạn chế việc “bỏ lại phía sau" mà trong quy 
định về hồ sơ trình phê duyệt dự án văn bản quy 
phạm pháp luật bắt buộc phải có ý kiến của đối 
tượng chịu tác động. 
Trong Luật người khuyết tật 2010 - văn bản điều 
chỉnh trực tiếp các quy định liên quan đến người 
khuyết tật, pháp luật đã giao quyền lợi cho các tổ 
chức của người khuyết tật có quyền thực hiện tham 
gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách pháp 
luật đối với người khuyết tật. Việc tham gia một cách 
đầy đủ, toàn diện trong việc xây dựng chính sách 
đảm bảo nguyên tắc tham gia và hòa nhập trọn vẹn 
và hữu hiệu vào xã hội trong CRPD.

ThS. Ngô Thị Thu Hằng

Những khó khăn người khuyết tật gặp phải khi 
thực hiện quyền tham gia xây dựng chính sách 
pháp luật 
Có thể nói, pháp luật Việt Nam đã và đang tạo nhiều 
điều kiện cho người khuyết tật tham gia hoạt động 
hoạch định chính sách khi họ là đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của các văn bản này. Tuy nhiên, 
trong thực tiễn, việc người khuyết tật tham gia hoạt 
động xây dựng chính sách vẫn còn thấp và đang gặp 
phải nhiều khó khăn, bất cập như:
Luật người khuyết tật 2010 mới chỉ quy định về các 
tổ chức của người khuyết tật được tham gia mà 
chưa nhấn mạnh được quyền tham gia của người 
khuyết tật trong việc xây dựng chính sách. Hiện nay 
Việt Nam có khoảng 22 hội người khuyết tật cấp 
tỉnh1, trong khi đó Việt Nam có tất cả 63 tỉnh thành, 
có 713 đơn vị cấp huyện, nhưng không phải địa 
phương nào cũng có tổ chức của người khuyết tật. 
Việc thiếu các cơ quan đại diện cho chính người 
khuyết tật sẽ làm giảm bớt đi tiếng nói của người 
khuyết tật vào xã hội và điều này có thể dẫn đến 
nhiều địa phương chưa có tổ chức của người khuyết 
tật không mời người khuyết tật tham gia vào quá 
trình xây dựng chính sách. 
Nhiều đại diện tổ chức của người khuyết tật có ý 
kiến rằng họ không được mời tham dự vào quá trình 
xây dựng chính sách tại địa phương. Mặc dù Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định 
rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến 
đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản2, tuy 
nhiên trên thực tế, nhiều cơ quan không mời người 
khuyết tật hay đại diện tổ chức của người khuyết tật 
tham gia vào các cuộc họp, hội thảo,… lấy ý kiến 
trong việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật hay dự thảo dẫn đến nhiều văn bản được ban 
hành chưa có ý kiến tham gia của người khuyết tật.
Việc phổ biến thông tin lấy ý kiến về quá trình đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa mang tính 
phổ quát. Hiện nay, nhiều địa phương sau khi xây 
dựng xong dự thảo đã đăng tải văn bản lên cổng 
thông tin điện tử của mình, tuy nhiên bên cạnh đó 
cũng có nhiều cổng thông tin điện tử của cơ quan 
cấp huyện lại chưa có mục góp ý kiến văn bản3. 
Trong khi đó đây đang được coi là một hình thức 
chính, quan trọng trong việc lấy ý kiến của người 
khuyết tật vào quá trình xây dựng chính sách. Ngoài 
ra, các hình thức tổ chức lấy ý kiến đối với người 
khuyết tật còn chưa đang dạng và chưa phù hợp với 
nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Hiện nay, nhiều 
đơn vị chỉ tổ chức lấy ý kiến thông qua các cuộc họp, 
hội thảo nhưng lại chưa chú ý kiến địa điểm tổ chức 
cuộc họp, hội thảo không tiếp cận đối với người 
khuyết tật, đồng thời cũng không phổ biến rộng rãi 
đến cộng đồng. Điều này dẫn đến cơ hội người 
khuyết tật tham gia vào việc xây dựng chính sách 
còn gặp hạn chế. 
Nhiều người khuyết tật chưa biết đến quyền tham 

gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài 
việc nhiều người khuyết tật biết nhưng khó tiếp cận 
với quyền này thì cũng có nhiều người khuyết tật 
không biết mình có quyền tham gia vào việc xây 
dựng góp ý chính sách pháp luật. Điều này cũng gián 
tiếp thể hiện việc tuyên truyền phổ biến các quy định 
về quyền này cho người khuyết tật vẫn còn nhiều bất 
cập trong thực tế. Có thể do nguyên nhân như địa 
phương chưa thực hiện hoạt động tuyên truyền này, 
hoặc có địa phương đã thực hiện nhưng không bằng 
nhiều hình thức khác nhau dẫn đến không phù hợp 
với các dạng tật khác nhau. Ví dụ như người khuyết 
tật nghe nói sẽ không thể tiếp cận việc tuyên truyền 
này nếu chỉ tuyên truyền trên loa, đài phát thanh hay 
truyền hình mà không có phiên dịch ngôn ngữ kí 
hiệu, hay người khuyết tật nhìn không thể tiếp cận 
nếu tuyên truyền thông qua bản tin, báo...
Có thể nói, ngay trong cả mặt chính sách và thực thi 
cũng đang còn một số vướng mắc nhất định khiến 
cho người khuyết tật gặp khó khăn khi thực hiện các 
quyền tham gia của mình trong việc xây dựng, góp ý 
chính sách. Điều này đặt ra cho Nhà nước phải xây 
dựng các giải pháp để giải quyết các vướng mắc trên, 
giúp cho người khuyết tật thực hiện một cách tốt 
nhất quyền của mình, đồng thời hoà nhập vào       
cộng đồng.
Đề xuất, kiến nghị
Luật người khuyết tật cần sửa đổi theo hướng quy 
định người khuyết tật có quyền tham gia vào xây 
dựng, góp ý chính sách theo quy định của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nhà nước cần nghiên cứu để ban hành các chính 
sách đơn giản hoá các thủ tục để thành lập Hội người 
khuyết tật, khuyến khích địa phương phát triển các 
tổ chức của người khuyết tật để họ tham gia nhiều 
hơn vào việc xây dựng chính sách.
Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến 
quyền của người khuyết tật trong việc tham gia, góp 
ý chính sách bằng nhiều hình thức tuyên truyền 
khác nhau phù hợp với từng dạng khuyết tật. 
Trong qúa trình đề nghị xây dựng văn bản và lấy ý 
kiến của người khuyết tật cần phải được thông báo 
rộng rãi trên các kênh thông tin truyền thông để tăng 
cường sự đóng góp của người khuyết tật vào trong 
quá trình này. 
Đồng thời cần có các quy định bắt buộc các cổng 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có phần 
riêng dành cho việc góp ý các chính sách. 

Chiều ngày 18/11/2019, Công ty Mitsubishi                   
Corporation Việt Nam đã đến thăm và trao tài trợ khóa 
học bổng cho Trung tâm ACDC. Đây là khóa học đầu 
tiên Trung tâm ACDC tổ chức liên quan đến Công nghệ 
thông tin (IT) dành cho thanh niên khuyết tật.
Tham dự lễ tài trợ gồm ông Tetsu Funayama, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Công ty Mitsubishi Corporation 
Việt Nam; ông Yoshinori Tsuchiya, Phó chủ tịch; bà 
Trịnh Tố Phương, Phó phòng Cấp cao Phòng kế hoạch 
và hành chính; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung 
tâm ACDC cùng các cán bộ khác của Trung tâm ACDC, 
các học viên khuyết tật và các phụ huynh.
Tại đây, Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam đã 
trao khóa học bổng ngắn hạn về IT và các thiết bị máy 
móc cho Trung tâm ACDC nhằm phục vụ đáp ứng nhu 
cầu học tập và nâng cao kỹ năng tay nghề cho các học 

viên khuyết tật. Ông 
Tetsu Funayama 
chia sẻ: “Chúng tôi 
mong rằng với sự 
giúp đỡ này của 
chúng tôi, các học 
viên sẽ có một nghề 
để tự nuôi sống bản 
thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, đời 
sống của các em sẽ được cải thiện về vật chất và       
tinh thần”.
Khóa học dành cho các thanh niên khuyết tật có độ 
tuổi từ 15 đến 35 tuổi. Tham gia khóa học, các học viên 
sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí, được trang bị máy 
tính, tài liệu học tập; hỗ trợ ăn trưa và được ưu tiên giới 
thiệu việc làm nếu đạt kết quả tốt. 

Phan Việt

 1. Theo thông tin do Liên hiệp hội về người khuyết tật 
Việt Nam cung cấp
2. Điều 129 và khoản 2 Điều 133 Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015
3. Ví dụ như http://binhchanh.hochiminhcity.gov-
.vn/Pages/default.aspx, 
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Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện 
các nhiệm vụ sau:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính 
quyền về trợ giúp người khuyết tật: Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong 
thực hiện công tác người khuyết tật; tuyên truyền, phổ 
biến quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước cho người khuyết tật bằng hình thức            
phù hợp… 
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trong thực hiện chính sách, pháp luật về người 
khuyết tật: Hoàn thiện pháp luật về người khuyết tật; 
nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức sống 
trong xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 
tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, 
cơ sở hạ tầng…; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 
phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về người khuyết tật…
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức của người khuyết tật: Đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người 
khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết 
tật…
- Ngoài ra còn một số hoạt động khác như: Đẩy mạnh 
xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, phát 
huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các 
tổ chức của người khuyết tật
Chỉ thị số 39-CT/TW có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/11/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/-
Bo-may-hanh-chin-
h/Chi-thi-39-CT-TW-2019-tang-cuong-su-lanh-dao-c
ua-Dang-doi-voi-cong-tac-nguoi-khuyet-tat-427501.
aspx

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban bí 
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác người khuyết tật. 

Nghị định 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính 
phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 
45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng 
đất.

Trong Nghị định mới, Chính phủ đã sửa đổi một số nội 
dung về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, 
cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ 
nghèo; hộ gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia 
đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn kinh tế 
- xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm 
nộp trong thời hạn 05 năm này. Trường hợp sau 05 
năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá 
nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất thì hộ gia đình, cá nhân 
phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm 
nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của 
pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 
năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.
Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử 
dụng đất trước ngày 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán 
tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại 
thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến hết ngày 
28/02/2021.
Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
10/12/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://luatvietnam.vn/dat-dai/ng-
hi-dinh-79-2019-sua-doi-ng-
hi-dinh-45-ve-thu-tien-su-dung-dat-177793-d1.html
#tomtat

Thông tư 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của 
Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016 
quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn 
cước công dân. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp 
lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ ngoài việc thu 
Chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân 
(nếu có), thu thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp 
đổi thẻ Căn cước công dân còn phải: Gửi lại thẻ Căn 
cước công dân qua đường chuyển phát nhanh, nếu có 
yêu cầu; thu, hủy Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong 
tróc, không rõ nét. Trường hợp công dân làm thủ tục 
cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan 
quản lý căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh 
những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh 
này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công 
dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của 
pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng 
thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn 
cước công dân.
Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/12/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://luatvietnam.vn/tu-phap/-
thong-tu-48-2019-tt-bca-sua-doi-thong-tu-11-2016-tt
-bca-ve-cap-cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-177862
-d1.html

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
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CÂU CHUYỆN 
PHÁP LUẬT 

Tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về Thay đổi người trực 
tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:
“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy 
định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực 
tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các 
căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp 
với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Ảnh minh họa

dưỡng vì có thu nhập ổn định 
hơn anh mà trái tim anh như 
chết lặng. Anh tuy không đi làm 
công ty nhưng anh vẫn nhận đồ 
điện tử về nhà sửa, thu nhập có 
không đều nhưng cũng có thể 
nuôi con. Kể từ ngày Khang mới 
lọt lòng, anh chăm con là chủ 
yếu, chị Hà sinh xong thì yếu, 
được nghỉ mấy tháng là phải 
quay lại làm, ca kíp sáng tối, 
nuôi con đều một tay anh gánh 
vác. Giờ đây, để con cho vợ nuôi 

anh không yên tâm, công việc đêm 
hôm thì ai lo cho con, anh viện dẫn 
mọi lý do nhưng Tòa vẫn xét thấy 
điều kiện của chị Hà nuôi con tốt 
hơn. Nhiều người nghe tin lại gật 
đầu nói nhau: “Bố khuyết tật chân 
tập tễnh thế kia thì làm sao nuôi nổi 
con, để cho mẹ nuôi là đúng rồi”. 
Anh buồn lắm bởi mọi công việc anh 
đều tự mình làm, không phụ thuộc 
vào ai.
Sau khi ly hôn, chỉ một thời gian 
ngắn chị Hà kết hôn với người khác 
và đưa cháu Khang về bà ngoại nuôi 
dưỡng. Thế rồi, chị gửi tiền về cho 
bà ngoại nuôi cháu, tháng có tháng 
không, vài ba tháng mới về thăm 
con. Buồn thay, bà ngoại đã ngoài 
70 tuổi ngày ngày chăm vườn rau 
sau nhà hái đi bán kiếm được mấy 
đồng, hai bà cháu lại rau cháo nuôi 
nhau. Hàng xóm biết hoàn cảnh của 
bà khuyên bà gọi điện cho chị Hà rồi 
chuyển cháu Khang lên thành phố 
học cho gần mẹ. Nhưng bà lại xua 

  uối cùng sau bao nhiêu hàn 
gắn, vun đắp, níu kéo của anh Mạnh 
không thành thì chị Hà cũng quyết 
định ly hôn. Bạn bè, họ hàng hai 
bên đều tiếc cho đôi vợ chồng trẻ, 
thương cho đứa nhỏ mới 5 tuổi đã 
không đủ tình cảm của bố mẹ. 
Anh Mạnh và chị Hà yêu nhau từ 
thời mười tám, đôi mươi, hai người 
cùng nhau lên thành phố kiếm việc, 
chị thì làm công nhân may, còn anh 
là công nhân xây dựng. Với số tiền 
công ít ỏi nhưng đủ trang trải cuộc 
sống, căn phòng trọ của anh chị 
luôn đầy ắp tình cảm và tiếng cười 
hạnh phúc, nhất là khi Khang – con 
trai đầu lòng ra đời. Nhưng cái ngày 
Khang tròn 3 tuổi một biến cố xảy 
ra, là khởi nguồn cho những bất 
hạnh của gia đình nhỏ. Ở công 
trường xây dựng, anh Mạnh bị tai 
nạn lao động nặng khiến hỏng một 
bên chân và phải nghỉ hẳn nghề 
xây dựng. Cũng từ đó, gánh nặng 
cơm áo gạo tiền phần nhiều đè 
nặng lên vai chị Hà. Dần dần, chị Hà 
trở lên lạnh nhạt và không dành 
nhiều thời gian cho gia đình. Có 
người nói chị Hà có người mới, anh 
phủi tay không tin nhưng đến giờ 
thì anh Mạnh tin rồi, anh đành để 
chị đi.
Tuy nhiên, anh chị vẫn không thống 
nhất được ai sẽ là người nuôi 
dưỡng bé Khang sau ly hôn. Ngày 
ra Tòa, Thẩm phán tuyên bé Khang 
sẽ được giao cho chị Hà nuôi 

tay: “Mẹ nó còn đang lo gia đình 
mới, gia đình chồng mới lại không 
thích con riêng của nó nên mới để 
thằng Khang ở với tôi”. Tháng nào, 
anh Mạnh cũng gọi điện về hỏi 
thăm hai bà cháu nhưng bà cũng 
không dám kêu một lời vì chị Hà 
từng dặn bà không được nói gì với 
anh, bà đành nói đều ổn.
Năm học mới cũng đến, Khang vào 
lớp 1, tiền mua sách vở, tiền quỹ lớp 
bà đã báo lên cho mẹ Khang mà 
không thấy chị Hà gửi về. Khất hết 
lần này đến lần khác với cô giáo, bà 
cũng không chạy vạy được ở đâu. 
May thay, lần đó anh về thăm cháu 
mới biết tin mà xót xa. Khang vừa 
nhìn thấy bố đã ôm chầm khóc nức 
nở, kêu nhớ bố làm anh càng thắt 
lòng. Hàng tháng anh vẫn đều đặn 
gửi tiền cho chị Hà và hỏi thăm 
cháu Khang, chị Hà vẫn nói cháu 
khỏe mạnh, học hành chăm chỉ. 
Vừa đúng lúc, anh ký hợp đồng với 
công ty, giờ đây anh đã tự tin để gửi 
đơn yêu cầu Tòa thay đổi người trực 
tiếp nuôi con sau ly hôn. Hôm ở Tòa 
anh đã được phổ biến quy định này, 
nên anh dặn lòng cố gắng kiếm 
công việc thu nhập ổn định để dành 
quyền nuôi con. Rồi ngày anh mong 
nhất cũng đã đến, Tòa đã chấp nhận 
yêu cầu thay đổi người trực tiếp 
nuôi con sau khi xem xét điều kiện 
nuôi con của hai anh chị. Từ nay, 
anh sẽ đưa con lên thành phố học 
và ở với mình, hàng ngày hai bố con 
sẽ có nhau. 

Ảnh minh họa



Câu hỏi 1: Mùa mưa bão sắp tới, lo sợ cây bên nhà 
hàng xóm sẽ đổ sang nhà mình nên nhiều lần tôi 
yêu cầu họ chặt cây hoặc tỉa bớt cành nhưng họ 
không thực hiện. Tôi có thể nhờ chính quyền can 
thiệp được không? Nếu cây đổ gây thiệt hại thì họ 
có phải bồi thường không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Điều 177 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bảo đảm 

an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy 
cơ gây thiệt hại như sau:

1. Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy 
cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh 
thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp 
khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình 
xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động 
sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện 
thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung 
quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ 
do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

2. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động 
sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu cây cối, 
công trình phải bồi thường.

Như vậy, nếu cây cối nhà hàng xóm có nguy cơ gãy, 
đổ sang nhà anh/chị, có thể gây thiệt hại về người 
hoặc tài sản thì anh/chị có quyền yêu cầu người 
hàng xóm phải chặt cây; nếu người đó không chặt 
cây, phá dỡ thì gia đình anh/chị có quyền yêu cầu 
chính quyền địa phương cho chặt cây, chủ sở hữu 
cây cối phải chịu chi phí chặt cây.

Bên cạnh việc buộc phải chặt bỏ cây cối có nguy cơ 
sập đổ xuống bất động sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt 
công cộng, Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015 quy định 
việc bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra như sau: 
Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản 
lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.
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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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Như vậy, nếu gia đình anh/chị đã yêu cầu nhưng 
người hàng xóm vẫn không chặt cây thì trong trường 
hợp cây cối đổ gây thiệt hại cho gia đình anh/chị, 
nhà hàng xóm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường 
toàn bộ các thiệt hại do cây đổ gây ra.

Câu hỏi 2: Chồng tôi đã mất. Hiện tại tôi đang một 
mình nuôi một con 15 tuổi, gia đình tôi thuộc hộ 
cận nghèo ở xã. Xin hỏi trường hợp của tôi có được 
chế độ mẹ đơn thân nuôi con không? 

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Hiện nay, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy đối tượng bảo trợ xã 
hội là người đơn thân nghèo nuôi con là những 
trường hợp sau:

Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không 
có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ 
mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi 
con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 
22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học 
nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
văn bằng thứ nhất. 

Như vậy, căn cứ theo quy định trên có ba điều kiện 
để xác định người đơn thân nuôi con được hưởng 
chế độ trợ cấp xã hội là: 

- Thuộc hộ nghèo ( có trong danh sách hộ nghèo tại 
địa phương) 

- Không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc 
vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định 
của pháp luật

- Đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 
16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học 
phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

Như vậy, trường hợp của bác không được nhận chế 
độ mẹ đơn thân nghèo nuôi con vì gia đình bác 
không phải hộ nghèo.
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- Số lượng: 5
- Vị trí: Tư vấn viên Manulife làm việc tại văn phòng, đi làm ngay, không yêu cầu 
kinh nghiệm, không cần bằng cấp
- Độ tuổi: 18 - 35 tuổi
THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Thứ 2 - thứ 6: 8h30 - 17h30
- Thứ 7: 1 tháng làm 2 ngày thứ 7 và nghỉ 2 ngày thứ 7
- Chủ nhật nghỉ
MỨC LƯƠNG:
- Thu nhập thực lãnh sau thuế gồm: lương cơ bản+ hoa hồng cuộc hẹn+ hoa 
hồng bán hàng => tối thiểu 5,000,000 đến 20,000,000
- Sau 2 tháng thử việc, sẽ được xét tăng mức lương cơ bản được đánh giá đúng năng lực cá nhân.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Được hưởng các chế độ phúc lợi + bảo hiểm theo quy đinh nhà nước, thưởng dịp lễ + tết (lương tháng 13)
- Được nghỉ 12 ngày phép năm và nghỉ Lễ tết theo quy định
- Lương tháng 13 & thưởng theo Quí, Năm
- Các quyền lợi hấp dẫn khác theo quy định của Công ty
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ miễn phí tại công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp theo phong cách nước ngoài (Canada) nhiều cơ hội thăng tiến- 
Được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ( AON care ).
ĐỊA CHỈ CÔNG TY:
- Tòa nhà Ánh Hào Quang số 32 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Bộ phận tuyển dụng: tuyendung@callstars.com.vn hoặc Ms Tuyền - 0921 378 298

Công ty TNHH Ánh hào quang 
Bình Thạnh tuyển dụng tư vấn 
viên Manulife

Tuyển dụng nhân viên giám sát Camera
Số lượng: 100 người
Mô tả công việc:
- Làm việc trên máy tính, giám sát camera các siêu thị, trung tâm thương mại, sự kiện,…
- Quan sát trực tiếp các khách mua hang trung tâm trong và ngoài nước
- Nhập số lượng khách ra vào cửa vào máy tính bảng được công ty trang bị
- Công việc đơn giản, nhân viên hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình
Yêu cầu công việc:
- Kinh nghiệp: không yêu cầu sẽ được hướng dẫn cụ thể trước khi làm việc
- Công việc phù hợp từ độ tuổi 17 đến 30 
- Nhiều ca làm việc để lựa chọn: 
6h sang đến 18h tối hoặc 7h sang đến 19h tối hoặc 9h sang đến 21h tối
Quyền lợi:
- Làm ngày đầu tiên được về sớm 17h
- Hỗ trợ nhà ở miễn phí cho tất cả các nhân viên ở xa
- Phụ cấp phí xăng xe cho những ai không ở nhà chung 300k/tháng
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN khi trở thành nhân viên chính thức
- Lễ tết được nghỉ có lương theo Luật lao động, làm ngày Lễ Tết lương x3
- Lương thử việc: 4.000.000/tháng (nghỉ 4 ngày)
- Lương chính thức: 5.300.000/tháng (nghỉ 5 ngày)
Hồ sơ và thông tin liên hệ:
- Hộ khẩu, CMND, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, xác nhận hạnh kiểm, giấy chứng nhận khuyết tật (công 
chứng không quá 6T)
- Địa chỉ: Chi nhánh 1: Số 5 đường 198, phường Phước Long A, quận 9 hoặc Chi nhánh 2: 156/2A Nam Hòa, 
phường Phước Long A, quận 9
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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.

Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp 
lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ ngoài việc thu 
Chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân 
(nếu có), thu thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp 
đổi thẻ Căn cước công dân còn phải: Gửi lại thẻ Căn 
cước công dân qua đường chuyển phát nhanh, nếu có 
yêu cầu; thu, hủy Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong 
tróc, không rõ nét. Trường hợp công dân làm thủ tục 
cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan 
quản lý căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh 
những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh 
này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công 
dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của 
pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng 
thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn 
cước công dân.
Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/12/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://luatvietnam.vn/tu-phap/-
thong-tu-48-2019-tt-bca-sua-doi-thong-tu-11-2016-tt
-bca-ve-cap-cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-177862
-d1.html


