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Thân gửi quý đối tác, nhà tài trợ và bạn bè, 
Năm mới Canh Tý 2020, T�ung tâm Hành động vì �ự phát triển cộng đồng (ACDC) trân 
trọng gửi tới quý đối tác, nhà tài trợ và bạn bè lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang 
và Thịnh vượng!
Với mục tiêu trở thành một tổ chức tiên phong trong việc tạ� dựng môi trường �ống tốt hơn 
ch� người khuyết tật và nhóm yếu thế, đồng thời với �ứ mệnh “Chia �ẻ niềm tin, nâng ca� 
vị thế” ch� người khuyết tật Việt Nam, trong năm qua T�ung tâm ACDC đã triển khai 
những hoạt động đa dạng, những mô hình mới đã thực hiện nhằm hỗ trợ người khuyết tật 
được tiếp cận bình đẳng với các cơ hội và nâng ca� chất lượng cuộc �ống của người khuyết 
tật. Và hơn hết, những tình cảm, nghị lực, ý chí của người khuyết tật và cộng đồng đã trở 
thành động lực lớn nhất giúp ACDC vượt qua những khó khăn, thách thức để đồng hành 
cùng người khuyết tật, đồng hành cùng các đơn vị �ây dựng và thực thi chính �ách vì một 
thế giới “không ai bị bỏ lại phía �au”.
Chúng tôi cũng �in gửi lời tri ân đến cộng đồng người khuyết tật, các quý đối tác, nhà tài 
trợ và bạn bè. Khởi đầu một thập kỷ mới, hy vọng tất cả chúng ta �ẽ vẫn tiếp tục vững bước 
cùng nhau để �ây dựng một thập kỷ bình đẳng, tiến bộ và hòa nhập ch� tất cả, hướng tới 
17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của thế giới.
Một lần nữa, �in chúc các quý tổ chức, các bạn và gia đình năm mới bình an, hạnh phúc 
và thành công!
T�ân trọng cảm ơn./.

Thư Chúc tết

Giám đốc Trung tâm ACDC
Nguyễn Thị Lan Anh

Tết 



Cao Bằng: Sáng ngày 30/11, Trung tâm ACDC phối 
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND và Ban quản lý 
Dự án huyện Quảng Uyên tổ chức hoạt động Hội thi “Ẩm 
thực quê hương” với chủ đề “Chúng ta cùng làm, cùng 
chơi nhé” tại Trường tiều học Lũng Luông, huyện Quảng 
Uyên, Cao Bằng. Sự kiện thu hút hơn 220 người tham gia 
chương trình gồm đại diện lãnh đạo huyện, đại diện của 
Ban Dự án, các giáo viên, gia đình của trẻ khuyết tật, trẻ 
khuyết tật và trẻ không khuyết tật cùng cơ quan báo chí 
khác. Chương trình đã lấy trẻ khuyết tật làm trung tâm 
nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
hoà nhập khuyết tật và quyền giáo dục hoà nhập của trẻ 
khuyết tật. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi làm bánh trôi 
tàu đã tạo ra bầu không khí sôi nổi và nhiệt tình cho các 
nhóm, trong đó đôi bạn cùng tiến với sự hỗ trợ của giáo 
viên và các phụ huynh phối hợp với nhau cố gắng làm 
nhanh nhất để đạt kết quả tốt nhất.

Bắc Kạn: Trung tâm ACDC đã phối hợp với Ban Quản 
lý dự án phát triển cộng đồng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề “Chúng ta cùng 
làm, cùng chơi nhé”. Chương trình đã diễn ra thành công 
với chuỗi hoạt động bao gồm: hội thi “Tìm hiểu pháp luật 
về Quyền của người khuyết tật”, hội thi “Ẩm thực quê 
hương” và hội thi “Thể thao hòa nhập” vào ngày 01/12 tại 
Nhà văn hóa huyện Na Rì. Sự kiện có sự tham dự của đại 
diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm giáo 
dục đặc biệt tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân và Nhóm tự 
lực huyện Na Rì. Đặc biệt, chương trình đã thu hút sự 
tham gia của hơn 300 người là trẻ khuyết tật, bạn thân 
của trẻ khuyết tật, phụ huynh học sinh, giáo viên của 6 xã 
thuộc địa bàn dự án và đông đảo cộng đồng người dân 
sinh sống, làm việc xung quanh nơi diễn ra sự kiện.

Hà Nội: Nhằm hưởng ứng Tháng Hành động Vì Bình 
đẳng Giới và Phòng, Chống Bạo lực trên Cơ sở Giới, ngày 
04 - 05/12, Trung tâm ACDC phối hợp với Mạng lưới Ngăn 
ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới Việt Nam (GBVNet) đã tổ 
chức Hội nghị quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội: 

“Kết nối để xóa khoảng trống trong phòng, chống bạo lực 
tình dục” tại Hà Nội. Chương trình đã thu hút sự tham gia 
của hơn 300 đại biểu, đại diện cho các cơ quan chức 
năng, ban ngành; các tổ chức CSOs, NGOs; các hội/nhóm 
người khuyết tật; CLB phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 
cùng cơ quan thông tấn báo chí. 

Quảng Ngãi: Sáng ngày 29/11, Hội người khuyết tật 
tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tọa đàm về tình hình thực thi 
quyền của người khuyết tật về bảo trợ xã hội, giao thông, 
tiếp cận công trình công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Đây là hoạt động do Trung tâm ACDC và Tổ chức CBM      
tài trợ.

Nghệ An: Ngày 01/12, tại Công viên Nguyễn Tất 
Thành, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung tâm ACDC 
phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức 
sự kiện truyền thông “Tìm hiểu về bạo lực giới đối với phụ 
nữ và trẻ em gái khuyết tật”. Chương trình đã thu hút sự 
tham gia của gần 200 người, đến từ các cơ quan, ban 
ngành, hội đoàn thể, người khuyết tật, gia đình người 
khuyết tật và cơ quan thông tấn báo chí. Sự kiện nhằm 
mục đích nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật cùng cộng đồng về bạo lực trên cơ sở giới đối 
với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Bên cạnh đó, đây 
cũng là cơ hội để tăng cường tiếng nói và sự tham gia của 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong đời sống xã hội. 
Điều này cũng thể hiện ở mục tiêu số 5 trong 17 Mục tiêu 
Phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015 – 
2030 nhằm “Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho 
tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.

Quảng Nam: Sáng 02/12 tại TP.Tam Kỳ, Hội người 
khuyết tật tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm 
với chủ đề “Tình yêu - hôn nhân và hạnh phúc gia đình 
người khuyết tật” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người 
khuyết tật 03/12. Hoạt động do Trung tâm ACDC tài trợ.

Tuệ Chi (biên tập và tổng hợp)

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT (03/12/1992 - 03/12/2019)ACDC
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Tiếp nối khóa tập huấn Công tác xã hội cá nhân đã 
triển khai tháng 11/2019, từ ngày 04 - 06/12/2019 
Trung tâm ACDC phối hợp với Ban quản lý dự án “Tăng 
cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” 
tại Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn Công tác xã hội 
nhóm cho cán bộ ngành y tế và các đơn vị có liên 
quan. Tham gia khóa tập huấn có gần 40 anh chị là 
cán bộ y tế làm công tác xã hội đang công tác tại các 
bệnh viện tuyến tỉnh/huyện và tại các trung tâm bảo 
trợ xã hội, các trung tâm chăm sóc người khuyết tật 
trên địa bàn tỉnh nhà.
Mục đích khóa tập huấn là cung cấp các kiến thức, kỹ 
năng trong công tác xã hội nhóm để các học viên có 
thể áp dụng tại các cơ sở y tế, các trung tâm bảo trợ xã 
hội và các trung tâm chăm sóc người khuyết tật trong 
quá trình hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong đó có 
người khuyết tật.
Một chuỗi các hoạt động, trò chơi kết hợp với lối truyền 
tải kiến thức phong phú được các giảng viên đến từ 
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng trong 
khóa tập huấn đã được các học viên tham gia nhiệt 
tình và háo hức mang lại không khí sôi nỗi và chất 
lượng hiệu quả cao cho lớp học.

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

TIN TỨC
HOẠT ĐỘNG

Sau khi 
đ ư ợ c 
tham gia 
các khóa 
tập huấn 
công tác 
xã hội anh 
và các học 
viên đã 
biết được 
tiến trình, quy tắc trong công tác xã hội nhóm. Anh 
hứa sẽ áp dụng các nguyên tắc cũng như tiến trình 
này khi làm việc với người khuyết tật tại đơn vị của 
mình đang công tác. Anh mong muốn các học viên 
trong khóa học, ban tổ chức và các giảng viên luôn giữ 
mối liên hệ để trong quá trình áp dụng công tác xã hội 
cá nhân hay nhóm tại cơ quan mình luôn có sự học hỏi 
lẫn nhau, hoặc có thể hỗ trợ nhau để các kiến thức 
khóa tập huấn thực sự được áp dụng và thực hành tại 
mỗi cơ quan, đơn vị.  Đó là chia sẻ của anh N.H.B sau 
khi kết thúc lớp học.

Minh Trần

Nghệ An: Tập huấn cho nhóm phụ nữ
khuyết tật nòng cốt

Quảng Ngãi: Hội thảo đảm bảo
tiếp cận cho người khuyết tật

trong lĩnh vực xây dựngNgày 14 - 16/12/2019, 20 phụ nữ khuyết tật thuộc nhóm 
nòng cốt của 3 vùng địa bàn dự án: thành phố Vinh, 
huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa đã tham gia khóa 
tập huấn do Trung tâm ACDC phối hợp với Hội người 
khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức tại Thành phố Vinh, 
Nghệ An.
Thông qua hướng dẫn của chuyên gia, các học viên đã 
được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tư vấn 
về chính sách pháp luật; Kỹ năng tư vấn đồng cảnh 
trong các vấn đề liên quan đến bạo lực giới đối với phụ 
nữ và trẻ em gái khuyết tật. Kết thúc tập huấn, các 
nhóm nòng cốt đã đề ra kế hoạch cho 4 buổi tư vấn 
đồng cảnh tại địa phương, phân chia nhiệm vụ của 
từng thành viên đồng thời cam kết sẽ cùng phối hợp 
thực hiện hoạt động giữa các vùng dự án. 
Dự kiến, buổi tư vấn đồng cảnh đầu tiên về chủ đề “Bạo 
lực gia đình” do nhóm phụ nữ khuyết tật thành phố 
Vinh sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2019. 
Hoạt động nằm 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” do Quỹ Thúc đẩy 
Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ.

Nhung Trần

Ngày 18/12/2019, Trung tâm ACDC kết hợp với Hội 
người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo 
“Đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật trong lĩnh 
vực xây dựng”. Chương trình nhằm chia sẻ kết quả 
khảo sát các công trình xây dựng tại huyện Tư Nghĩa 
và thúc đẩy việc giám sát và thực thi các quy định của 
Nhà nước về vấn đề tiếp cận các công trình công 
cộng tại địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ban 
văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: 
Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ghi nhận những đề xuất 
mà hội thảo đã đề cập, đồng thời tăng cường sự giám 
sát việc thực thi các văn bản luật tại địa phương. 
Trong tương lai gần, chúng tôi cam đoan sẽ đưa vấn 
đề tiếp cận công trình công cộng vào chương trình 
giám sát.
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.

Hải Âu
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Tập huấn nâng cao Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 
phụ nữ khuyết tật

Tháng 09 - 2019, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Hội 
người khuyết tật tại 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên 
Huế tổ chức các khóa tập huấn nâng cao về “Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật”.
Các khóa tập huấn đã thu hút sự tham gia của gần 90 
phụ nữ khuyết tật hoặc thành viên gia đình người 
khuyết tật trong độ tuổi sức khỏe sinh sản ở địa 
phương. Các học viên đã được tìm hiểu các kiến thức 
và kỹ năng cơ bản về: Sinh lý và sinh dục nữ; Chu kỳ 
kinh nguyệt và vệ sinh kinh nguyệt; Quyền phụ nữ 
khuyết tật trong tình yêu/tình dục; Các bệnh lý lây 

truyền qua đường tình dục và các phương pháp tránh 
thai. Các giảng viên không chỉ có kinh nghiệm và 
chuyên môn tốt mà còn từng trực tiếp khám, tư vấn 
sức khỏe sinh sản cho nhiều phụ nữ khuyết tật trên 
địa bàn. Chính vì vậy khóa tập huấn đã diễn ra rất gần 
gũi, sôi động và có nhiều sự tương tác của các học 
viên.
Chị Nguyễn Thị Minh Khai – một phụ nữ khuyết tật tại 
xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền chia sẻ cảm xúc: 
“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia khóa tập huấn 
về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật. 
Tôi rất vui và thấy chương trình đem lại nhiều kiến 
thức bổ ích cho tôi và các chị em. Giảng viên dạy rất 
gần gũi, tận tâm và vui vẻ. Tôi sẽ chia sẻ những kiến 
thức tôi đã được học cho người thân và các chị em 
khác chưa được tham gia tập huấn để mọi người biết 
được các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 
phụ nữ.”
Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người 
khuyết tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) tài trợ.

Nguyệt Hà

Báo cáo kết quả công tác về người khuyết tật năm 2019 
và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 27/12, tại Hà Nội, Báo cáo kết quả công 
tác về người khuyết tật năm 2019 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2020 đã được Ủy ban quốc gia về 
người khuyết tật Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị tổng 
kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2020.
Theo báo cáo, năm 2019, các mặt hoạt động của 
công tác người khuyết tật đã được triển khai toàn 
diện, đồng bộ, chủ động với sự quan tâm và phát huy 
trách nhiệm của các thành viên Ủy ban, các Bộ, 
ngành, địa phương và các tổ chức hữu quan. Ngân 
sách Nhà nước đã bố trí cho địa phương 17.517 tỷ 
đồng để  thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và 
131 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục 
đối với người khuyết tật. Trong chăm sóc y tế, Bộ Y tế 
đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh, trong đó quy định về Phục hồi chức năng 
và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Sửa đổi 
Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có mục tiêu tăng phạm 
vi và độ bao phủ chi trả BHYT cho người khuyết tật;…

Bên cạnh đó, công tác trợ giúp người khuyết tật còn 
gặp một số khó khăn về giao thông tiếp cận, các dịch 
vụ xã hội cơ bản, năng lực đội ngũ cán bộ nhân     
viên …
Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội sẽ tập trung rà soát lại để có điều 
chỉnh hợp lý cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo độ 
bao phủ, với mục tiêu kinh tế phát triển đồng nghĩa 
với vấn đề chăm lo xã hội; đánh giá tổng kết Đề án trợ 
giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020; Các cơ 
quan liên quan rà soát luật chuyên ngành cho phù 
hợp với Bộ luật, quy định; Tiếp tục hỗ trợ các hội liên 
quan đến người khuyết tật vận động nguồn lực để 
phát huy vai trò; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa 
các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ trung ương đến 
địa phương, trong nước và ngoài nước phát huy toàn 
bộ sức mạnh làm tốt công tác trợ giúp người     
khuyết tật.

Tuệ Chi 
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Ngày 09/01/2020, Trung tâm ACDC kết hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo Kết nối phụ 
nữ khuyết tật và Lễ phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – Kết nối thành công” tại Hà Nội. 

Hoạt động nhằm mục tiêu kết nối phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại Việt 

Nam, đồng thời thảo luận nhằm lấy ý kiến, nhu cầu về việc thành lập 
mạng lưới hỗ trợ quốc gia cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Hoạt động 
có sự tham gia của bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội phụ 
nữ Việt Nam; ông Đặng Văn Thanh, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp 
hội về người khuyết tật Việt Nam; bà Đàm Việt Hà, Phó Giám đốc Trung 
tâm ACDC cùng đại diện các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, nữ doanh 
nhân khuyết tật trên toàn quốc.

Bà Đàm Việt Hà, Phó giám đốc Trung tâm ACDC cho biết: Đây là cơ hội để các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật trên 
toàn quốc gặp gỡ, kết nối chia sẻ thông tin, tạo ra diễn đàn để phụ nữ khuyết tật được lên tiếng, được chia sẻ. 
Trong năm 2019, dự án “Nâng cao năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật” đã thành lập được các mạng 
lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại Ba Vì (Hà Nội) và quận Thanh Khê (Đà Nẵng), bao gồm các CLB 
phụ nữ khuyết tật và các đơn vị tại địa phương. Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy, nhu cầu thành lập mạng lưới 
cấp quốc gia là rất lớn, cần thúc đẩy để nhu cầu của các Câu lạc bộ được hiện thực hóa trong tương lai.

Hội thảo đã nhận được sự thống nhất cao trong việc thành lập mạng lưới quốc gia hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật. Các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thể hiện mong muốn mạng lưới sẽ là nơi thúc đẩy sự phát 
triển, vì sự tiến bộ và an toàn cho phụ nữ khuyết tật, tăng cường năng lực và kỹ năng; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ 
khuyết tật trên toàn quốc.

Cũng trong hội thảo, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – Kết nối thành công”. 
Đây là cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp hội về Người khuyết tật 
Việt Nam tổ chức cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã do phụ nữ khuyết tật làm chủ có ý tưởng hoặc 
dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo. Cuộc thi sẽ nhận hồ sơ trước ngày 01/03/2020, ưu tiên các ý 
tưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ chất 
lượng. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng, thông qua 
Hội thảo và Lễ phát động này sẽ thu được nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm chung tay hành động, góp 
phần giảm thiểu, ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ khuyết tật. Đặc biệt trong thời gian tới sẽ có 
nhiều nữ khuyết tật Doanh nhân với các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ vay vốn và làm chủ các 
Doanh nghiệp mà ở đó sản xuất ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, thu hút 
nhiều lao động là người khuyết tật vào làm việc, qua đó tăng sự hòa nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
chị em.”

Hoạt động được thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Dân chủ Liên hiệp quốc (UNDEF) trong khuôn khổ dự án 
“Nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”.

Minh Trần 

Kết nối mạng lưới
 phụ nữ khuyết tật 

trên toàn quốc

TIN TỨC
HOẠT ĐỘNG



PHÂN TÍCH
BÌNH LUẬN
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ĐIỂM MỚI VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUY ĐỊNH 
TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Thứ nhất, Bộ luật lao động 2019 bỏ quy định “người 
sử dụng lao động phải thường xuyên chăm sóc sức 
khỏe của người khuyết tật”.
Về tính cần thiết, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ là một 
vấn đề cần thiết, và là yêu cầu bắt buộc dành cho 

NSDLĐ. Tuy nhiên, nó không cần thiết và khó thực 
hiện trên thực tế khi yêu cầu NSDLĐ thường xuyên 
chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Khuyết tật 
có nhiều dạng khuyết tật, mức độ khác nhau nên việc 
chăm sóc sức khỏe cần đảm bảo phù hợp với tình 
trạng của người khuyết tật. Hơn nữa, người khuyết 
tật có thẻ bảo hiểm y tế để thường xuyên kiểm tra 
sức khỏe nên việc đặt ra yêu cầu này cho NSDLĐ là 
không cần thiết. Thậm chí, yêu cầu này có thể sẽ tạo 
ra gánh nặng cho NSDLĐ dẫn đến việc NSDLĐ e ngại 
nhận lao động là người khuyết tật làm việc. Chính vì 
vậy việc BLLĐ 2019 bỏ quy định NSDLĐ phải thường 
xuyên chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật là 
hợp lý.
Thứ hai, bổ sung quy định NSDLĐ có quyền  sử 
dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, 
làm việc ban đêm, làm công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm khi có sự đồng ý của người        
khuyết tật.
Đây là một điểm mới tiến bộ nhất trong quy định của 
Bộ luật lao động năm 2019 về lao động khuyết tật và 
đã thể hiện được sự tôn trọng của lao động khuyết tật 
đối với vấn đề việc làm, đảm bảo quyền tự chủ, tự 
quyết của họ đối với công việc và đảm bảo được sự 
tương thích với các quy định trong Công ước của Liên 
hợp quốc về người khuyết tật (CRPD). Điều 27 quy 
định: “(a) Nghiêm cấm phân biệt đối xử trên tất cả 
các mặt có liên quan đến vấn đề việc làm…”, “thừa 
nhận quyền của người khuyết tật được làm việc, trên 
cơ sở bình đẳng như những người khác, bao gồm 
quyền có cơ hội để kiếm sống bằng công việc do 
chính họ tự do lựa chọn hay chấp nhận trong thị 
trường lao động và trong môi trường làm việc cởi mở, 
hoà nhập và tiếp cận cho người khuyết tật.” Việc làm 
thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế nên là do NLĐ và 
NSDLĐ thỏa thuận, nếu người khuyết tật cảm thấy 
sức khỏe không phù hợp để làm thêm giờ, làm ban 
đêm, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
thì họ sẽ có quyền lựa chọn cho chính bản thân. Bộ 

luật lao động 2012 nghiêm cấm NSDLĐ làm việc thêm 
giờ, làm ban đêm, làm công việc nặng nhọc độc hại 
nguy hiểm bỗng nhiên lại trở thành trở ngại cho 
người khuyết tật khi tham gia lao động và giảm cơ hội 
việc làm của người lao động khuyết tật – trong khi cơ 
hội việc làm của người khuyết tật đã rất thấp. Trong 
thực tế, không ít trường hợp NLĐ là người khuyết tật 
vẫn có đủ sức khỏe để thực hiện các công việc mang 
tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ví dụ, theo 
quy định tại trong khoản 4 Danh mục 7 về lĩnh vực 
thể dục, thể thao của Quyết định số 

190/199/QĐ-BLĐTBXH ban hành ngày 03/03/1999 về 
việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì người khuyết tật không 
được tham gia ngành nghề liên quan đến thể dục thể 
thao như vận động viên quyền anh, võ vật, cử tạ, lặn, 
điền kinh… Trong khi đó, từ rất nhiều năm trở lại đây, 
người khuyết tật Việt Nam vẫn tham gia các hoạt 
động thể dục thể thao và còn mang về cho Việt Nam 
nhiều huy chương danh giá trong trường thể thao 
quốc tế như ASEAN Paragame, Paralympic1. Hay ví dụ 
như Tổ chức ICRC đã từng đào tạo cho 30 học viên là 
người khuyết tật nghề làm chân tay giả. Tuy nhiên, 
do nghề này nằm trong danh mục nghề nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm nên các doanh nghiệp sản xuất 
chân tay giả đã từ chối nhận người khuyết tật vào 
làm việc2.
Thứ ba, vẫn còn giữ nguyên quy định về tỉ lệ 51% 
suy giảm khả năng lao động.
Tỷ lệ 51% suy giảm khả năng lao động không phù hợp 
với phương thức xác định mức độ khuyết tật quy 
định trong Luật người khuyết tật năm 2010. Theo 
Luật người khuyết tật việc xác định mức độ khuyết 
tật nhẹ, nặng, đặc biệt nặng do Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật tại UBND cấp xã thực hiện theo 
phương pháp quan sát và chấm điểm tương ứng theo 
mẫu. Kết luận về mức độ khuyết tật sẽ dựa trên tổng 
số điểm theo pháp luật quy định. Việc đưa ra tỷ lệ 
khuyết tật chỉ là đánh giá sự suy giảm khả năng lao 
động, không phải để khẳng định mức độ của người 
khuyết tật. Hơn nữa, tỷ lệ này phải do Hội đồng giám 
định y khoa quyết định và chỉ có giá trị trước ngày 
Nghị định số 28/2012/NĐ – CP hướng dẫn Luật người 

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (BLLĐ 2019) đánh dấu bước 
chuyển mới trong quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động (NLĐ), 
người sử dụng lao động (NSDLĐ), tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng 
lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà 
nước về lao động. Trong quy định về lao động là người khuyết tật, Bộ luật lao động năm 2019 đã có nhiều 
thay đổi tích cực trong cách nhìn nhận về vấn đề khuyết tật, thay vì tiếp cận “từ thiện, bảo trợ” sang tiếp cận 
“dựa trên quyền”. Tuy nhiên, trong những điểm tích cực đó thì vẫn còn điểm mà Bộ luật lao động 2019 vẫn 
chưa sửa đổi hoặc đã có sửa đổi nhưng vẫn còn gây ra nhiều vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

Ths. Ngô Thị Thu Hằng 

khuyết tật năm 2010 có hiệu lực (01/06/2012). Sau 
thời gian này, kết luận của Hội đồng giám định y khoa 
về mức suy giảm khả năng lao động (không phải do 
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã chuyển 
hồ sơ) chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cho 
việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật xã. Do đó, nếu quy định mức 
51% trở lên sẽ dẫn đến tình trạng phát sinh thủ tục 
bắt buộc NSDLĐ yêu cầu NLĐ phải tiến hành giám 
định y khoa trước khi NSDLĐ sử dụng/tuyển dụng 
người khuyết tật làm việc thêm giờ, làm việc vào ban 
đêm. Quy định này vừa không thống nhất với pháp 
luật về người khuyết tật, vừa gây khó khăn cho NLĐ là 
người khuyết tật trên thực tế, hạn chế cơ hội có việc 
làm của người khuyết tật.
Kết luận
Nhìn chung, về cơ bản, Bộ luật lao động 2019 đã có 
những thay đổi tích cực trong quy định về lao động là 
người khuyết tật. Đây là những sự thay đổi lớn đánh 
dấu bước ngoặt quan trọng của Nhà nước về cách 
tiếp cận với người khuyết tật thay vì cách tiếp cận 
theo hướng “bảo trợ, từ thiện” sang hướng “tiếp cận 
dựa trên quyền” để đảm bảo quyền tự do lựa chọn 
công việc của người khuyết tật, sự bình đẳng của 
người khuyết tật về vấn đề việc làm. Tuy nhiên, Bộ 
luật lao động 2019 vẫn còn hạn chế nhất định trong 
quy định về lao động khuyết tật. Theo đó, Bộ luật lao 
động 2019 cần phải bỏ quy định về 51% suy giảm lao 
động trở nên vì nó không phù hợp với thực tiễn và 
pháp luật hiện hành. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam 
cũng cần phải tiến tới quy định việc đảm bảo người 
khuyết tật được quyền tự do lựa chọn công việc phù 
hợp với bản thân họ (trình độ, kỹ năng, sức khỏe,…) 
mà không nên xây dựng những quy định có thể dẫn 
đến sự phân biệt đối xử trong lao động khiến cho 
người khuyết tật bị hạn chế các cơ hội việc làm.
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Thứ nhất, Bộ luật lao động 2019 bỏ quy định “người 
sử dụng lao động phải thường xuyên chăm sóc sức 
khỏe của người khuyết tật”.
Về tính cần thiết, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ là một 
vấn đề cần thiết, và là yêu cầu bắt buộc dành cho 

NSDLĐ. Tuy nhiên, nó không cần thiết và khó thực 
hiện trên thực tế khi yêu cầu NSDLĐ thường xuyên 
chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Khuyết tật 
có nhiều dạng khuyết tật, mức độ khác nhau nên việc 
chăm sóc sức khỏe cần đảm bảo phù hợp với tình 
trạng của người khuyết tật. Hơn nữa, người khuyết 
tật có thẻ bảo hiểm y tế để thường xuyên kiểm tra 
sức khỏe nên việc đặt ra yêu cầu này cho NSDLĐ là 
không cần thiết. Thậm chí, yêu cầu này có thể sẽ tạo 
ra gánh nặng cho NSDLĐ dẫn đến việc NSDLĐ e ngại 
nhận lao động là người khuyết tật làm việc. Chính vì 
vậy việc BLLĐ 2019 bỏ quy định NSDLĐ phải thường 
xuyên chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật là 
hợp lý.
Thứ hai, bổ sung quy định NSDLĐ có quyền  sử 
dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, 
làm việc ban đêm, làm công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm khi có sự đồng ý của người        
khuyết tật.
Đây là một điểm mới tiến bộ nhất trong quy định của 
Bộ luật lao động năm 2019 về lao động khuyết tật và 
đã thể hiện được sự tôn trọng của lao động khuyết tật 
đối với vấn đề việc làm, đảm bảo quyền tự chủ, tự 
quyết của họ đối với công việc và đảm bảo được sự 
tương thích với các quy định trong Công ước của Liên 
hợp quốc về người khuyết tật (CRPD). Điều 27 quy 
định: “(a) Nghiêm cấm phân biệt đối xử trên tất cả 
các mặt có liên quan đến vấn đề việc làm…”, “thừa 
nhận quyền của người khuyết tật được làm việc, trên 
cơ sở bình đẳng như những người khác, bao gồm 
quyền có cơ hội để kiếm sống bằng công việc do 
chính họ tự do lựa chọn hay chấp nhận trong thị 
trường lao động và trong môi trường làm việc cởi mở, 
hoà nhập và tiếp cận cho người khuyết tật.” Việc làm 
thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế nên là do NLĐ và 
NSDLĐ thỏa thuận, nếu người khuyết tật cảm thấy 
sức khỏe không phù hợp để làm thêm giờ, làm ban 
đêm, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
thì họ sẽ có quyền lựa chọn cho chính bản thân. Bộ 

luật lao động 2012 nghiêm cấm NSDLĐ làm việc thêm 
giờ, làm ban đêm, làm công việc nặng nhọc độc hại 
nguy hiểm bỗng nhiên lại trở thành trở ngại cho 
người khuyết tật khi tham gia lao động và giảm cơ hội 
việc làm của người lao động khuyết tật – trong khi cơ 
hội việc làm của người khuyết tật đã rất thấp. Trong 
thực tế, không ít trường hợp NLĐ là người khuyết tật 
vẫn có đủ sức khỏe để thực hiện các công việc mang 
tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ví dụ, theo 
quy định tại trong khoản 4 Danh mục 7 về lĩnh vực 
thể dục, thể thao của Quyết định số 

190/199/QĐ-BLĐTBXH ban hành ngày 03/03/1999 về 
việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì người khuyết tật không 
được tham gia ngành nghề liên quan đến thể dục thể 
thao như vận động viên quyền anh, võ vật, cử tạ, lặn, 
điền kinh… Trong khi đó, từ rất nhiều năm trở lại đây, 
người khuyết tật Việt Nam vẫn tham gia các hoạt 
động thể dục thể thao và còn mang về cho Việt Nam 
nhiều huy chương danh giá trong trường thể thao 
quốc tế như ASEAN Paragame, Paralympic1. Hay ví dụ 
như Tổ chức ICRC đã từng đào tạo cho 30 học viên là 
người khuyết tật nghề làm chân tay giả. Tuy nhiên, 
do nghề này nằm trong danh mục nghề nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm nên các doanh nghiệp sản xuất 
chân tay giả đã từ chối nhận người khuyết tật vào 
làm việc2.
Thứ ba, vẫn còn giữ nguyên quy định về tỉ lệ 51% 
suy giảm khả năng lao động.
Tỷ lệ 51% suy giảm khả năng lao động không phù hợp 
với phương thức xác định mức độ khuyết tật quy 
định trong Luật người khuyết tật năm 2010. Theo 
Luật người khuyết tật việc xác định mức độ khuyết 
tật nhẹ, nặng, đặc biệt nặng do Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật tại UBND cấp xã thực hiện theo 
phương pháp quan sát và chấm điểm tương ứng theo 
mẫu. Kết luận về mức độ khuyết tật sẽ dựa trên tổng 
số điểm theo pháp luật quy định. Việc đưa ra tỷ lệ 
khuyết tật chỉ là đánh giá sự suy giảm khả năng lao 
động, không phải để khẳng định mức độ của người 
khuyết tật. Hơn nữa, tỷ lệ này phải do Hội đồng giám 
định y khoa quyết định và chỉ có giá trị trước ngày 
Nghị định số 28/2012/NĐ – CP hướng dẫn Luật người 

khuyết tật năm 2010 có hiệu lực (01/06/2012). Sau 
thời gian này, kết luận của Hội đồng giám định y khoa 
về mức suy giảm khả năng lao động (không phải do 
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã chuyển 
hồ sơ) chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cho 
việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật xã. Do đó, nếu quy định mức 
51% trở lên sẽ dẫn đến tình trạng phát sinh thủ tục 
bắt buộc NSDLĐ yêu cầu NLĐ phải tiến hành giám 
định y khoa trước khi NSDLĐ sử dụng/tuyển dụng 
người khuyết tật làm việc thêm giờ, làm việc vào ban 
đêm. Quy định này vừa không thống nhất với pháp 
luật về người khuyết tật, vừa gây khó khăn cho NLĐ là 
người khuyết tật trên thực tế, hạn chế cơ hội có việc 
làm của người khuyết tật.
Kết luận
Nhìn chung, về cơ bản, Bộ luật lao động 2019 đã có 
những thay đổi tích cực trong quy định về lao động là 
người khuyết tật. Đây là những sự thay đổi lớn đánh 
dấu bước ngoặt quan trọng của Nhà nước về cách 
tiếp cận với người khuyết tật thay vì cách tiếp cận 
theo hướng “bảo trợ, từ thiện” sang hướng “tiếp cận 
dựa trên quyền” để đảm bảo quyền tự do lựa chọn 
công việc của người khuyết tật, sự bình đẳng của 
người khuyết tật về vấn đề việc làm. Tuy nhiên, Bộ 
luật lao động 2019 vẫn còn hạn chế nhất định trong 
quy định về lao động khuyết tật. Theo đó, Bộ luật lao 
động 2019 cần phải bỏ quy định về 51% suy giảm lao 
động trở nên vì nó không phù hợp với thực tiễn và 
pháp luật hiện hành. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam 
cũng cần phải tiến tới quy định việc đảm bảo người 
khuyết tật được quyền tự do lựa chọn công việc phù 
hợp với bản thân họ (trình độ, kỹ năng, sức khỏe,…) 
mà không nên xây dựng những quy định có thể dẫn 
đến sự phân biệt đối xử trong lao động khiến cho 
người khuyết tật bị hạn chế các cơ hội việc làm.

1. https://news.zing.vn/le-van-cong-gi-
anh-hcv-dau-tien-cho-vi-
et-nam-o-paralympics-post680162.html
2. Đây là trường hợp thực tế do chính tổ chức ICRC cung cấp 
cho ACDC.



Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên 
lên 2,5 triệu đồng/tháng. (Như vậy, mức cho vay tối đa mới 
đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 01 triệu đồng/tháng so 
với quy định hiện hành tại Quyết định 751/QĐ-TTg).
Căn cứ Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg đối tượng học 
sinh, sinh viên được vay vốn là:
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các 
trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành 
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:
1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi 
cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao 
động.
2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một 
trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa 
bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia 
đình nghèo theo quy định của pháp luật.
3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính 
do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời 
gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn nơi cư trú.
Quyết định 1656/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 
năm 2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1656-QD-T
Tg-2019-dieu-chinh-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-v
ien-428923.aspx

Nghị định gồm 5 chương và 86 Điều (tăng 4 Điều so với 
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) 
Cụ thể, nội dung mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy 
định như sau:
1) Sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định của 
Luật Đường sắt năm 2017, Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia năm 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của 
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, bổ 
sung hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người 
điều khiển xe đạp, xe thô sơ.

Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với 
học sinh, sinh viên.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của 
Chính Phủ  Ngày 30.12.2019, quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt.

2) Điều chỉnh mức xử phạt  tăng nặng đối với một số hành vi 
vi phạm quy định về nồng độ cồn, hành vi có nguy cơ cao 
gây mất an toàn giao thông như: đi không đúng phần 
đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe 
trên đường cao tốc; vi phạm sử dụng chất ma túy,… Ví dụ: 
- Đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn:
+ Mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô từ 
30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 
(GPLX) từ 22-24 tháng .
+ Đối với người điều khiển xe mô tô bị phạt từ 06-08 triệu 
đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng .
+ Đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ bị xử phạt từ 
400-600 ngàn đồng 
- Hành vi vượt đèn đỏ, đèn vàng: Mức phạt cao nhất đối với 
ô tô là 05 triệu đồng, với mô tô là 01 triệu đồng và đều bị 
tước quyền sử dụng GPLX từ 01-03 tháng .
- Hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy 
định (đi sai làn): Mức phạt cao nhất với ô tô là 05 triệu kèm 
tước quyền sử dụng GPLX 01-03 tháng; đối với mô tô là 600 
ngàn đồng.....
3. Sửa đổi quy định về xử phạt trong trường hợp hành vi vi 
phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ (tại khoản 8 Điều 80). 
Theo đó, chủ phương tiện có trách nhiệm hợp tác với lực 
lượng chức năng khi phương tiện có liên quan đến hành vi 
vi phạm, nếu không hợp tác, không chứng minh hoặc giải 
trình được mình không phải là người đã điều khiển phương 
tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định 
đối với hành vi vi phạm được phát hiện.
4/ Bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu 
được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung 
cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm (tại 
khoản 11 Điều 80).
5/ Bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm thông báo 
cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết lỗi vi phạm. 
Đồng thời, thực hiện việc kiểm định theo quy định và cấp 
giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn hiệu lực là 15 ngày 
(khoản 12 Điều 80)...
           Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01-1-2020 và  
thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ.  

VĂN BẢN
PHÁP LUẬT
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Nghĩa Tín là một xã vùng chiêm 
trũng, không những là nơi dễ bị 
ảnh hưởng bởi bão lũ mà còn có số 
lượng người khuyết tật lớn. Người 
ta đồn nhau do xã Nghĩa Tín gần 
với nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu 
nên đất và nguồn nước bị ô nhiễm, 
người dân sinh sống trong vùng đó 
bị nhiễm phải các chất hóa học 
độc hại nên nhiều nhà sinh ra con           
khuyết tật.
Gia đình thầy giáo Dân là một bằng 
chứng. Xóm nhỏ nhà thầy chỉ cách 
nhà máy chưa đầy một cây số. 
Năm xưa, thầy kết hôn khi đã luống 
tuổi. Ngày vợ thầy sinh được Trung 
là con đầu lòng, cả đại gia đình 
như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng 
không may, chân của Trung bị 
cong vẹo từ nhỏ, đến khi lớn lên đi 
lại cũng rất khó khăn. Nhưng bằng 
ý chí quyết tâm và sự động viên từ 
cha mẹ, Trung một mình lên Hà Nội 
học đại học và sau đó về công tác 
tại một trung tâm bảo trợ tư nhân 
tại xã Nghĩa Tín. 
Khoảng thời gian cận Tết Nguyên 
Đán cũng là khi trung tâm bảo trợ 
nhận được không ngớt những 
cuộc điện thoại của các đơn vị, nhà 
hảo tâm. Vào mỗi dịp lễ tết hàng 
năm, ngoài sự hỗ trợ từ Nhà nước, 
trung tâm bảo trợ cũng nhận được 
những khoản tiền và suất quà 
không nhỏ từ các mạnh thường 
quân, các doanh nghiệp trong tỉnh 
khi đoàn tới thăm. Điều này đã làm 
nảy sinh lòng tham của một số 
nhân viên trong trung tâm. Mọi 
việc chỉ vỡ lở khi Trung tình cờ 
được mẹ của Bình – người bạn 
thân từ thời học phổ thông buột 
miệng kể lại. Mẹ của Bình mở một 
cửa hàng tạp hóa ngay trước nhà, 
khá gần với trung tâm bảo trợ nơi 
mà Trung đang làm việc. Trong lúc 
chờ bạn về, bác có tâm sự với 

CÂU CHUYỆN 
PHÁP LUẬT 

_Phạm Hương Thảo_

Trung: “Sau đợt lũ vừa rồi, đường 
đất nhầy nhụa, khó đi nên thằng 
Bình nó nhất quyết không cho bác 
đi lấy hàng về bán. Cháu thử nghĩ 
xem, trong thời điểm cận Tết thế 
này, nhu cầu sắm sửa của các gia 
đình đang tăng cao, nếu không 
buôn bán được bây giờ thì ra Tết 
bác sợ sẽ chật vật lắm. Đang lúc 
khó khăn thì bữa trước có mấy cô 
bên trung tâm cháu sang hỏi bác 
có cần lấy hàng bánh kẹo không, 
họ để giá rẻ cho, thấy bảo quà của 
bên doanh nghiệp phát cho mọi 
người trong trung tâm nhưng 
nhiều quá dùng không hết…”. 
Nghe xong, trong lòng Trung lúc 
bấy giờ như có ngọn lửa đang bùng 
cháy. Sau khi xin thông tin về 
những người đã đến gặp mẹ của 
Bình, Trung vội vã xin phép bác ra 
về và tức tốc phóng xe về Trung 
tâm để làm cho ra nhẽ trước khi 
quá muộn. Bất ngờ trước những 
câu hỏi dồn dập cùng với thái độ 
dứt khoát của Trung, những nhân 
viên này tái xanh mặt, luống cuống 
như gà mắc tóc: “Các chị có biết, 
việc thất đức mà các chị đang toan 
tính thực hiện không những có thể 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà 
chính các chị còn phải đối diện với 
tòa án lương tâm của mình đến 

suốt đời không? Các chị nên nhớ 
rằng, ở đời gieo nhân nào ắt sẽ gặp 
quả ấy”. Trước những bằng chứng 
và lý lẽ đanh thép không thể chối cãi, 
các nhân viên của trung tâm bảo trợ 
van xin Trung đừng làm to chuyện vì 
họ còn gánh nặng gia đình và con 
nhỏ. Chỉ vì lòng tham nhất thời làm 
mờ mắt nên họ mới có suy nghĩ và 
hành động đáng xấu hổ như vậy. Sau 
một hồi đấu tranh tư tưởng, Trung 
quyết định vẫn phải báo cáo sự việc 
này với lãnh đạo trung tâm, nhưng 
sẽ đề nghị lãnh đạo không xử lý kỷ 
luật họ do đây là lần đầu vi phạm và 
chưa có hậu quả xảy ra. Ngay sau khi 
nhận được tin báo của Trung, ban 
lãnh đạo lập tức tổ chức một cuộc 
họp nhằm mục đích cảnh cáo những 
nhân viên đã có hành vi sai trái, đồng 
thời kiểm soát chặt chẽ số lượng quà 
được từ các nhà hảo tâm, các doanh 
nghiệp chuyển đến để phát đầy đủ 
đến tận tay người nhận. 
Vậy là một năm mới đang đến rất 
gần, Trung hy vọng nụ cười sẽ luôn 
nở trên môi của những đứa trẻ, các 
cụ già trong trung tâm bảo trợ và ước 
mong cho họ có một cuộc sống ấm 
no, đủ đầy, cho dù thiếu vắng người 
thân bên cạnh.

Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định “Tội tham ô tài sản” như sau:
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm 
quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 
đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 
năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương XXIII BLHS (Các tội phạm 
tham nhũng), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm…
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có 
thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà 
tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.



Câu hỏi 1: Trong quá trình đào giếng trên mảnh đất 
nhà tôi, tôi đã đào được 01 chiếc hộp gỗ, trong đó có 
một số tiền xu bằng vàng, bạc. Tôi có quyền sở hữu 
đối với tài chiếc hộp gỗ đó không? 

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Dân sự năm 2015 về 
xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi 
lấp, chìm đắm được tìm thấy, thì người phát hiện tài sản 
bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc 
trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở 
hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của 
pháp luật.
Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm 
thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ 
sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền 
sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
- Nếu tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch 
sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì 
thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được 
hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp 
luật;
- Nếu tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc 
di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản 
văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức 
lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của 
người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn 
mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì 
người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức 
lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của 
phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 
quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước. Theo 
Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng.
Theo đó, việc xác định ai là chủ sở hữu đối với số tiền xu 
bằng vàng, bạc đào được sẽ căn cứ vào quy định trên 
của pháp luật.
Mặc dù số tiền xu bằng vàng, bạc được phát hiện trên 
mảnh đất của bác nhưng nếu không chứng minh được 
số tài sản được tìm thấy là của cha ông bác cất giấu thì 
nó vẫn là tài sản thuộc trường hợp không xác định 

Câu hỏi 2: Gia đình anh H nuôi 15 con lợn nhưng 
không xây dựng hệ thống xử lý phân và nước thải từ 
chuồng mà xả trực tiếp ra đường cống thoát nước 
phía sau nhà khiến các nhà xung quanh phải hít thở 
mùi hôi rất khó chịu. Hàng xóm đã nhiều lần góp ý 
nhưng gia đình anh H vẫn tiếp tục có hành vi xả trực 
tiếp nước thải và phân lợn ra đường cống thoát 
nước. Hỏi, hành vi của gia đình anh H có vi phạm 
pháp luật không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Theo Điều 172 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về 
nghĩa vụ bảo vệ môi trường thì khi thực hiện quyền sở 
hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành 
vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục 
hậu quả và bồi thường thiệt hại.
Trong trường hợp này, hành vi xả trực tiếp nước thải 
và phân lợn ra đường cống thoát nước của gia đình 
anh H là nguyên nhân chính, trực tiếp gây ô nhiễm 
không khí của các hộ dân sống xung quanh, làm ảnh 
đến sức khỏe của người dân. Do vậy, gia đình anh H 
phải chấm dứt hành vi này, đồng thời, phải thực hiện 
các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường 
thiệt hại cho khu dân cư (nạo vét lại đường cống thoát 
nước, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý phân, nước 
thải theo công nghệ hầm Biogas…).
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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 - 024 6329 1019
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.

được chủ sở hữu. Do đó, khi đào được số tiền xu bằng 
vàng, bạc như nêu trên, bác có trách nhiệm thông báo 
cho UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền khác 
theo quy định của pháp luật. Nếu số tiền xu bằng vàng, 
bạc tìm thấy có giá trị đến 10 tháng lương cơ sở do Nhà 
nước quy định thì sẽ thuộc sở hữu của người đã tìm ra 
là bác. Nếu số tiền xu bằng vàng, bạc có giá trị lớn hơn 
10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định thì bác chỉ 
được hưởng giá trị bằng mười tháng lương cơ sở do 
Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 
mười tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định, số tiền 
xu bằng vàng, bạc còn lại thuộc về Nhà nước.
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2019 NHỮNG
SỰ KIỆN NỔI BẬT

Năm 2019, Phòng Luật Trung tâm ACDC đã tư vấn hơn 
1800 lượt người khuyết tật/gia đình người khuyết tật dưới 
những hình thức khác nhau. Các trường hợp đã tư vấn 
thuộc nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực bảo trợ xã hội vẫn là 
lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất, sau đó là các lĩnh vực 
như vay vốn – kinh doanh, đất đai – nhà ở và bảo hiểm y tế. 
Bên cạnh đó, Phòng Luật đã nghiên cứu, tham gia góp ý và 
kiến nghị lồng ghép các chính sách về người khuyết tật đối 
với 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh 
vực: khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; tài nguyên 
nước; giao thông đường bộ; hình sự; bảo trợ xã hội;…

TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CHO 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT1

Sáng ngày 20/04/2019, Trung tâm ACDC tổ chức sự kiện gây 
quỹ “Chạy cùng người khuyết tật 2019: Không khoảng cách, 
không giới hạn” thu hút sự tham gia của khoảng 600 đại biểu 
đại diện các cơ quan ban ngành; Hội đoàn thể; vận động viên 
chuyên nghiệp của cả 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và 
Quảng Nam và đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí. Đây 
cũng là lần đầu tiên Trung tâm ACDC tổ chức một sự kiện gây 
quỹ quy mô và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khả năng 
của người khuyết tật, về việc chung tay xây dựng xã hội tiếp 
cận cho tất cả, như chính chủ đề ngày người khuyết tật Việt 
Nam năm nay: Tiếp cận cho mọi người. Hơn 300 triệu đồng 
đã được huy động qua sự kiện để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 
đường dốc, nhà vệ sinh tiếp cận dành cho người khuyết tật 
tỉnh Quảng Trị.

CHẠY CÙNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2019: 
KHÔNG KHOẢNG CÁCH, KHÔNG GIỚI HẠN2

Tháng 01/2019, Trung tâm ACDC mở thêm văn phòng dự 
án tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể:
Địa chỉ: Số 25 Châu Văn Liêm, phường Hòa Thuận, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 653 4357
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Trung tâm ACDC có trụ 
sở chính tại Hà Nội và 3 văn phòng dự án tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.

MỞ RỘNG THÊM VĂN PHÒNG DỰ ÁN TẠI 
QUẢNG NAM3

Năm 2019, Trung tâm ACDC đã tổ chức chuỗi hoạt động 
“Khám sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật” tại các tỉnh/thành Hà 
Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Chương trình 
đã thăm khám cho gần 580 phụ nữ khuyết tật, trong đó bao 
gồm cả các phụ nữ khuyết tật là người dân tộc thiểu số. 
Thông qua hoạt động khám sức khỏe, nhiều chị em phụ nữ 
đã phát hiện các vấn đề về sức khỏe để đến các cơ sở y tế 
chuyên khoa điều trị kịp thời.

KHÁM SỨC KHỎE CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT4

Ngày 16/08/2019, Trung tâm ACDC ra mắt 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”. Mục đích của dự 
án nhằm 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, 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, trẻ em gái khuyết 
tật.

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN MỚI TẠI NGHỆ AN5

Báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước Liên hợp 
quốc về quyền của người khuyết tật được thực hiện từ tháng 
03/2016 đến 11/2019 đã 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… Dự kiến, 
báo cáo sẽ được gửi đến Bộ Ngoại giao để trình tại Hội nghị 
Liên hợp quốc vào đầu năm 2020.

HOÀN THIỆN BÁO CÁO ĐỘC LẬP VỀ GIÁM 
SÁT VIỆC THỰC THI CRPD 6

Sáng ngày 04/12, Trung tâm ACDC khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Nhà trung chuyển Phú Vang được xây dựng tại Khoa Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, là mô hình 
nhà trung chuyển đầu tiên tại miền Trung đạt tiêu chuẩn thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban 
hành.
Công trình được thiết kế bao gồm: Khu vực bếp và ăn uống, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng sinh hoạt  chung; 
khu vực xung quanh; trang bị các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt phù hợp chiều cao, an toàn tuyệt đối đối với 
người khuyết tật; giúp người khuyết tật dễ dàng tự di chuyển, sinh hoạt.

KHÁNH THÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẦU TIÊN7



Đợt không khí lạnh đầu tiên đã về đến thủ đô, cơn 
gió mùa Đông Bắc và những chiếc áo lông báo hiệu 
một năm sắp kết thúc. Bên hiên nhà với một tách trà 
ấm dưới cơn mưa phùn bay bay cùng cái lạnh cắt da 
cắt thịt vào ngày đông khiến ta bồi hồi nghĩ về Tết.
Những ngày giáp Tết,  mọi gia đình dọn dẹp nhà cửa, 
dọn đi những lo toan, khó khăn của năm cũ để chuẩn 
bị những điều mới mẻ, đón chào những cơ hội, may 
mắn của một năm mới. Không biết từ bao giờ trong 
tiềm thức của chúng ta, Tết của người Việt luôn là 
một sự kiện quan trọng nhất trong năm, là thời kỳ 
chuyển giao thời gian giữa cũ và mới. Giữa cái lạnh 
tê buốt của miền Bắc, mọi gia đình quây quần bên 
bữa cơm tất niên với bánh chưng, thịt mỡ dưa 
hành,... Có lẽ điều làm ấm lòng, gợi nhớ cho chúng ta 
về Tết là sự sum vầy sau một năm xa cách nhau. Tết 
là khoảng thời gian mà những người con xa quê trở 
về nhà, tất cả mọi người ngồi xuống tươi cười chúc 
nhau những lời chúc đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất. 
Bỏ qua tất cả mọi bộn bề của  năm cũ để cùng nhau 
hướng tới một năm mới đầy thử thách và cơ hội. Dù 
chỉ là vài món ăn giản dị, không gian bé nhỏ nhưng 
rất thân thuộc, trân quý hơn bao điều mới mẻ chúng 
ta trải qua suốt một năm hay có khi là một đời. Chính 
tình thân và không khí gia đình đã làm nên nét văn 
hoá Tết của người Việt. Một nét văn hoá đẹp tạo nên 
một cộng đồng yêu thương, một tập thể đoàn kết, 
một dân tộc hùng cường. Tết là một khoảng trời tràn 
ngập yêu thương, Tết cũng là khoảng thời gian mà 
mỗi chúng ta sẻ chia và trao đi những tình cảm 
không chỉ là tình yêu, tình thân mà còn là tình người 
giữa những người trong cùng một cộng đồng với 
nhau – cùng nhau lan tỏa những hành động yêu 
thương.
Ngày nay, khi đã có nhiều luồng văn hoá du nhập, 
không ít gia đình chọn đi du lịch cùng nhau mỗi dịp 

Tết đến xuân về. Nhưng họ đi cùng nhau, mang theo 
không khí sum vầy ấm áp đi dọc đất nước. Những 
cuộc gặp mặt, hội ngộ ấy đã làm nên mùa xuân, ươm 
mầm non cho vạn vật. Tết chính là sự chuyển giao 
giữa mùa đông giá rét sang mùa xuân ấm áp. Sự 
giao thoa ấy cũng chính là lúc người Việt chọn để 
sum vầy gia đình bên nhau, gắn kết yêu thương giữa 
người với người. 
Cành đào nhỏ trong vườn đã đâm chồi nhú nụ làm 
chúng ta càng hối hả, tất bật chăm lo cho một Tết 
đoàn viên đang cận kề. Thoáng đâu đây câu hát vu 
vơ của những đứa trẻ: 
“Sắp đến tết rồi đến trường rất vui
Sắp đến tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà...”
Một năm nữa, xuân lại về!

TẾT ĐẾN
RỒI!...

Mai Anh
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Chuột là loài vật gắn liền với nền văn minh 
lúa nước của Việt Nam. Con vật này cũng là 
nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm văn 
hóa - nghệ thuật dân gian thú vị còn tồn tại 
đến ngày nay. Chuột đứng đầu trong 12 con 
giáp, là linh vật tượng trưng cho người Tuổi 
Tý. Trong văn hoá dân gian, chuột được gắn 
liền với sự nhanh nhẹn, thông minh. Trong 
khi đó, theo phong thuỷ, chuột tượng trưng 
cho sự sung túc, thịnh vượng.

CHUỘT TRONG VĂN HÓA
Không ai biết được loài chuột xuất hiện trên trái đất 
này từ bao giờ. Chúng sinh sản và phát triển rất 
nhanh, đã có những thời điểm con người không kiểm 
soát được sự sinh sôi này. Chuột có ở ngoài đồng, ở 
trong bếp, ở trên mái nhà, ở trên cây, ở dưới hang…, 
đâu đâu cũng có thể là thiên đường của chúng. Trong 
dòng chảy lịch sử nhân loại, con người không ít lần 
“chạm trán” với loài chuột, từng bị đói do chúng gặm 
nhấm hết lương thực, từng bị rét do chúng phá nát 
nhà cửa, quần áo, từng bị chết cho chúng mang mầm 
bệnh gây ra. Còn nghi ngờ gì nữa, chuột chính là kẻ 
thù của con người. Song, câu chuyện giữa người và 
chuột không đơn giản như vậy. Con người ghét chuột, 
thù chuột, song cũng quý chuột, thậm chí là sợ chuột 
và thờ chuột. Văn hóa nhân loại hầu như khắp nơi đều 
thể hiện tính nước đôi ấy đối với loài gặm nhấm này.
Trong văn hóa Việt Nam, chuột tồn tại song hành với 
nghề nông nghiệp lúa nước. Trên những cánh đồng 
lúa mênh mông, loài chuột cùng kiếm ăn, sinh sôi nảy 
nở. Mặc dù có những biểu tượng tiêu cực nhưng 
trong 12 con giáp, chuột chiếm vị trí đầu tiên. Điều 
này cho thấy người dân Việt Nam vẫn dành cho sự 
hiện diện của linh vật này một chỗ đứng trang trọng, 
trước cả hổ, rồng.

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia văn hoá cho 
rằng loài chuột gắn liền với sự sinh sôi nảy nở khi 
mùa màng bội thu, loài chuột cũng sinh sôi nảy nở 
nhanh. Đêm giao thừa miền Tây Nam Bộ – vựa lúa 
của cả nước, khi nghe thấy tiếng chuột kêu lít chít, 
không ít người mừng rỡ, bởi lẽ họ tin rằng đó là dấu 
hiệu của một năm mới sung túc. Chuột gắn với điềm 
báo mùa màng bội thu chính là vậy.

Trong khi đó, tại Indonesia, người ta cho rằng chuột là 
“ân nhân” của con người khi báo hiệu mùa lũ dâng 
cao, nước dâng lên đến đâu, chuột kéo lên đến đấy. 
Chuột xuất hiện từng đàn báo tin cho người xưa 
chuẩn bị hành trang cho những chuyến vượt biển đi 
tìm vùng đất mới để tiếp tục sinh tồn. Hơn thế, thịt 
chuột từ lâu đã là một món ăn đặc biệt, không chỉ 
riêng người Việt mà một số dân tộc Đông Nam Á khác 
vẫn coi thịt chuột đồng là món đặc sản đồng nội.
Trong văn hóa Trung Hoa, đâu đâu cũng có dấu ấn 
của chuột. Chuột được xem là biểu tượng của sự 
trung thực, lòng vị tha, óc cầu tiến, tính cách dễ dãi và 
sự hào phóng.

Tại Ấn Độ, mặc dù không quá đề cao loài chuột nhưng 
chuột vẫn hiện diện trong dãy 12 con giáp của họ, 
Trong thần phả Hindu giáo, chuột là vật cưỡi của thần 
Ganesha, do vậy người ta có thể tìm thấy ít nhiều 

Tuệ Chi (biên tập và tổng hợp)

CHUỘT

DÒNG CHẢY
CỦA LỊCH SỬ

& 
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tượng chuột thần trong các ngôi đền bản địa.
CHUỘT TRONG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
Chung sống với người từ bao đời nay, chuột có “vai 
trò” trong kho tàng văn học Việt Nam. Trước hết trong 
thành ngữ, ca dao… chuột được nhắc đến khá nhiều. 
Thủa nhỏ, ai chẳng thuộc bài đồng dao: “Chú mèo mà 
trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà…” , 
ai chẳng chơi trò mèo đuổi chuột quanh những gốc 
cây, chẳng ngắm nghía bức tranh dân gian ngộ 
nghĩnh “Đám cưới chuột” in trên giấy điệp, nghe nói 
đã có từ thời Nhà Lý.

Thái độ gian xảo, sợ sệt chẳng ví von nào sinh động 
hơn hình ảnh “lấm lét như chuột ngày” của chú nhắt 
ta vốn chỉ quen rình mò vào ban đêm. Rơi vào thế bế 
tắc, không lối thoát đúng là tình huống của một gã 
“chuột chạy cùng sào” lúc bị săn đuổi. May mắn nhất 
là anh chàng khù khờ lấy được cô vợ giàu, chỉ ngồi 
không mà hưởng thụ khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. 
Chủ trương nọ, lúc mới phát động thì rùm beng lắm, 
nhưng cứ teo tóp dần, đến khi kết thúc chẳng ra gì, bị 
chê cười là “đầu voi đuôi chuột”. Ông quan kia tham 
nhũng kín đáo, khéo che giấu nên được tiếng là 
thanh liêm, đến lúc bị bọn cướp vào nhà trấn lột mất 
sạch, nào đôla, nào hạt xoàn, công an phải vào cuộc, 
dân không thương thì chớ, lại còn mỉa mai “cháy nhà 
ra mặt chuột”. 

Cái kiểu họp hành phù phiếm, phát biểu vu vơ rồi giải 
tán mà không đem lại hiệu quả gì được nhà thơ ngụ 
ngôn Lafontaine điển hình hóa bằng hình ảnh một 
“Hội đồng chuột” và liên hệ sang người: 
      …Té ra cuộc luận bàn thật hão
      Có lạ gì bàn láo xưa nay
      Chẳng là việc chuột thế này
      Việc dân việc nước cũng hay bàn xằng 
                           (Nguyễn Văn Vĩnh dịch)

Truyện dân gian khuyết danh của ta xưa kia có Trinh 
thử, kể về một nàng chuột góa chồng một lòng một 
dạ giữ trinh tiết, kiên quyết chối từ sự ve vãn của 
những lão chuột đực, trải bao gian truân, nàng đã 
thắng… là câu chuyện được nhân cách hóa đầu tiên, 
trước rất lâu truyện ngắn “O chuột” của Tô Hoài.

Chuột trở thành một “nhân vật lớn” trong phim hoạt 
hình và được trẻ em rất ưa thích. “Đứa trẻ” nào, kể từ 
năm 1928 trở đi (hiện đã là các cụ ở lứa tuổi 90) cho 
đến nay chẳng mê mẩn chú chuột Mickey và cô bạn 
gái Minnie của chú ta. Thống kê cho thấy, 128 bộ 
phim về Mickey đã ra đời, kèm theo không biết bao 
nhiêu là truyện tranh về chú. Chú còn là biểu tượng 
của các công viên và tạo ra một thế giới đồ chơi 
phong phú. Cựu Tổng thống Mỹ Jim Carter từng nói: 

“Chuột Mickey là một đại sứ thiện chí, một nhà kiến 
tạo hòa bình, có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ”. 
Gần đây hơn, từ năm 1940, nhân vật chuột Jerry xuất 
hiện. Những bộ phim hoạt hình ngắn, nối tiếp nhau 
xoay quanh các cuộc đuổi 
bắt và đấu trí căng thẳng, 
thú vị giữa hai kẻ thù 
truyền kiếp là bác mèo 
Tom và chú chuột Jerry, 
không những trẻ em mà cả 
người lớn cũng say mê. 
Jerry là hiện thân của sự láu lỉnh, thông minh và nhờ 
thế đã thoát khỏi những cuộc rượt đuổi đấy hài hước 
và kịch tính mang lại những tiếng cười sảng khoái 
cho người xem. Những bộ phim này đã 7 lần được 
giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar.

CHUỘT TRONG KHOA HỌC
Với bộ gen giống đến 90% với bộ gen con người, 
chuột đã đóng góp biết bao “công sức” trong 
nghiên cứu y học. Song loài chuột có công ấy 
không phải lũ chuột nhắt ranh ma, 
chuột cống hôi hám hay chuột đồng 
tham ăn, mà thường chỉ là những chú 
chuột bạch trắng muốt hoặc chuột 
lang dễ thương. Một bệnh lý cần được t ì m hiểu 
cặn kẽ để tìm ra cách chữa, một loại thuốc cần được 
kiểm tra một cách toàn diện trước khi đưa ra sản xuất 
để dùng cho người, chuột luôn luôn đứng ra làm vật 
thử nghiệm và chịu hy sinh. Não chuột được dùng để 
sản xuất một số vaccine phòng bệnh. Các nhà khoa 
học còn nhân bản vô tính chuột, biến đổi gen chuột 
để nghiên cứu cách chữa các bệnh di truyền, bệnh 
ung thư và nhiều bệnh liên quan đến hệ gen của cơ 
thể. Bằng cách gây đột biến hoặc ghép gen, người ta 
cũng tạo ra các “siêu chuột” có sức mạnh phi thường 
để thử nghiệm cách nâng cao thành tích thể thao 
hoặc dùng vào các mục đích đặc biệt.

Nhân năm Canh Tý, mạn bàn đôi nét về loài chuột và 
dường như nhân loại mâu thuẫn trong chính quan 
niệm của mình khi nghĩ về loài chuột, một loài vừa có 
“công” vừa có “tội”. Dù muốn dù không, trong dòng 
chảy lịch sử, loài chuột vẫn cứ hiện diện cùng với loài 
người như đã tồn tại bao đời nay và 
câu chuyện về giống loài này vẫn 
là một đề tài chưa có hồi kết với 
nhân loại.

CHÀO
XUÂN



CHUỘT TRONG VĂN HÓA
Không ai biết được loài chuột xuất hiện trên trái đất 
này từ bao giờ. Chúng sinh sản và phát triển rất 
nhanh, đã có những thời điểm con người không kiểm 
soát được sự sinh sôi này. Chuột có ở ngoài đồng, ở 
trong bếp, ở trên mái nhà, ở trên cây, ở dưới hang…, 
đâu đâu cũng có thể là thiên đường của chúng. Trong 
dòng chảy lịch sử nhân loại, con người không ít lần 
“chạm trán” với loài chuột, từng bị đói do chúng gặm 
nhấm hết lương thực, từng bị rét do chúng phá nát 
nhà cửa, quần áo, từng bị chết cho chúng mang mầm 
bệnh gây ra. Còn nghi ngờ gì nữa, chuột chính là kẻ 
thù của con người. Song, câu chuyện giữa người và 
chuột không đơn giản như vậy. Con người ghét chuột, 
thù chuột, song cũng quý chuột, thậm chí là sợ chuột 
và thờ chuột. Văn hóa nhân loại hầu như khắp nơi đều 
thể hiện tính nước đôi ấy đối với loài gặm nhấm này.
Trong văn hóa Việt Nam, chuột tồn tại song hành với 
nghề nông nghiệp lúa nước. Trên những cánh đồng 
lúa mênh mông, loài chuột cùng kiếm ăn, sinh sôi nảy 
nở. Mặc dù có những biểu tượng tiêu cực nhưng 
trong 12 con giáp, chuột chiếm vị trí đầu tiên. Điều 
này cho thấy người dân Việt Nam vẫn dành cho sự 
hiện diện của linh vật này một chỗ đứng trang trọng, 
trước cả hổ, rồng.

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia văn hoá cho 
rằng loài chuột gắn liền với sự sinh sôi nảy nở khi 
mùa màng bội thu, loài chuột cũng sinh sôi nảy nở 
nhanh. Đêm giao thừa miền Tây Nam Bộ – vựa lúa 
của cả nước, khi nghe thấy tiếng chuột kêu lít chít, 
không ít người mừng rỡ, bởi lẽ họ tin rằng đó là dấu 
hiệu của một năm mới sung túc. Chuột gắn với điềm 
báo mùa màng bội thu chính là vậy.

Trong khi đó, tại Indonesia, người ta cho rằng chuột là 
“ân nhân” của con người khi báo hiệu mùa lũ dâng 
cao, nước dâng lên đến đâu, chuột kéo lên đến đấy. 
Chuột xuất hiện từng đàn báo tin cho người xưa 
chuẩn bị hành trang cho những chuyến vượt biển đi 
tìm vùng đất mới để tiếp tục sinh tồn. Hơn thế, thịt 
chuột từ lâu đã là một món ăn đặc biệt, không chỉ 
riêng người Việt mà một số dân tộc Đông Nam Á khác 
vẫn coi thịt chuột đồng là món đặc sản đồng nội.
Trong văn hóa Trung Hoa, đâu đâu cũng có dấu ấn 
của chuột. Chuột được xem là biểu tượng của sự 
trung thực, lòng vị tha, óc cầu tiến, tính cách dễ dãi và 
sự hào phóng.

Tại Ấn Độ, mặc dù không quá đề cao loài chuột nhưng 
chuột vẫn hiện diện trong dãy 12 con giáp của họ, 
Trong thần phả Hindu giáo, chuột là vật cưỡi của thần 
Ganesha, do vậy người ta có thể tìm thấy ít nhiều 
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tượng chuột thần trong các ngôi đền bản địa.
CHUỘT TRONG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
Chung sống với người từ bao đời nay, chuột có “vai 
trò” trong kho tàng văn học Việt Nam. Trước hết trong 
thành ngữ, ca dao… chuột được nhắc đến khá nhiều. 
Thủa nhỏ, ai chẳng thuộc bài đồng dao: “Chú mèo mà 
trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà…” , 
ai chẳng chơi trò mèo đuổi chuột quanh những gốc 
cây, chẳng ngắm nghía bức tranh dân gian ngộ 
nghĩnh “Đám cưới chuột” in trên giấy điệp, nghe nói 
đã có từ thời Nhà Lý.

Thái độ gian xảo, sợ sệt chẳng ví von nào sinh động 
hơn hình ảnh “lấm lét như chuột ngày” của chú nhắt 
ta vốn chỉ quen rình mò vào ban đêm. Rơi vào thế bế 
tắc, không lối thoát đúng là tình huống của một gã 
“chuột chạy cùng sào” lúc bị săn đuổi. May mắn nhất 
là anh chàng khù khờ lấy được cô vợ giàu, chỉ ngồi 
không mà hưởng thụ khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. 
Chủ trương nọ, lúc mới phát động thì rùm beng lắm, 
nhưng cứ teo tóp dần, đến khi kết thúc chẳng ra gì, bị 
chê cười là “đầu voi đuôi chuột”. Ông quan kia tham 
nhũng kín đáo, khéo che giấu nên được tiếng là 
thanh liêm, đến lúc bị bọn cướp vào nhà trấn lột mất 
sạch, nào đôla, nào hạt xoàn, công an phải vào cuộc, 
dân không thương thì chớ, lại còn mỉa mai “cháy nhà 
ra mặt chuột”. 

Cái kiểu họp hành phù phiếm, phát biểu vu vơ rồi giải 
tán mà không đem lại hiệu quả gì được nhà thơ ngụ 
ngôn Lafontaine điển hình hóa bằng hình ảnh một 
“Hội đồng chuột” và liên hệ sang người: 
      …Té ra cuộc luận bàn thật hão
      Có lạ gì bàn láo xưa nay
      Chẳng là việc chuột thế này
      Việc dân việc nước cũng hay bàn xằng 
                           (Nguyễn Văn Vĩnh dịch)

Truyện dân gian khuyết danh của ta xưa kia có Trinh 
thử, kể về một nàng chuột góa chồng một lòng một 
dạ giữ trinh tiết, kiên quyết chối từ sự ve vãn của 
những lão chuột đực, trải bao gian truân, nàng đã 
thắng… là câu chuyện được nhân cách hóa đầu tiên, 
trước rất lâu truyện ngắn “O chuột” của Tô Hoài.

Chuột trở thành một “nhân vật lớn” trong phim hoạt 
hình và được trẻ em rất ưa thích. “Đứa trẻ” nào, kể từ 
năm 1928 trở đi (hiện đã là các cụ ở lứa tuổi 90) cho 
đến nay chẳng mê mẩn chú chuột Mickey và cô bạn 
gái Minnie của chú ta. Thống kê cho thấy, 128 bộ 
phim về Mickey đã ra đời, kèm theo không biết bao 
nhiêu là truyện tranh về chú. Chú còn là biểu tượng 
của các công viên và tạo ra một thế giới đồ chơi 
phong phú. Cựu Tổng thống Mỹ Jim Carter từng nói: 

“Chuột Mickey là một đại sứ thiện chí, một nhà kiến 
tạo hòa bình, có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ”. 
Gần đây hơn, từ năm 1940, nhân vật chuột Jerry xuất 
hiện. Những bộ phim hoạt hình ngắn, nối tiếp nhau 
xoay quanh các cuộc đuổi 
bắt và đấu trí căng thẳng, 
thú vị giữa hai kẻ thù 
truyền kiếp là bác mèo 
Tom và chú chuột Jerry, 
không những trẻ em mà cả 
người lớn cũng say mê. 
Jerry là hiện thân của sự láu lỉnh, thông minh và nhờ 
thế đã thoát khỏi những cuộc rượt đuổi đấy hài hước 
và kịch tính mang lại những tiếng cười sảng khoái 
cho người xem. Những bộ phim này đã 7 lần được 
giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar.

CHUỘT TRONG KHOA HỌC
Với bộ gen giống đến 90% với bộ gen con người, 
chuột đã đóng góp biết bao “công sức” trong 
nghiên cứu y học. Song loài chuột có công ấy 
không phải lũ chuột nhắt ranh ma, 
chuột cống hôi hám hay chuột đồng 
tham ăn, mà thường chỉ là những chú 
chuột bạch trắng muốt hoặc chuột 
lang dễ thương. Một bệnh lý cần được t ì m hiểu 
cặn kẽ để tìm ra cách chữa, một loại thuốc cần được 
kiểm tra một cách toàn diện trước khi đưa ra sản xuất 
để dùng cho người, chuột luôn luôn đứng ra làm vật 
thử nghiệm và chịu hy sinh. Não chuột được dùng để 
sản xuất một số vaccine phòng bệnh. Các nhà khoa 
học còn nhân bản vô tính chuột, biến đổi gen chuột 
để nghiên cứu cách chữa các bệnh di truyền, bệnh 
ung thư và nhiều bệnh liên quan đến hệ gen của cơ 
thể. Bằng cách gây đột biến hoặc ghép gen, người ta 
cũng tạo ra các “siêu chuột” có sức mạnh phi thường 
để thử nghiệm cách nâng cao thành tích thể thao 
hoặc dùng vào các mục đích đặc biệt.

Nhân năm Canh Tý, mạn bàn đôi nét về loài chuột và 
dường như nhân loại mâu thuẫn trong chính quan 
niệm của mình khi nghĩ về loài chuột, một loài vừa có 
“công” vừa có “tội”. Dù muốn dù không, trong dòng 
chảy lịch sử, loài chuột vẫn cứ hiện diện cùng với loài 
người như đã tồn tại bao đời nay và 
câu chuyện về giống loài này vẫn 
là một đề tài chưa có hồi kết với 
nhân loại.



Ta biết Xuân nay sắc rạng ngời
Đỏ, vàng, tim tím, trắng… Hoa ơi!
Lá xanh mơn mởn, thân non tím,
Nhụy tỏa mùi thơm ngát mật đời!

Ta biết em từ những ngày qua,
Mà sao không nhớ mấy mùa hoa!
Hình như em, áo tươi màu tím,
Miệng cười e ấp, động hồn ta!

Ta gửi tặng ai đóa Xuân này,
Người có thầm vui, bảo ta say?
Phố nhà chiều tím, ong vàng bướm,
Có bởi Hoa Xuân nở ngập đầy?!

Tết vui, rượu ngọt, nhớ về ai?
Bạn xưa còn, mất, tháng năm dài!
Bẩy nổi, ba chìm, “Truân Chuyên”* có,
Thành đạt đủ đầy hỏi những ai?

Tất cả là Xuân mới rạng ngời
Chim ca, bướm lượn với hoa tươi
Hồn ta bỗng cũng tràn Xuân đó
Sum vầy bầu bạn thắm nghĩa đời!
(*) Từ của Hiếu Nguyễn

XUÂN 2020 HOA NHÀ
Hoa nhà nở đẹp lắm hôm nay
Tết đến Xuân vui rạng rỡ ngày
Thắm đỏ Đồng Tiền khoa sắc mới
Tươi hồng Cúc Trắng tỏa hương say
Thanh bình chốn cũ quê yêu dấu
Nhộn nhịp đô thành phố mến thay
Cách trở xa xôi lòng vẫn nhớ
Bên đời cánh thắm tỏa ngày ngày!

Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ngày 02 tháng 02 năm 2019

CHIỀU 28 TẾT
Xuân về rảnh rỗi lắm chiều nay
Quán cũ quen chân đến phố này
Cúc tỏa hương thơm ngào ngạt Tết
Đào khoe sắc thắm ngát hương bay
Tà tà chẳng vội lo mua bán
Mặc sức chu du phố cuối ngày
Tết đến Xuân vui ừ có lẽ
Yêu đời cứ việc thỏa cho say!

THƠ XUÂN
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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.


