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TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 28/02/2020, Trung tâm ACDC phối hợp cùng 
Ban quản lý dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị 
thế cho người khuyết tật” tỉnh Quảng Trị và Bệnh 
viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh tổ 
chức khánh thành nhà trung chuyển đầu tiên tại 
tỉnh. Hoạt động 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.

Sự kiện có sự tham gia của ông Michael Greene, 
Giám đốc USAID Việt Nam; ông Hoàng Nam, Phó Chủ 
tịch tỉnh Quảng Trị; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám 
đốc Trung tâm ACDC cùng đại diện các sở ban ngành 
tại tỉnh.

Nhà trung chuyển tại Quảng Trị là công trình đầu 
tiên tại tỉnh được xây dựng với sự hỗ trợ của các 
chuyên gia hàng đầu Việt Nam về y tế; xây dựng. Từ 
tháng 3 năm 2019 đến tháng 02 năm 2020, dự án đã 
tiến hành lên tiêu chí, khảo sát, đánh giá, lựa chọn, 
xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà trung chuyển 
qua các cuộc tham vấn, trao đổi với các cơ quan 
chuyên môn các chuyên gia độc lập. Để đảm bảo 
người bệnh có thể tiếp cận tối đa, nhà trung chuyển 
đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về y tế và yêu cầu kỹ 
thuật xây dựng.

Bà Lê Thị Liễu – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 
- Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ: 
“Chúng tôi hy vọng mô hình nhà Trung chuyển có 
thể phần nào đáp ứng được nhu cầu của 26.955 
người khuyết tật trên địa bàn Quảng Trị, là một ngôi 

nhà để người khuyết tật/bệnh nhân là người khuyết 
tật có thể thực hành các hoạt động hàng ngày để 
sống một cách độc lập khi trở về ngôi nhà của mình 
như: tự di chuyển từ xe lăn vào giường, đi nấu ăn, 
tắm giặt, vệ sinh… với sự hỗ trợ rất ít từ người chăm 
sóc/người nhà. Mô hình này được xây dựng trong 
bệnh viện nên sẽ mang tính bền vững cao vì được sử 
dụng 100% công suất và có sự chi trả của bảo hiểm y 
tế.”

Mô hình nhà trung chuyển đã được xây dựng và áp 
dụng tại nhiều nước phát triển trên thế giới. Với tài 
trợ từ USAID, mô hình nhà trung chuyển đã được xây 
dựng và đi vào hoạt động tại Thừa Thiên Huế và dự 
kiến tiếp tục xây dựng mô hình tại Quảng Nam trong 
thời gian sắp tới.

 Minh Trần

QUẢNG TRỊ: KHÁNH THÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN ĐẦU TIÊN



Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ đã ban hành các quy 
tắc mới được đưa ra trong cuộc họp công khai nhằm 
cải thiện việc tiếp cận phòng vệ sinh cho hành 
khách khuyết tật trên máy bay có một lối đi. Các quy 
định được đề xuất yêu cầu cần cải thiện tối thiểu nội 
thất của nhà vệ sinh, nâng cao tiêu chí cho xe lăn 
trên máy bay và đào tạo tiếp viên hàng không. Việc 
xây dựng quy tắc đã qua đàm phán, được thực hiện 
bởi Ủy ban Tư vấn thuộc Bộ Giao thông vận tải Hoa 
Kỳ về Vận tải hàng không tiếp cận, bao gồm các đại 
diện của ngành hàng không và các nhà vận động 
chính sách về quyền của người khuyết tật, cùng các 
bên liên quan khác.

Quy tắc này thể hiện các điều khoản đồng thuận cho 
các cải tiến cấp đầu tiên nhằm tăng khả năng sử 
dụng nhà vệ sinh trên máy bay mới có một lối đi với 
125 ghế hành khách trở lên. Các quy định hiện hành 
của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ theo Đạo luật lên 
phi cơ chuyên chở quy định nhà vệ sinh trên máy 
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đề xuất các quy tắc nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà 
vệ sinh cho người khuyết tật trên máy bay có một lối đi 

bay có hai lối đi phải tiếp cận nhưng lại không đề cập 
đến trên máy bay một lối đi. Tuy nhiên, Bộ Giao 
thông vận tải cũng đang tìm cách cải thiện khả năng 
tiếp cận nhà vệ sinh trên máy bay có một lối đi bởi vì 
loại máy bay này ngày càng được sử dụng nhiều cho 
các chuyến bay đường dài.

Quy định sẽ yêu cầu nhà vệ sinh trên máy bay mới và 
nhà vệ sinh được trang bị thêm trên máy bay hiện 
nay phải được trang bị thanh nắm, ngưỡng cửa thấp 
hơn và khóa cửa có thể tiếp cận, điều khiển và nút 
gọi tiếp viên. Các tính năng này nhằm tạo điều kiện 
tiếp cận cho những hành khách không có khả năng 
đi lại có thể đứng và xoay để chuyển sang sử dụng 
bồn cầu. Các tính năng cũng cho phép sử dụng nhà 
vệ sinh một cách riêng tư nhằm thực hiện các hoạt 
động khác liên quan đến vệ sinh cá nhân hoặc nhu 
cầu về y tế. Quy tắc sẽ không yêu cầu nhà vệ sinh 
phải được mở rộng hơn kích cỡ hiện tại.

Ngoài ra, quy định sẽ thiết lập các tiêu chuẩn thực 
hiện được cải thiện cho những xe lăn vận chuyển 
hành khách không thể tự di chuyển từ chỗ ngồi của 
họ đến nhà vệ sinh trên máy bay. Theo quy định, xe 
lăn trên máy bay sẽ cần phải phù hợp với chiều cao 
của ghế ngồi của hãng hàng không để chuyển dễ 
dàng hơn, có khóa bánh xe và các tính năng khác 
nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định. Ghế trong nhà 
vệ sinh sẽ cho phép việc tiếp cận từ phía trước đối 
với những hành khách có thể tự đứng và xoay khi 
chuyển đổi. Quy tắc cũng sẽ yêu cầu ghế có khả 
năng tiếp cận nhà vệ sinh hoàn toàn từ hướng sau và 
khớp nắp bồn cầu khi đóng để cửa nhà vệ sinh có thể 

TIN QUỐC TẾ

Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ

được đóng lại, đảm bảo sự riêng tư khi thực hiện các 
chức năng không liên quan đến vệ sinh.

Tháng 8, Ủy ban Tiếp cận Hoa Kỳ đã đề xuất các 
hướng dẫn tự nguyện cho xe lăn trên máy bay để bổ 
sung cho các tiêu chí thực hiện của Bộ Giao thông 
vận tải Hoa Kỳ. Những hướng dẫn được đề xuất này 
bao gồm các thông số kỹ thuật không ràng buộc về 

kích thước, tính 
năng cũng như 
khả năng của xe 
lăn trên máy bay 
và sẽ cung cấp 
cho các hãng 
vận chuyển hàng 
không/nhà sản 
xuất xe lăn trên 
máy bay một ví 
dụ về làm thế 
nào để đáp ứng 
các tiêu chí thực 
hiện của Bộ Giao 
thông vận tải. Ủy 
ban hiện đang 
hoàn thiện các 

hướng dẫn này dựa trên những ý kiến trong cuộc 
họp công khai.

Quy tắc của Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ yêu cầu 
các hãng hàng không đào tạo tiếp viên hàng không 
về các thủ tục hỗ trợ hành khách khuyết tật trong 
việc tiếp cận nhà vệ sinh. Ngoài ra, các hãng hàng 
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bay có hai lối đi phải tiếp cận nhưng lại không đề cập 
đến trên máy bay một lối đi. Tuy nhiên, Bộ Giao 
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nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định. Ghế trong nhà 
vệ sinh sẽ cho phép việc tiếp cận từ phía trước đối 
với những hành khách có thể tự đứng và xoay khi 
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Công ước Quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của 
người khuyết tật (CRPD)

Somalia đã ký Công ước vào ngày 02/10/2018 và 
phê chuẩn Công ước vào ngày 06/08/2019.
Liên bang Saint Kitts và Nevis đã ký công ước vào 
ngày 27/09/2019 và phê chuẩn Công ước vào ngày 
17/10/2019.
Ngoài ra, trong năm 2019, Kyrgyzstan và Cộng hòa 
Chad đã lần lượt phê chuẩn Công ước vào ngày 
16/05 và 20/06, nâng tổng số quốc gia phê chuẩn 
Công ước lên 181 quốc gia và 163 quốc gia đã ký. 
Đồng thời, tính đến tháng 02/2020, toàn thế giới đã 
có 96 quốc gia phê chuẩn Nghị định thư và 94 quốc 
gia đã ký Nghị định thư.
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Những nhận xét về đề xuất của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ được đưa ra ngày 02 tháng 03 năm 2020. Để biết 
thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ hoặc liên hệ với Ông Robert 
Gorman thuộc Văn phòng Thực thi và Thủ tục Hàng không của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ qua số điện thoại 
(202) 366-9342 hoặc email: robert.gorman@dot.gov.

Cẩm Tú – Tiến Đạt (Biên dịch)

Nguồn: United States Access Board 

Trích dẫn nguồn ảnh:
1. https://jezebel.com/fakers-cut-airport-lines-by-requesting-wheelchairs-they-5948843
2. https://runwaygirlnetwork.com/2019/04/24/disabled-veterans-fight-for-accessible-lavatory-rule-for-narrowbodies/
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Vài nét khái quát về khung pháp lý trong đào 
tạo, sát hạch,cấp bằng lái xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gọi tắt 
là xe cơ giới,  gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc 
sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe 
mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể 
cả xe máy điện) và các loại xe tương tự 1.

Về chính sách pháp lý, hiện nay bên cạnh các văn 
bản “chủ đạo” như  Luật Giao  thông đường bộ 
2008 (sửa  đổi, bổ sung 2019); Nghị định 
65/2016/NĐ-CP2, thì Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) đóng vai trò rất quan trọng. Đây là văn bản 
quy định chi tiết về chế độ đào tạo, thi sát hạch, 
cấp  bằng lái  xe cơ giới cho công dân, bao gồm 
người khuyết tật .Theo đó, Thông tư này quy định 
chi tiết điều kiên, trình tự thủ tục tham gia đào 
tạo và dự thi sát hạch để được cấp bằng lái xe cơ 
giới đối với loại xe như A1 (gồm xe mô tô ba bánh 
dùng cho người khuyết tật), xe ô tô số tự động B1; 
vv3 , Đối với cộng đồng người khuyết tật thì sự ra 
đời của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT  và một số 
văn bản có liên quan  khác4 đã tạo cơ sở pháp lý 
cần thiết và hữu hiệu để khẳng định cơ hội bình 
đẳng của họ với người không khuyết tật trong 
tham gia đào tạo và thi sát hạch cấp bằng lái xe 
cơ giới, tạo cơ chế đảm bảo quyền và lợi ích chính 
đáng của người khuyết tật trong tham gia giao 

thông, đồng thời giúp từng bước hạn chế tình trạng 
đa số người khuyết tật tham gia giao thông bằng 
phương tiện cơ giới cá nhân thiếu bằng lái và sử 
dụng phương tiện hoán cải chưa qua đăng kiểm5. 

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết 
về an toàn giao thông, Thông tư liên tịch 24/2015/T-
TLT-BGTVT-BYT giữa Bộ GTVT và Bộ Y tế cũng quy 
định rõ một số đối tượng không được đủ điều kiện 
sức khỏe để lái xe theo các hạng tương ứng.6   

Tựu chung, xét dưới khía cạnh chính sách thì tính 
đến thời điểm hiện nay, khung pháp lý quy định 
chính sách về đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe 
cơ giới nói chung và đối với người khuyết tật nói 
riêng ở nước ta được xem là đã được hình thành về 
cơ bản.

Những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành 
chính sách và nguyên nhân chủ yếu

Thực tế hiện nay số lượng người khuyết tật được 
cấp bằng lái xe cơ giới rất ít, số lượng người khuyết 
tật sử dụng xe cơ giới, đặc biệt là xe ba bánh tự chế 
không đạt yêu cầu đăng kiểm vẫn khá đáng kể ở các 
thành phố lớn. 

Ví dụ sau 06 tháng ban hành Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT thì tai Thành phố Hồ Chí Minh 
mới có 01 người được cấp bằng lái xe ô tô B1 tự 
động. Tình trạng ở khu vực Hà Nội cũng tương tự 7.

Để đảm bảo an toàn giao thông, bằng Nghị quyết 
05/2008/NQ-CP, Chính phủ đã có chủ trương “siết 
chặt” việc cấp phép đối với xe cơ  giới 03 bánh trong 
nội thành, nội thị và các quốc lộ, trừ xe thương binh 
và cho người khuyết tật. Riêng xe tự chế dành cho 
đối tượng này chỉ được phép lưu hành đến 
31/12/2008. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng xe máy, xe 
ba bánh của người khuyết tật không ít nên một số 
lượng không nhỏ vẫn sử dụng xe tự đóng, không đủ 
tiêu chuẩn kỹ thuật đăng kiểm và đương nhiên 
những người này cũng không có giấy phép lái xe.8 

Vấn đề  đào tạo, sát hạch, 
cấp bằng lái xe cơ giới  
đối với người khuyết tật - 
một số khó khăn, bất cập 
chủ yếu hiện nay

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Ở Việt Nam hiện nay, cùng với các chính sách 
về đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật tham gia giao thông, thì những 
chính sách quy định điều kiện về đào tạo, sát 
hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
đối với người khuyết tật cũng đã được ban 
hành, nhằm tạo điều kiện đảm bảo tối đa 
quyền tự do di chuyển cá nhân của người 
khuyết tật phù hợp với Công ước CRPD và 
pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, việc tham gia 
đào tạo lái xe và dự thi sát hạch để lấy bằng lái 
xe cơ giới của người khuyết tật còn vấp phải 
khá nhiều khó khăn, bất cập, đòi hỏi cần tìm 
kiếm nhiều giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Đâu là nguyên nhân chủ yếu?

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền Luật giao thông 
đường bộ và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi 
hành Luật (đặc biệt là cập nhật các chính sách mới) 
nhìn chung vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến 
không ít người khuyết tật thiếu thông tin pháp luật 
cập nhật và quan niệm đơn giản về sử dụng phương 
tiện cá nhân tham gia giao thông. 

Thứ hai: các quy định cải tạo xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật còn bất cập. Cụ thể: Thông tư 
số 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ (ô tô) thiếu các quy định cụ 
thể, đặc thù về cải tạo xe cơ giới dành cho lái xe là 
người khuyết tật9 . 

Thứ ba: chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện và 
nhân lực dành riêng đào tạo cho lái xe người khuyết 
tật khá lớn-  là thách thức đáng kể với  đại đa số các 
trung tâm đào tạo lái xe.

Trên thực tế tình trạng khuyết tật của người theo 
học rất đa dạng, không thể dùng chung một mẫu xe. 
Ví dụ đối với người mất chân phải với xe số tự động, 
hệ thống phanh và ga nằm ở bên phải, nên nếu mất 
chân phải, người lái xe buộc phải sử dụng chân trái 
có thể sẽ không thuận lợi trong quá trình lái xe. Do 
vậy để đào tạo người khuyết tật thì phải mua loại xe 
riêng hoặc hoán cải một số chức năng, bộ phận kỹ 
thuật của xe và phải qua đăng kiểm kỹ thuật mới 
được đưa ra đào tạo.  Bên cạnh đó, đa số các cơ sở 
đào tạo hầu như thiếu đội ngũ giáo viên chuyên biệt 
để đào tạo lái xe cho người khuyết tật; thiếu điều 
kiện về sân bãi đặc thù cho người khuyết tật học 
lái… Tóm lại, chi phí bỏ ra rất lớn, trong điều kiện 
người học ít sẽ dẫn đến không hiệu quả. Vì vậy hết 
các trung tâm đào tạo lái xe không “mặn mà” với 
việc đào tạo lái xe là người khuyết tật.10 

Ths.LS. Lê Hải Yến

Giải pháp đưa ra là gì?

Một là, cần tăng cường quy mô và hiệu quả của việc 
phổ biến, tuyên truyền các quy định về giao thông 
đường bộ, đặc biệt là những văn bản mới ban hành. 
Trong đó cần chú ý tuyên truyền người khuyết tật 
tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng và các phương tiện xe mô tô đạt tiêu 
chuẩn kỹ  thuật quốc gia 11.

Hai là, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung Thông tư 
85/2014/TT-BGTVT theo hướng  mở rộng phạm vi xe 
cơ giới cải tạo (bao gồm cả mô tô ba bánh dành cho 
người khuyết tật); quy định rõ hơn các tiêu chí đặc 
thù về xe cơ giới cải tạo (ô tô) liên quan đến đối 
tượng lái xe là người khuyết tật.Đồng thời, cần 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

32/2007/TTLT-BCA-BGTVT phù hợp với điều kiện về 
chính sách pháp luật mới và  thực tiễn hiện nay.

Ba là, các địa phương cần khuyến khích các doanh 
nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe tăng cường hoạt 
động liên kết đào tạo trong tỉnh và trong vùng (liên 
tỉnh) để liên kết sử dụng sân bãi đặc thù; xe cơ giới 
chuyên dụng đào tạo lái xe là người khuyết tật; liên 
kết sử dụng đội ngũ giáo viên hướng dẫn… nhằm tiết 
kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả đào tạo. Bên 
cạnh đó, cũng cần nghiên cứu ban hành chính sách 
ưu đãi về thuế đối với các cơ sở đào tạo và sát hạch 
đảm bảo yêu cầu về đầu tư về sân bãi, phương tiên 
đào tạo đặc thù…  và có số lượng lớn người khuyết 
tật tham gia đào tạo, sát hạch để nhận bằng lái xe.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s
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Vài nét khái quát về khung pháp lý trong đào 
tạo, sát hạch,cấp bằng lái xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gọi tắt 
là xe cơ giới,  gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc 
sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe 
mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể 
cả xe máy điện) và các loại xe tương tự 1.

Về chính sách pháp lý, hiện nay bên cạnh các văn 
bản “chủ đạo” như  Luật Giao  thông đường bộ 
2008 (sửa  đổi, bổ sung 2019); Nghị định 
65/2016/NĐ-CP2, thì Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) đóng vai trò rất quan trọng. Đây là văn bản 
quy định chi tiết về chế độ đào tạo, thi sát hạch, 
cấp  bằng lái  xe cơ giới cho công dân, bao gồm 
người khuyết tật .Theo đó, Thông tư này quy định 
chi tiết điều kiên, trình tự thủ tục tham gia đào 
tạo và dự thi sát hạch để được cấp bằng lái xe cơ 
giới đối với loại xe như A1 (gồm xe mô tô ba bánh 
dùng cho người khuyết tật), xe ô tô số tự động B1; 
vv3 , Đối với cộng đồng người khuyết tật thì sự ra 
đời của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT  và một số 
văn bản có liên quan  khác4 đã tạo cơ sở pháp lý 
cần thiết và hữu hiệu để khẳng định cơ hội bình 
đẳng của họ với người không khuyết tật trong 
tham gia đào tạo và thi sát hạch cấp bằng lái xe 
cơ giới, tạo cơ chế đảm bảo quyền và lợi ích chính 
đáng của người khuyết tật trong tham gia giao 

thông, đồng thời giúp từng bước hạn chế tình trạng 
đa số người khuyết tật tham gia giao thông bằng 
phương tiện cơ giới cá nhân thiếu bằng lái và sử 
dụng phương tiện hoán cải chưa qua đăng kiểm5. 

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết 
về an toàn giao thông, Thông tư liên tịch 24/2015/T-
TLT-BGTVT-BYT giữa Bộ GTVT và Bộ Y tế cũng quy 
định rõ một số đối tượng không được đủ điều kiện 
sức khỏe để lái xe theo các hạng tương ứng.6   

Tựu chung, xét dưới khía cạnh chính sách thì tính 
đến thời điểm hiện nay, khung pháp lý quy định 
chính sách về đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe 
cơ giới nói chung và đối với người khuyết tật nói 
riêng ở nước ta được xem là đã được hình thành về 
cơ bản.

Những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành 
chính sách và nguyên nhân chủ yếu

Thực tế hiện nay số lượng người khuyết tật được 
cấp bằng lái xe cơ giới rất ít, số lượng người khuyết 
tật sử dụng xe cơ giới, đặc biệt là xe ba bánh tự chế 
không đạt yêu cầu đăng kiểm vẫn khá đáng kể ở các 
thành phố lớn. 

Ví dụ sau 06 tháng ban hành Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT thì tai Thành phố Hồ Chí Minh 
mới có 01 người được cấp bằng lái xe ô tô B1 tự 
động. Tình trạng ở khu vực Hà Nội cũng tương tự 7.

Để đảm bảo an toàn giao thông, bằng Nghị quyết 
05/2008/NQ-CP, Chính phủ đã có chủ trương “siết 
chặt” việc cấp phép đối với xe cơ  giới 03 bánh trong 
nội thành, nội thị và các quốc lộ, trừ xe thương binh 
và cho người khuyết tật. Riêng xe tự chế dành cho 
đối tượng này chỉ được phép lưu hành đến 
31/12/2008. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng xe máy, xe 
ba bánh của người khuyết tật không ít nên một số 
lượng không nhỏ vẫn sử dụng xe tự đóng, không đủ 
tiêu chuẩn kỹ thuật đăng kiểm và đương nhiên 
những người này cũng không có giấy phép lái xe.8 

Đâu là nguyên nhân chủ yếu?

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền Luật giao thông 
đường bộ và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi 
hành Luật (đặc biệt là cập nhật các chính sách mới) 
nhìn chung vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến 
không ít người khuyết tật thiếu thông tin pháp luật 
cập nhật và quan niệm đơn giản về sử dụng phương 
tiện cá nhân tham gia giao thông. 

Thứ hai: các quy định cải tạo xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật còn bất cập. Cụ thể: Thông tư 
số 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ (ô tô) thiếu các quy định cụ 
thể, đặc thù về cải tạo xe cơ giới dành cho lái xe là 
người khuyết tật9 . 

Thứ ba: chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện và 
nhân lực dành riêng đào tạo cho lái xe người khuyết 
tật khá lớn-  là thách thức đáng kể với  đại đa số các 
trung tâm đào tạo lái xe.

Trên thực tế tình trạng khuyết tật của người theo 
học rất đa dạng, không thể dùng chung một mẫu xe. 
Ví dụ đối với người mất chân phải với xe số tự động, 
hệ thống phanh và ga nằm ở bên phải, nên nếu mất 
chân phải, người lái xe buộc phải sử dụng chân trái 
có thể sẽ không thuận lợi trong quá trình lái xe. Do 
vậy để đào tạo người khuyết tật thì phải mua loại xe 
riêng hoặc hoán cải một số chức năng, bộ phận kỹ 
thuật của xe và phải qua đăng kiểm kỹ thuật mới 
được đưa ra đào tạo.  Bên cạnh đó, đa số các cơ sở 
đào tạo hầu như thiếu đội ngũ giáo viên chuyên biệt 
để đào tạo lái xe cho người khuyết tật; thiếu điều 
kiện về sân bãi đặc thù cho người khuyết tật học 
lái… Tóm lại, chi phí bỏ ra rất lớn, trong điều kiện 
người học ít sẽ dẫn đến không hiệu quả. Vì vậy hết 
các trung tâm đào tạo lái xe không “mặn mà” với 
việc đào tạo lái xe là người khuyết tật.10 

Giải pháp đưa ra là gì?

Một là, cần tăng cường quy mô và hiệu quả của việc 
phổ biến, tuyên truyền các quy định về giao thông 
đường bộ, đặc biệt là những văn bản mới ban hành. 
Trong đó cần chú ý tuyên truyền người khuyết tật 
tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng và các phương tiện xe mô tô đạt tiêu 
chuẩn kỹ  thuật quốc gia 11.

Hai là, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung Thông tư 
85/2014/TT-BGTVT theo hướng  mở rộng phạm vi xe 
cơ giới cải tạo (bao gồm cả mô tô ba bánh dành cho 
người khuyết tật); quy định rõ hơn các tiêu chí đặc 
thù về xe cơ giới cải tạo (ô tô) liên quan đến đối 
tượng lái xe là người khuyết tật.Đồng thời, cần 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

32/2007/TTLT-BCA-BGTVT phù hợp với điều kiện về 
chính sách pháp luật mới và  thực tiễn hiện nay.

Ba là, các địa phương cần khuyến khích các doanh 
nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe tăng cường hoạt 
động liên kết đào tạo trong tỉnh và trong vùng (liên 
tỉnh) để liên kết sử dụng sân bãi đặc thù; xe cơ giới 
chuyên dụng đào tạo lái xe là người khuyết tật; liên 
kết sử dụng đội ngũ giáo viên hướng dẫn… nhằm tiết 
kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả đào tạo. Bên 
cạnh đó, cũng cần nghiên cứu ban hành chính sách 
ưu đãi về thuế đối với các cơ sở đào tạo và sát hạch 
đảm bảo yêu cầu về đầu tư về sân bãi, phương tiên 
đào tạo đặc thù…  và có số lượng lớn người khuyết 
tật tham gia đào tạo, sát hạch để nhận bằng lái xe.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s
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Vài nét khái quát về khung pháp lý trong đào 
tạo, sát hạch,cấp bằng lái xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gọi tắt 
là xe cơ giới,  gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc 
sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe 
mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể 
cả xe máy điện) và các loại xe tương tự 1.

Về chính sách pháp lý, hiện nay bên cạnh các văn 
bản “chủ đạo” như  Luật Giao  thông đường bộ 
2008 (sửa  đổi, bổ sung 2019); Nghị định 
65/2016/NĐ-CP2, thì Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải 
(GTVT) đóng vai trò rất quan trọng. Đây là văn bản 
quy định chi tiết về chế độ đào tạo, thi sát hạch, 
cấp  bằng lái  xe cơ giới cho công dân, bao gồm 
người khuyết tật .Theo đó, Thông tư này quy định 
chi tiết điều kiên, trình tự thủ tục tham gia đào 
tạo và dự thi sát hạch để được cấp bằng lái xe cơ 
giới đối với loại xe như A1 (gồm xe mô tô ba bánh 
dùng cho người khuyết tật), xe ô tô số tự động B1; 
vv3 , Đối với cộng đồng người khuyết tật thì sự ra 
đời của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT  và một số 
văn bản có liên quan  khác4 đã tạo cơ sở pháp lý 
cần thiết và hữu hiệu để khẳng định cơ hội bình 
đẳng của họ với người không khuyết tật trong 
tham gia đào tạo và thi sát hạch cấp bằng lái xe 
cơ giới, tạo cơ chế đảm bảo quyền và lợi ích chính 
đáng của người khuyết tật trong tham gia giao 

thông, đồng thời giúp từng bước hạn chế tình trạng 
đa số người khuyết tật tham gia giao thông bằng 
phương tiện cơ giới cá nhân thiếu bằng lái và sử 
dụng phương tiện hoán cải chưa qua đăng kiểm5. 

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết 
về an toàn giao thông, Thông tư liên tịch 24/2015/T-
TLT-BGTVT-BYT giữa Bộ GTVT và Bộ Y tế cũng quy 
định rõ một số đối tượng không được đủ điều kiện 
sức khỏe để lái xe theo các hạng tương ứng.6   

Tựu chung, xét dưới khía cạnh chính sách thì tính 
đến thời điểm hiện nay, khung pháp lý quy định 
chính sách về đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe 
cơ giới nói chung và đối với người khuyết tật nói 
riêng ở nước ta được xem là đã được hình thành về 
cơ bản.

Những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành 
chính sách và nguyên nhân chủ yếu

Thực tế hiện nay số lượng người khuyết tật được 
cấp bằng lái xe cơ giới rất ít, số lượng người khuyết 
tật sử dụng xe cơ giới, đặc biệt là xe ba bánh tự chế 
không đạt yêu cầu đăng kiểm vẫn khá đáng kể ở các 
thành phố lớn. 

Ví dụ sau 06 tháng ban hành Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT thì tai Thành phố Hồ Chí Minh 
mới có 01 người được cấp bằng lái xe ô tô B1 tự 
động. Tình trạng ở khu vực Hà Nội cũng tương tự 7.

Để đảm bảo an toàn giao thông, bằng Nghị quyết 
05/2008/NQ-CP, Chính phủ đã có chủ trương “siết 
chặt” việc cấp phép đối với xe cơ  giới 03 bánh trong 
nội thành, nội thị và các quốc lộ, trừ xe thương binh 
và cho người khuyết tật. Riêng xe tự chế dành cho 
đối tượng này chỉ được phép lưu hành đến 
31/12/2008. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng xe máy, xe 
ba bánh của người khuyết tật không ít nên một số 
lượng không nhỏ vẫn sử dụng xe tự đóng, không đủ 
tiêu chuẩn kỹ thuật đăng kiểm và đương nhiên 
những người này cũng không có giấy phép lái xe.8 

Đâu là nguyên nhân chủ yếu?

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền Luật giao thông 
đường bộ và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi 
hành Luật (đặc biệt là cập nhật các chính sách mới) 
nhìn chung vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến 
không ít người khuyết tật thiếu thông tin pháp luật 
cập nhật và quan niệm đơn giản về sử dụng phương 
tiện cá nhân tham gia giao thông. 

Thứ hai: các quy định cải tạo xe cơ giới liên quan 
đến người khuyết tật còn bất cập. Cụ thể: Thông tư 
số 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ (ô tô) thiếu các quy định cụ 
thể, đặc thù về cải tạo xe cơ giới dành cho lái xe là 
người khuyết tật9 . 

Thứ ba: chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện và 
nhân lực dành riêng đào tạo cho lái xe người khuyết 
tật khá lớn-  là thách thức đáng kể với  đại đa số các 
trung tâm đào tạo lái xe.

Trên thực tế tình trạng khuyết tật của người theo 
học rất đa dạng, không thể dùng chung một mẫu xe. 
Ví dụ đối với người mất chân phải với xe số tự động, 
hệ thống phanh và ga nằm ở bên phải, nên nếu mất 
chân phải, người lái xe buộc phải sử dụng chân trái 
có thể sẽ không thuận lợi trong quá trình lái xe. Do 
vậy để đào tạo người khuyết tật thì phải mua loại xe 
riêng hoặc hoán cải một số chức năng, bộ phận kỹ 
thuật của xe và phải qua đăng kiểm kỹ thuật mới 
được đưa ra đào tạo.  Bên cạnh đó, đa số các cơ sở 
đào tạo hầu như thiếu đội ngũ giáo viên chuyên biệt 
để đào tạo lái xe cho người khuyết tật; thiếu điều 
kiện về sân bãi đặc thù cho người khuyết tật học 
lái… Tóm lại, chi phí bỏ ra rất lớn, trong điều kiện 
người học ít sẽ dẫn đến không hiệu quả. Vì vậy hết 
các trung tâm đào tạo lái xe không “mặn mà” với 
việc đào tạo lái xe là người khuyết tật.10 

1.  Khoản 18, Điều 3 của Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung 2018).
2. Nghị định của CP quy định về điều kiện dịch vu đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe, được sđ, bs bằng NĐ 
138/2018/NĐ-CP.
3. Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3; Hạng A2 cấp cho 
người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng 
A1; Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có 
trọng tải dưới 3.500 kg (Điều 59 Luật Giao thông đường bộ)
4. Thông tư 38/2919/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;.
5. Xem thêm bài: Người khuyết tật sẽ được đào tạo lái  xe. Bài Gỡ khó cấp GPLX cho NKT https://www.baogiao-
thong.vn/go-kho-cap-gplx-o-to-cho-nguoi-khuyet-tat-d216960.html
6. Như: rối loạn tâm thần hoặc rối loạn tâm thần mãn tính không điều khiển được hành vi; Liệt vận động từ hai chi trở 
lên; cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt 
hoặc giảm chức năng); Thị lực nhìn xa hai mắt / hoặc còn một mắt  dưới 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính); thính lực ở 
tai nghe dưới 04 m (kể cả trợ thính);…
7. http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/884966/nguoi-khuyet-tat-kho-hoc-lay-bang-lai-o-to; 
https://baomoi.com/rat-hiem-nguoi-khuyet-tat-dang-ky-thi-cap-bang-lai-xe/c/22457881.epi
8. Ví dụ theo báo cáo số 512/BC-SGTVT ngày 14/7/2019 của Sở Giao thông VT Hà Nội thì toàn thành phố chỉ có 30 xe 
ba bánh đươc cấp giấy phép, nhưng có tới 4367 trường hợp sử dụng xe  ba bánh tự đóng, trong đó có 99 người khuyết 
tật.
9. Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
10. https://infonet.vn/cap-giay-phep-lai-xe-o-to-cho-nguoi-khuyet-tat-con-nhieu-kho-khan-post242619.info
11. Như thông tư số 12/2017/TT-BGTVT; Thông tư 38/2919/TT-BGTVT ;Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BGTVT-BYT; TT 
26/2019/TT-BGTVT;

Giải pháp đưa ra là gì?

Một là, cần tăng cường quy mô và hiệu quả của việc 
phổ biến, tuyên truyền các quy định về giao thông 
đường bộ, đặc biệt là những văn bản mới ban hành. 
Trong đó cần chú ý tuyên truyền người khuyết tật 
tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng và các phương tiện xe mô tô đạt tiêu 
chuẩn kỹ  thuật quốc gia 11.

Hai là, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung Thông tư 
85/2014/TT-BGTVT theo hướng  mở rộng phạm vi xe 
cơ giới cải tạo (bao gồm cả mô tô ba bánh dành cho 
người khuyết tật); quy định rõ hơn các tiêu chí đặc 
thù về xe cơ giới cải tạo (ô tô) liên quan đến đối 
tượng lái xe là người khuyết tật.Đồng thời, cần 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

32/2007/TTLT-BCA-BGTVT phù hợp với điều kiện về 
chính sách pháp luật mới và  thực tiễn hiện nay.

Ba là, các địa phương cần khuyến khích các doanh 
nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe tăng cường hoạt 
động liên kết đào tạo trong tỉnh và trong vùng (liên 
tỉnh) để liên kết sử dụng sân bãi đặc thù; xe cơ giới 
chuyên dụng đào tạo lái xe là người khuyết tật; liên 
kết sử dụng đội ngũ giáo viên hướng dẫn… nhằm tiết 
kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả đào tạo. Bên 
cạnh đó, cũng cần nghiên cứu ban hành chính sách 
ưu đãi về thuế đối với các cơ sở đào tạo và sát hạch 
đảm bảo yêu cầu về đầu tư về sân bãi, phương tiên 
đào tạo đặc thù…  và có số lượng lớn người khuyết 
tật tham gia đào tạo, sát hạch để nhận bằng lái xe.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND của UBND thành 
phố Hải Phòng ngày 31/12/2019 quy định chính sách 
hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đối tượng áp dụng: dành cho người trong độ tuổi lao 
động tham gia chương trình đạo tào trình độ sơ cấp, 
đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên đào tạo cho 
người khuyết tật, người thuộc diện hưởng chính sách 
người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu sổ, 
người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…
Mức hỗ trợ chi phí đào tạo: Danh mục nghề đào tạo và 
mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 03 tháng cho người khuyết tật được quy định tại 
Phụ lục 1, theo đó:
- Đối với đào tạo trình độ sơ cấp: đào tạo 68 nghề, thời 
gian tối đa là 10 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.200.000 
đồng/ người/tháng. Thời gian đào tạo tối đa 10 tháng 
đối với 04 nghề tin học văn phòng, vi tính văn phòng, 
tin học ứng dụng, công tác xã hội và mức hỗ trợ với 04 
nghề này là 600.000 đồng/người/tháng. Đối với nghề 
may công nghiệp, điện dân dụng thời gian đào tạo 04 
tháng, mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/người/tháng.
- Đối với đào tạo dưới 03 tháng: thời gian đào tạo 
nghề làm chổi, làm hàng mã là 2 tháng, mức hỗ trợ 
1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian đào tạo nghề 
xoa bóp bấm huyệt, sử dụng nhạc cụ dân tộc (đàn nhị, 
kèn) là 02 tháng, mức hỗ trợ là 1.500.000 
đồng/người/tháng.
Mức hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn: tuân thủ theo quy định 

tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 20/9/2015, 
cụ thể mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày và 
hỗ trợ tiền đi lại mức 200.000 đồng/người/ngày nếu 
học tại địa điểm cư trú từ 15km trở lên. Riêng với NKT, 
mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học 
nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2020
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/-
Giao-duc/Quyet-dinh-53-2019-QD-UBND-chinh-sac
h-ho-tro-dao-tao-so-cap-dao-tao-duoi-03-thang-H
ai-Phong-434651.aspx

Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên 
Quang ngày 03.02.2020 thực hiện chương trình 
giảm nghèo năm 2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s
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Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s

Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội ban hành ngày 14/02/3030 
hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã 
hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội như: Các đối tượng bảo trợ xã hội quy 
định tại khoản 1 Điều 25 (trong đó bao gồm người có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em khuyết tật, 
NKT thuộc diện nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã 
hội); Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (nạn nhân của 
bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bị buôn bán, bị 
cưỡng bức lao động, trẻ em người lang thang xin 
ăn…); 
Quy trình và nhiệm vụ quản lý đối tượng: 
- Thu thập thông tin đối tượng: thông tin cá nhân cơ 
bản; thông tin về sức khỏe (bệnh tật, dạng tật, mức độ 
khuyết tật, đặc điểm khuyết tật, khả năng lao động, 
khả năng tự phục vụ,…); thông tin về gia đình của đối 
tượng (thông tin chủ hộ, quan hệ với đối tượng, hoàn 
cảnh kinh tế, vị trí của đối tượng trong gia đình, khả 
năng chăm sóc đối tượng của gia đình, trợ cấp xã họi 
hàng tháng và các dịch vụ xã hội cơ bản…)…
- Đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp: Sau khi thu 
thập thông tin của đối tượng, người quản lý có nhiệm 
vụ đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp đối tượng như 
nhu cầu chăm sóc sức koer, giáo dục, nghề nghiệp, 

việc làm, hỗ trợ sinh kế, kỹ năng sống, hòa nhập cộng 
đồng, tâm lý tình cảm…
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, trợ giúp: Căn cứ kết 
quả đánh giá nhu cầu của đối tượng, người quản lý 
đối tượng xác định đối tượng được cơ sở trợ giúp xã 
hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo các tiêu chí 
chăm sóc trợ giúp khẩn cấp hoặc lâu dài, liên tục, luân 
phiên, bán trú… Sau đó, người quản lý xây dựng kế 
hoạch chăm sóc phù hợp.
- Thực hiện kế hoạch chăm sóc, trợ giúp bao gồm: 
trình người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội hoặc Chủ 
tịch UBND cấp xã phê duyệt; thực hiện kế hoạch đã 
xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện
- Theo dõi, đánh giá và kết thúc quản lý đối tượng: Kết 
thúc quản lý đối tượng trong trường hợp như: mục 
tiêu đã đạt được; theo quyết định của người đứng đầu 
cơ sở hoặc Chủ tịch UBND cấp xã; đối tượng đủ 18 
tuổi; cơ sở không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, trợ giúp xã hội phù hợp cho đối tượng; đối tượng 
không liên hệ trong vòng 1 tháng; đối tượng đề nghị 
dừng hoạt động chăm sóc, trợ giúp xã hội; đối tượng 
chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật; 
chuyển khỏi địa bàn cung cấp dịch vụ;…
- Ghi chép và lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ quản lý đối tượng 
được lưu trữ và bảo mật. Việc chia sẻ thông tin cá 
nhân phải có sự đồng ý của đối tượng (nếu có)/ gia 
đình/ người giám hộ và người đứng đầu cơ sở trợ giúp 
xã hội/Chủ tịch UBND cấp xã.
- Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng: Cơ sở cử người quản lý 
theo dõi, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng (nếu 
cần thiết) trong thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ thời 
điểm đối tượng về gia đình, cộng đồng. Trường hợp 
sức khỏe của đối tượng tái phát cấp tính thì phải kịp 
thời đưa đối tượng vào cơ sở để can thiệp, phục hồi và 
chăm sóc.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 
30/03/2020 và thay thế Thông tư 01/2015/TT-BLĐT-
BXH.
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://luatvietnam.vn/lao-dong/-
thong-tu-02-2020-tt-bldt-
bxh-quan-ly-doi-tuong-duoc-cung-cap-dich-vu-con
g-tac-xa-hoi-180636-d1.html#chidanthaydoi
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CÂU CHUYỆN 
PHÁP LUẬT 

1. Khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia 2019, một trong các 
hành vi bị nghiêm cấm gồm: “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
2. Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với người điều 
khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô 
tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 
như sau:
- Điểm c, Khoản 6: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với 
người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi điều khiển xe trên 
đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 
50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
- Điểm c, Khoản 7: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 
người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi điều khiển xe trên 
đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam 
đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 
miligam/1 lít khí thở.
- Điểm e, Khoản 10: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 
hành vi điều khiển xe khi trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn bị 
tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn thấp nhất là 10 tháng, cao 
nhất là 24 tháng.

Người ta có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” quả 
nhiên không sai chút nào. Từ thôn đến phố, người ta 
say sưa bia rượu chúc tụng nhau. Riêng với Tiến, 
những ngày Tết luôn là những ngày “đặc biệt” về mọi 
nhẽ. Cách đây gần chục năm, một người đàn ông điều 
khiển xe trong tình trạng say sỉn đã đâm vào Tiến, khi 
anh đang trên đường về nhà. Mặc dù không nguy hiểm 
đến tính mạng nhưng vụ tai nạn đã gây tổn thương 
nghiêm trọng đến phần xương chân, khiến anh phải 
điều trị và phục hồi chức năng trong suốt nhiều năm 
trời mà vẫn không thể đi lại được như bình thường. Kể 
từ đó, mỗi khi nhắc đến rượu bia là anh lại nhớ đến nỗi 
đau mà mình đã phải trải qua. Tiến cũng tự hứa với 
bản thân mình sau này sẽ không dám đụng vào một 
giọt bia rượu nào. 
Quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, Tiến xin phép gia 
đình lên thành phố học nghề. Với đôi bàn tay khéo léo, 
dần dần anh gây dựng nên một xưởng sản xuất thủ 
công mỹ nghệ nhỏ và tạo việc làm cho nhiều người 
khuyết tật khác. Những ngày đầu năm mới, người ta 
vẫn thấy Tiến miệt mài ở xưởng để kịp hàng khách đặt. 
Có những ngày bận bịu, Tiến chủ động lái chiếc xe ba 
bánh của mình để đi giao hàng cho khách. Một ngày 
nọ, sau khi ký kết được một hợp đồng lớn nhất từ trước 
đến nay, Tiến tình cờ gặp các chiến hữu của mình đi 
đang ngồi nhậu ở một quán ven đường. Vừa mới đỗ xe 
xuống chào hỏi, anh đã bị đám bạn lôi ngay vào quán 
để nhậu cùng. Một phần vì nỗi ám ảnh về vụ tai nạn, 
một phần vì lời thề năm xưa nên Tiến đã một mực “cự 
tuyệt” với những lời mời bia rượu. Tiến cũng không 
quên nhắc nhở những người bạn của mình: “Chắc các 
ông cũng biết bây giờ có quy định cứ uống rượu bia 
mà lái xe là bị phạt rất nặng, khéo đi tong cả tháng tiền 
lương chứ chẳng chơi”. Nghe Tiến nói xong, cả nhóm 
bạn cười ầm lên: “Ông đúng là gan thỏ đế! Ông đi xe ba 
bánh thì có nguy hiểm gì đâu mà phải sợ? Với lại, từ 
quán phóng về nhà có một quãng, để lát tôi chỉ cho 
ông đi cái ngõ tắt bên kia đường cho nhanh. Mà tôi đã 
tìm hiểu rồi, đoạn đường này ban ngày vắng vẻ lắm, 
làm gì có công an. Hay là bây giờ ông thành ông chủ 
rồi nên ông không muốn tiếp bọn tôi nữa?”. Một người 
bạn khác tiếp tục lên tiếng: “Thôi thì ông cứ uống với 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s

bọn tôi một vài chén. Ông mà không uống thì 
coi thường đám bạn này quá…”. Trước những 
lời khích nhậu của bạn bè và sẵn có niềm vui 
về một cuộc làm ăn lớn ban sáng, Tiến đành 
“tặc lưỡi” nhập cuộc dù trong lòng cảm thấy 
rất bức bối và bất an. 
Sau hai tiếng hàn huyên tâm sự ở quán nhậu 

thì mặt người nào người nấy đều đỏ như gà chọi. Họ 
bắt đầu leo lên xe để trở về nhà. Cả nhóm vừa đi được 
một đoạn thì gặp hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang 
làm nhiệm vụ tuýt còi: “Chào các anh, mời các anh 
xuống xe để chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn”. Sau khi 
đo nồng độ cồn, máy báo kết quả của Tiến là 0,2 
miligam/1 lít khí thở, người cao nhất cũng xấp xỉ mức 
0,4 miligam/1 lít khí thở. Cầm trên tay tờ biên bản xử 
phạt vi phạm hành chính, cả nhóm bạn và Tiến không 
thể tin được vào mắt mình. Không thanh minh bất cứ 
điều gì về hành vi của mình và nhóm bạn, Tiến đại diện 
đứng ra nhận lỗi: “Chúng tôi đã biết lỗi sai của mình. 
Chúng tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng vi phạm, mong 
các anh thông cảm và giơ cao đánh khẽ”. Đáp lại lời 
của Tiến, anh cảnh sát giao thông nghiêm nghị: “Mọi 
người đều bình đẳng trước pháp luật. Ai vi phạm thì 
người đó phải chịu trách nhiệm tương ứng với những 
gì mình đã gây ra. Các anh tham gia giao thông nhưng 
lại uống rượu là gây nguy hiểm cho chính mình và 
những người khác”. 
Xưa nay “miếng trầu là đầu câu chuyện”, còn đối với 
những “đệ tử Lưu Linh” thì chén rượu là đầu cuộc vui. 
Ấy thế mà chỉ vì “chén chú chén anh” cả nhóm được 
một phen nhớ đời. Bản thân Tiến cũng không ngờ 
mình vốn là nạn nhân của rượu bia nhưng giờ lại chính 
là người bị xử phạt hành chính vì rượu bia khi tham gia 
giao thông. 

Đã uống rượu bia, 
chớ có lái xe

Hương Thảo



Câu hỏi 1: Tôi nhặt được chiếc đồng hồ đeo tay có 
giá khoảng 5 triệu đồng. Tôi đã liên hệ với công 
an phường nơi nhặt được chiếc đồng hồ để thông 
báo cho người bị mất biết đến nhận, đồng thời 
mang đồng hồ về nhà. Hơn một năm sau không 
có ai đến nhận nên tôi muốn cho bố mình sử 
dụng thì có được không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Điều 230 BLDS 2015 quy định về xác lập quyền sở 
hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên 
như sau:

…2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về 
tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không 
xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không 
đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được 
xác định như sau:

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị 
nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do 
Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác 
lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định 
của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có 
liên quan;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 
38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng.

Như vậy, trong trường hợp này thì chiếc đồng hồ 

đeo tay (có giá trị thấp hơn 10 lần mức lương cơ sở) 
thuộc sở hữu của anh/chị sau 01 năm thông báo 
công khai mà chủ sở hữu không đến nhận. Do đó, 
anh/chị có quyền tặng cho bố của mình.

Câu hỏi 2: 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?
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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.

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.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s



Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh là tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chung toàn tỉnh 
giảm 2,06% (từ 11,8% xuống còn 9,74%). Riêng các 
huyện nghèo (Lâm Bình, Na Hang) giảm từ 4% trở lên. 
Hết năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ 
chính sách người có công thuộc diện nghèo.
Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, địa phương 
thực hiện các biện pháp:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm 
nghèo

- Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung: tiếp 
tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách 
xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề giới thiệu 
việc làm; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng.
- Thực hiện các chính sách giảm nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản: cải thiện trường học, thực hiện 
chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng 
cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống y tế địa 
phương; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 
nghèo; tiếp tục thực hiện Chương trình nước sạch vệ 
sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách trợ giúp 
pháp lý đối với hộ nghèo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
như: chương trình 135, chương trình 30a, dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng 
mô hình giảm nghèo bền vững, Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin, Tổ chức bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; 
giám sát và đánh giá công tác giảm nghèo
Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-ho-
ach-12-KH-UBND-2020-thuc-hien-Chuong-trinh-gia
m-ngheo-tinh-Tuyen-Quang-434668.aspx?ac=email
s

1. Nhân viên sắp xếp hàng hóa: 50 người
- Thực hiện công việc sắp xếp kho, hàng hóa, phân size cỡ, 
gắn chip an ninh…
2. Yêu cầu:
- Nam/Nữ người khuyết tật có độ tuổi từ 18 – 40, sức khỏe đảm bảo thực hiện được công việc sắp 
xếp hàng hóa.
- Người khiếm thính có thuận lợi trong việc hòa nhập và công việc
- Ứng viên được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.
3. Thời gian làm việc:
- 8 giờ/ngày (nghỉ 01 ngày trong tuần), nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ /Tết và ngày của Người khuyết tật 
theo quy định Nhà nước.
- Ca làm việc từ 9h00 – 18h00 hoặc từ 10h00 – 19h00 (nghỉ giữa ca 60 phút)
4. Quyền lợi:
- Nhân viên chính thức: hưởng lương 5.500.000 đ/tháng (đã bao gồm ăn trưa)
- Thưởng theo doanh thu: 500.000đ – 1.000.000đ/tháng
- Nhân viên học việc: Công ty có chi phí hỗ trợ trong thời gian học việc là 2.500.000đ/tháng - 
4.500.000đ/tháng (đã bao gồm ăn trưa).
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động (khi chính thức ký hợp đồng lao động 
với công ty: công ty nộp 21.5%, người lao động sẽ nộp 10.5% mức lương cơ bản).
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty như: thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ/Tết, quà 
8/3, 20/10, Trung thu,..
Công ty hỗ trợ chỗ ở tập trung cho NKT ở xa tại nhà trọ của Công ty. Hoặc trong trường hợp NKT tự 
thuê nhà ở thì Công ty sẽ hỗ trợ 800.000đ/người/tháng.
5. Địa điểm đào tạo và làm việc tại:
Tỉnh Phía Bắc:
1. Cửa hàng TokyoLife, Ngã tư Gạch, TT. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
2. Cửa hàng TokyoLife, Số 301 Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội
3. Cửa hàng TokyoLife, Số 168 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
4. Cửa Hàng TokyoLife, Số 31 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng
5. Cửa Hàng TokyoLife, Số 26 Nguyễn Đức Cảnh, TP. Hải Phòng
6. Cửa Hàng TokyoLife, Số 40 - 42 Hoàng Liêm, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai
7 Cửa Hàng TokyoLife, Số 110 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương ( Ngã 4 Sao Đỏ )
8. Cửa Hàng TokyoLife, Số 21 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
9. Cửa Hàng TokyoLife, 158 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, TP.Hải Phòng
10. Cửa Hàng TokyoLife, Số 78 Hoàng Quốc Việt, Bắc Sơn, Kiến An, TP. Hải Phòng
11. Cửa Hàng TokyoLife, Số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
12. Cửa Hàng TokyoLife, Số 427 Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
13. Cửa Hàng TokyoLife, Số 44 Đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên
14. Cửa Hàng TokyoLife, Số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
15. Cửa Hàng TokyoLife, Số 2137 Đại Lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì
16. Cửa Hàng TokyoLife, Số 601 Đường Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình
17. Cửa Hàng TokyoLife, Số 50 Tổ 2, Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
18. Cửa hàng TokyoLife, Số 461 Ngô Gia Tự, TP. Bắc Ninh. tỉnh Bắc Ninh
6. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Sơ yếu lý lịch thông thường có xác nhận của địa phương;
- Photo công chứng giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân.
- Bản photo công chứng Giấy xác nhận mức độ khuyết tật do UBND phường, xã cấp (nếu có)
- 02 ảnh 4x6 toàn thân;
- Giấy khám sức khỏe
7. Liên hệ:
Phòng tuyển dụng: Ms Nhung: 0986 728 970/ Ms Hoàng Anh: 0354 954 108 (nhắn tin)

Tuyển dụng nhân viên sắp xếp hàng hóa TUYỂN DỤNG
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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.


