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Từ ngày 16/03/2020, Trung tâm ACDC và Trung tâm 
Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP)  cùng Đài 
Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện phiên 
dịch ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) chương trình “Việt 
Nam hôm nay” trên kênh VTV1. Chương trình được 
phát sóng trong khung giờ từ 17h30 - 18h30 hàng 
ngày nhằm hỗ trợ người khuyết tật nghe – nói có thể 
nắm bắt các thông tin một cách chính xác và thuận 
lợi nhất.
Chia sẻ về lý do cùng Đài truyền hình Việt Nam triển 
khai chương trình này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám 
đốc Trung tâm ACDC cho biết: Bản thân chúng tôi là 
những người đang làm trực tiếp trong lĩnh vực hỗ trợ 
người khuyết tật. Chúng tôi thấy đây là việc làm cần 
thiết để đảm bảo một kênh chính thống của Việt 
Nam có thể cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng 

đồng, trong đó có cộng đồng người Điếc.
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, những người 
khuyết tật nghe – nói đã bắt đầu tự thiết kế những 
bản tin trên mạng xã hội để cung cấp thông tin cho 
nhau. Giờ đây, ngoài chương trình Thời sự 19h được 
phát lại 22h hàng ngày trên kênh VTV2, người 
khuyết tật nghe – nói nói riêng và người khuyết tật 
nói chung sẽ có thêm một nguồn tin đáng tin cậy để 
theo dõi và cũng dựa vào đó để tiếp tục tìm cách 
truyền thông hiệu quả hơn nữa trong cộng đồng 
mình.
Dự kiến, hoạt động phiên dịch NNKH này sẽ được 
thực hiện trong khoảng 3 tháng để cập nhật tình 
hình dịch 
bệnh một 
cách nhanh 
và chính 
xác nhất 
cho người 
khuyết tật 
nghe – nói. 
Trong thời 
gian tới, các bên cũng kỳ vọng có thể huy động 
nguồn lực hỗ trợ để duy trì và phát triển hình thức 
truyền thông bằng NNKH trên các chương trình của 
Đài truyền hình Việt Nam.

Nguyệt Hà

THÊM MỘT KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỐNG 
CÓ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU 

TIN HOẠT ĐỘNG
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DANH SÁCH CÁC CLIP CÓ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VỀ PHÒNG CHỐNG  COVID - 191

Bên cạnh Bộ Y tế, Đài truyền hình Việt Nam, rất nhiều các tổ chức cũng đã chú ý đến việc truyền thông 
nâng cao nhận thức của người dân, trong đó không bỏ sót người Điếc. 

Một số video có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tiêu biểu như:

1 UNICEF Viet Nam - Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc với 02 clip

Clip “Những việc bé nên và không nên làm để phòng chống COVID-19” (bản ngắn và bản đầy đủ).

Link xem đầy đủ: 

Bản tóm tắt: 
https://www.facebook.com/unicefvietnam/vid-
eos/224874092224250/?v=224874092224250

Bản đầy đủ: 
https://www.facebook.com/unicefvietnam/vid-
eos/2466324033678280/?v=2466324033678280

3 Ban vận động Hội người Điếc Việt Nam với 02 clip

Clip chia sẻ thông tin và phòng chống dịch bệnh virus Corona (2019 - nCoV).

Link xem đầy đủ: 

https://www.facebook.com/bvdeafvietnam/vid-
eos/492606798108245/UzpfSTE1NTczMDYxMTEyM
zYxMDA6MjI5NjcyMTg0NzI5NDUxOQ/

Clip hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng để cách phòng 
chống dịch bệnh virus corona (2019 - nCoV).

Link xem đầy đủ: 

https://www.facebook.com/bvdeafvietnam/vid-
eos/2736373636482544/

2 UNDP Việt Nam với 01 clip

https://www.facebook.com/undpvietnam/vid-
eos/583358002522247/

Link xem đầy đủ: 

Clip Bảo vệ bạn không bị nhiễm COVID-19 và các bệnh truyền 
nhiễm khác.

...............................................................................................................................................................................................................
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4 Tổ chức HandSpeak Việt Nam - Bàn tay nói với 03 clip

Clip Phòng chống COVID-19

Link xem đầy đủ: 

https://www.facebook.com/781431958913474/vid-
eos/239798343843021/

...............................................................................................................................................................................................................

Link xem đầy đủ: 

https://www.facebook.com/781431958913474/vid-
eos/661309338034867/

Clip Tin thật tin giả về COVID-19

...............................................................................................................................................................................................................

Clip Triệu chứng COVID-19

Link xem đầy đủ: 

https://www.facebook.com/781431958913474/vid-
eos/195419818564302/

5 Chi Hội Người Điếc Hà Nội - HAD với 10 clip

Clip Thông tin virus Corona và cách phòng tránh lây lan

Link xem đầy đủ: 

https://www.face-
book.com/watch/?v=2560143354224375

09 clip đang tiếp tục được HAD sản xuất nhằm tuyên 
truyền phòng chống dịch COVID - 19.

1. Cập nhật đến ngày 30/03/2020

_________________________
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 
28/2020/NĐ-CP với một số điểm đáng chú ý như sau:
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có hành vi phân biệt 
đối xử về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã 
hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, 
khuyết tật.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối 
với người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng, giao 
kết hợp đồng không đúng loại hợp đồng với người lao 
động, hoặc giao kết không đầy đủ các nội dung chủ yếu 
của hợp đồng lao động, tùy theo số lượng hợp đồng vi 
phạm.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với người sử dụng lao động sử dụng người dưới 15 tuổi 
làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với người sử dụng lao động không trả cho người giúp việc 
gia đình khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp 
luật để người lao động tự lo bảo hiểm.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi 
phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 
75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không 
lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
hoặc tuyển dụng (Điểm a Khoản 4 Điều 40)…
Lưu ý: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm 
trên là mức phạt đối với cá nhân.Mức phạt tiền đối với tổ 
chức, doanh nghiệp bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá 
nhân.
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/4/2020.
Chi tiết xin vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Ng-
hi-dinh-28-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-
lao-dong-bao-hiem-377300.aspx

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo       
hợp đồng.

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ 
Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại 
nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19.

Những đối tượng sau đây sẽ được cách ly 14 ngày kể từ 
ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm: 
(i) Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp 
bệnh xác định; (ii) Người thuộc đối tượng cách ly tập 
trung có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế; (iii) Các đối tượng khác theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo Quốc gia 
phòng chống dịch COVID-19 và tùy theo diễn biến cụ thể 
của dịch bệnh Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn.
Trong thời gian cách ly, những đối tượng nói trên thực 
hiện một số hoạt động sau: (i)  Tự đo thân nhiệt và tự theo 
dõi sức khỏe hàng ngày, thông báo ngay cho nhân viên y 
tế khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: 
sốt, ho, đau họng, khó thở; (ii) Hạn chế tiếp xúc trực tiếp 
với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những 
người khác, đồng thời không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú 
trong suốt thời gian cách ly; (iii) Đeo khẩu trang, thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung 
dịch sát khuẩn khác, rác thải được thu gom riêng để xử lý 
theo quy định; (iv) Không ăn chung, không ngủ chung, 
không sử dụng chung các đồ dùng cá nhân với những 
người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú.
Quyết định số 879/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 12/3/2020.
Chi tiết vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphaplu-
at.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-879-QD-BYT-
2020-Huong-dan-cach-ly-y-te-tai-nha-noi-luu-tru-pho
ng-chong-dich-COVID-19-437036.aspx

Nghị định 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều 
của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, 09 địa điểm công cộng không được uống rượu, 
bia gồm: (i) Cơ sở y tế; (ii) Cơ sở giáo dục trong thời gian 
giảng dạy, học tập, làm việc; (iii) Cơ sở, khu vực chăm sóc, 
nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 
tuổi; (iv) Cơ sở bảo trợ xã hội; (v) Cơ sở cai nghiện, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ 
phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; (vi) Nơi làm việc của 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm 
được phép kinh doanh rượu, bia; (vii) Công viên, trừ 
trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công 
viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày 
24/02/2020; (viii) Nhà chờ xe buýt; (ix) Rạp chiếu phim, 
nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức 
các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử 
dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức 
các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định các biện pháp ngăn 
ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm 
thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia 
theo hình thức thương mại điện tử.
Nghị định số 24/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 24/02/2020.
Chi tiết vui lòng truy cập link: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Ng-
hi-dinh-24-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-phong-chong
-tac-hai-cua-ruou-bia-425470.aspx

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến
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Hiện nay, vật tư y tế thay thế như chân giả, tay giả là 
khái niệm không còn xa lạ với người khuyết tật nhưng 
việc tiếp cận được các dụng cụ này thực sự khó khăn 
do chi phí bỏ ra quá lớn so với khả năng chi trả của họ. 
Không chỉ thế, dịch vụ cung cấp các vật tư y tế thay 
thế chưa được phát triển rộng rãi, chưa đáp ứng được 
nhu cầu và yêu cầu của người khuyết tật.Trong khi đó, 
y tế là lĩnh vực được người khuyết tật quan tâm hàng 
đầu, tuy nhiên chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hiện 
hành còn tồn tại hạn chế khiến một bộ phận người 
khuyết tật chưa tiếp cận được dịch vụ y tế một cách 
tốt nhất.
Trong tổng số người khuyết tật thì khuyết tật vận 
động là dạng tật chiếm số lượng cao nhất (29,41%), 
trong đó người khuyết tật thân dưới (3.566.854 
người) và khuyết tật vận động thân trên là 2.158.988 
người1. Đối với người khuyết tật vận động, vật tư y tế 
như chi giả có thể thay thế một bộ phận cơ thể đã mất 
với mục đíchphục hồi chức năng cho phần chi bị 
khiếm khuyết, giúp người khuyết tật có khả năng tự di 
chuyển, duy trì tình hình sức khỏe của người khuyết 
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tật, hỗ trợ họ hòa nhập cộng động một cách dễ dàng 
nhất. Thông qua Điều tra Quốc gia về người khuyết 
tật cũng cho thấy, khi không sử dụng dụng cụ trợ 
giúp, có 15,14% người khuyết tật gặp khó khăn khi đi 
bộ nhưng khi sử dụng dụng cụ trợ giúp, tỷ lệ này 
giảm xuống chỉ còn 1,94%2. Bên cạnh việc hỗ trợ 
người khuyết tật đi lại, cầm nắm thì việc sử dụng chi 
giả giúp cân bằng cơ thể, tránh tạo áp lực, ảnh hưởng 
đến những bộ phận khác của cơ thể và không tạo 
thêm các khiếm khuyết mới do trong quá trình thiếu 
chi. Do đó, dụng cụ trợ giúp sẽ tạo điều kiện cho 

người khuyết tật tự lập được trong cuộc sống, có cơ hội 
tham gia lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và 
góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Không thể phủ nhận được những lợi ích của của việc sử 
dụng các vật tư y tế thay thế đối với cuộc sống của 
người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật vận động 
thiếu, mất chi. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 8 
Điều 23 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ 
sung năm 2014 về các trường hợp không được hưởng 
BHYT gồm:
“8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, 
mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện 
trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục 
hồi chức năng.”
Như vậy, chân giả, tay giả là hai trong số nhiều vật tư y 
tế thay thế không thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả 
theo quy định hiện hành. Chính vì vậy, khi người khuyết 
tật có nhu cầu lắp đặt, thay thế chân tay giả đều phải 
chuẩn bị một khoản tiền để chi trả. Trong khi đó, giá 
thành của chân tay giả dao động từ 2.000.000đ đến 
200.000.000đ và hơn tùy thuộc vào vị trí lắp đặt, chất 

liệu và công nghệ được sử dụng. Chi phí lắp đặt một tay 
giả dưới khuỷu ít hơn với tay giả trên khuỷu hay sử 
dụng chất liệu silicon có khả năng cử động một cách 
mềm dẻo và nhẹ nhàng có giá thành cao hơn. Giá 
thành của chân tay giả cao một phần đến từ tính chất 
cá nhân hóa của chân tay giả để phù hợp với cơ thể, 
nhu cầu của người khuyết tật tại thời điểm đó mà 
không thể sản xuất một cách hàng loạt như các vật tư 
y tế khác. Hơn nữa, chân tay giả phải được kiểm tra 
định kì và thay mới để phù hợp với cơ thể của người 
khuyết tật. Để có những chiếc chân giả, tay giả thực sự 
phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc đời thì người 
khuyết tật cần có điều kiện về kinh tế để chi trả cho nhu 
cầu này. Trong khi đó, hơn 3/4 số hộ có người khuyết 
tật sống ở khu vực nông thôn3 và theo chuẩn nghèo đa 
chiều, tỷ lệ người khuyết tật sống trong hộ nghèo đa 
chiều là 17,8%4. Như vậy, những người khuyết tật ở 
nông thôn và thuộc hộ nghèo là những người có rất ít 
khả năng tiếp cận với các dụng cụ trợ giúp trong đó có 
các dụng cụ y tế thay thế như chân tay giả.
Thực trạng hiện nay là một bộ phận không nhỏ người 
khuyết tật vận động nghèo có mong muốn chi giả 
nhưng chưa thực hiện được, do khả năng chi trả của họ 

để mua sắm các 
dụng cụ hỗ trợ này 
rất hạn chế và việc 
họ được hỗ trợ 
chân tay giả phụ 
thuộc chủ yếu vào 
các nhà tài trợ. Tuy 
nhiên, các nhà tài 
trợ cũng chỉ đáp 
ứng được một 
phần rất nhỏ trong 
nhu cầu của người 
khuyết tật, dẫn đến 
tình trạng người 

khuyết tật để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận động và lao 
động đã tự chế các dụng cụ hỗ trợ thay thế chân tay giả 
không đúng quy chuẩn, có thể gây nguy hiểm đến sức 
khỏe của chính người khuyết tật. Theo kết quả Điều tra 
Quốc gia về người khuyết tật, việc sử dụng các công cụ 
trợ giúp khác nhau theo các nhóm kinh tế - xã hội. Tỷ lệ 
người khuyết tật ở nông thôn sử dụng các công cụ trợ 
giúp như chân giả, xe lăn, nạng, khung tập đi thấp hơn 
so với người khuyết tật ở thành thị, tuy nhiên tỷ lệ người 
khuyết tật ở nông thôn sử dụng ba-tong, gậy thô sơ cao 
hơn nhiều so với ở thành thị5. Có thể thấy, người khuyết 
tật ở nông thôn có xu hướng sử dụng các vật dụng hỗ 
trợ thô sơ hoặc tự chế dụng cụ hỗ trợ đơn giản.
Một trong những người đã từng tham gia tìm kiếm và 
hỗ trợ miễn phí chân tay giả cho người khuyết tật      
chia sẻ: 
“Có người dị dạng khuyết chi không thể lắp chân giả 

nếu chưa được phẫu thuật, buộc họ phải bò lê bò lết. 
Nhiều người khác phải tự chế tạo chân tay giả để đi lại. 
“Chiếc chân giả “handmade” mà tôi nhớ nhất là trường 
hợp của một bác ở xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong). 
Người đàn ông ngót 50 tuổi đó đã tự làm chân giả cho 
mình bằng ống nhôm được gò lại, lấy gốc tre làm bàn 
chân, lấy tấm cao su làm đế. Để di chuyển bằng cái 
chân này, hẳn bác đã chịu rất nhiều đau đớn”6. Với 90% 
người khuyết tật có BHYT miễn phí là con số tương đối 
cao về việc người khuyết tật được tiếp cận với y tế. 
Nhưng quy định loại trừ vật tư y tế thay thế là chi giả 
không được hưởng bảo hiểm y tế đã trở thành rào cản 
trong tiếp cận dịch vụ y tế và phục hồi chức năng đối 
với một bộ phận người khuyết tật. Điều này đặt ra cho 
Nhà nước có các giải pháp để mở rộng chính sách bảo 
hiểm y tế, giúp cho người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y 
tế một cách tốt nhất, đồng thời hoà nhập vào               
cộng đồng.
Đề xuất, kiến nghị:
Tổng Cục Thông kê, Bộ Y tế cần tăng cường tiến hành 
điều tra, lấy ý kiến người khuyết tật liên quan đến nhu 
cầu, mức độ ảnh hưởng và khả năng chi trả của họ đối 
với chi giả để khẳng định chính xác nhu cầu về các vật 
tư y tế thay thế của người khuyết tật. Từ đó có những 
kiến nghị điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp để hỗ 
trợ người khuyết tật.
Bỏ quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 
2008 sửa đổi bổ sung 2014. Và nghiên cứu sửa đổi bổ 
sung liên quan đến quy định, chính sách bảo hiểm y tế 
đối với các vật dụng y tế thay thế phù hợp với điều kiện 
về chính sách pháp luật mới và thực tiễn hiện nay.
Tiếp tục tuyên truyền, huy động sự tham gia của các 
nhà tài trợ trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn cung cấp 
miễn phí chân tay giả nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 
và yêu cầu của người khuyết tật Việt Nam.

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 
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ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến

Ảnh trong cuộc thi 
Chuyện của đôi chân
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Hiện nay, vật tư y tế thay thế như chân giả, tay giả là 
khái niệm không còn xa lạ với người khuyết tật nhưng 
việc tiếp cận được các dụng cụ này thực sự khó khăn 
do chi phí bỏ ra quá lớn so với khả năng chi trả của họ. 
Không chỉ thế, dịch vụ cung cấp các vật tư y tế thay 
thế chưa được phát triển rộng rãi, chưa đáp ứng được 
nhu cầu và yêu cầu của người khuyết tật.Trong khi đó, 
y tế là lĩnh vực được người khuyết tật quan tâm hàng 
đầu, tuy nhiên chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hiện 
hành còn tồn tại hạn chế khiến một bộ phận người 
khuyết tật chưa tiếp cận được dịch vụ y tế một cách 
tốt nhất.
Trong tổng số người khuyết tật thì khuyết tật vận 
động là dạng tật chiếm số lượng cao nhất (29,41%), 
trong đó người khuyết tật thân dưới (3.566.854 
người) và khuyết tật vận động thân trên là 2.158.988 
người1. Đối với người khuyết tật vận động, vật tư y tế 
như chi giả có thể thay thế một bộ phận cơ thể đã mất 
với mục đíchphục hồi chức năng cho phần chi bị 
khiếm khuyết, giúp người khuyết tật có khả năng tự di 
chuyển, duy trì tình hình sức khỏe của người khuyết 

tật, hỗ trợ họ hòa nhập cộng động một cách dễ dàng 
nhất. Thông qua Điều tra Quốc gia về người khuyết 
tật cũng cho thấy, khi không sử dụng dụng cụ trợ 
giúp, có 15,14% người khuyết tật gặp khó khăn khi đi 
bộ nhưng khi sử dụng dụng cụ trợ giúp, tỷ lệ này 
giảm xuống chỉ còn 1,94%2. Bên cạnh việc hỗ trợ 
người khuyết tật đi lại, cầm nắm thì việc sử dụng chi 
giả giúp cân bằng cơ thể, tránh tạo áp lực, ảnh hưởng 
đến những bộ phận khác của cơ thể và không tạo 
thêm các khiếm khuyết mới do trong quá trình thiếu 
chi. Do đó, dụng cụ trợ giúp sẽ tạo điều kiện cho 

người khuyết tật tự lập được trong cuộc sống, có cơ hội 
tham gia lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và 
góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Không thể phủ nhận được những lợi ích của của việc sử 
dụng các vật tư y tế thay thế đối với cuộc sống của 
người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật vận động 
thiếu, mất chi. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 8 
Điều 23 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ 
sung năm 2014 về các trường hợp không được hưởng 
BHYT gồm:
“8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, 
mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện 
trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục 
hồi chức năng.”
Như vậy, chân giả, tay giả là hai trong số nhiều vật tư y 
tế thay thế không thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả 
theo quy định hiện hành. Chính vì vậy, khi người khuyết 
tật có nhu cầu lắp đặt, thay thế chân tay giả đều phải 
chuẩn bị một khoản tiền để chi trả. Trong khi đó, giá 
thành của chân tay giả dao động từ 2.000.000đ đến 
200.000.000đ và hơn tùy thuộc vào vị trí lắp đặt, chất 

liệu và công nghệ được sử dụng. Chi phí lắp đặt một tay 
giả dưới khuỷu ít hơn với tay giả trên khuỷu hay sử 
dụng chất liệu silicon có khả năng cử động một cách 
mềm dẻo và nhẹ nhàng có giá thành cao hơn. Giá 
thành của chân tay giả cao một phần đến từ tính chất 
cá nhân hóa của chân tay giả để phù hợp với cơ thể, 
nhu cầu của người khuyết tật tại thời điểm đó mà 
không thể sản xuất một cách hàng loạt như các vật tư 
y tế khác. Hơn nữa, chân tay giả phải được kiểm tra 
định kì và thay mới để phù hợp với cơ thể của người 
khuyết tật. Để có những chiếc chân giả, tay giả thực sự 
phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc đời thì người 
khuyết tật cần có điều kiện về kinh tế để chi trả cho nhu 
cầu này. Trong khi đó, hơn 3/4 số hộ có người khuyết 
tật sống ở khu vực nông thôn3 và theo chuẩn nghèo đa 
chiều, tỷ lệ người khuyết tật sống trong hộ nghèo đa 
chiều là 17,8%4. Như vậy, những người khuyết tật ở 
nông thôn và thuộc hộ nghèo là những người có rất ít 
khả năng tiếp cận với các dụng cụ trợ giúp trong đó có 
các dụng cụ y tế thay thế như chân tay giả.
Thực trạng hiện nay là một bộ phận không nhỏ người 
khuyết tật vận động nghèo có mong muốn chi giả 
nhưng chưa thực hiện được, do khả năng chi trả của họ 

để mua sắm các 
dụng cụ hỗ trợ này 
rất hạn chế và việc 
họ được hỗ trợ 
chân tay giả phụ 
thuộc chủ yếu vào 
các nhà tài trợ. Tuy 
nhiên, các nhà tài 
trợ cũng chỉ đáp 
ứng được một 
phần rất nhỏ trong 
nhu cầu của người 
khuyết tật, dẫn đến 
tình trạng người 

khuyết tật để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận động và lao 
động đã tự chế các dụng cụ hỗ trợ thay thế chân tay giả 
không đúng quy chuẩn, có thể gây nguy hiểm đến sức 
khỏe của chính người khuyết tật. Theo kết quả Điều tra 
Quốc gia về người khuyết tật, việc sử dụng các công cụ 
trợ giúp khác nhau theo các nhóm kinh tế - xã hội. Tỷ lệ 
người khuyết tật ở nông thôn sử dụng các công cụ trợ 
giúp như chân giả, xe lăn, nạng, khung tập đi thấp hơn 
so với người khuyết tật ở thành thị, tuy nhiên tỷ lệ người 
khuyết tật ở nông thôn sử dụng ba-tong, gậy thô sơ cao 
hơn nhiều so với ở thành thị5. Có thể thấy, người khuyết 
tật ở nông thôn có xu hướng sử dụng các vật dụng hỗ 
trợ thô sơ hoặc tự chế dụng cụ hỗ trợ đơn giản.
Một trong những người đã từng tham gia tìm kiếm và 
hỗ trợ miễn phí chân tay giả cho người khuyết tật      
chia sẻ: 
“Có người dị dạng khuyết chi không thể lắp chân giả 

nếu chưa được phẫu thuật, buộc họ phải bò lê bò lết. 
Nhiều người khác phải tự chế tạo chân tay giả để đi lại. 
“Chiếc chân giả “handmade” mà tôi nhớ nhất là trường 
hợp của một bác ở xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong). 
Người đàn ông ngót 50 tuổi đó đã tự làm chân giả cho 
mình bằng ống nhôm được gò lại, lấy gốc tre làm bàn 
chân, lấy tấm cao su làm đế. Để di chuyển bằng cái 
chân này, hẳn bác đã chịu rất nhiều đau đớn”6. Với 90% 
người khuyết tật có BHYT miễn phí là con số tương đối 
cao về việc người khuyết tật được tiếp cận với y tế. 
Nhưng quy định loại trừ vật tư y tế thay thế là chi giả 
không được hưởng bảo hiểm y tế đã trở thành rào cản 
trong tiếp cận dịch vụ y tế và phục hồi chức năng đối 
với một bộ phận người khuyết tật. Điều này đặt ra cho 
Nhà nước có các giải pháp để mở rộng chính sách bảo 
hiểm y tế, giúp cho người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y 
tế một cách tốt nhất, đồng thời hoà nhập vào               
cộng đồng.
Đề xuất, kiến nghị:
Tổng Cục Thông kê, Bộ Y tế cần tăng cường tiến hành 
điều tra, lấy ý kiến người khuyết tật liên quan đến nhu 
cầu, mức độ ảnh hưởng và khả năng chi trả của họ đối 
với chi giả để khẳng định chính xác nhu cầu về các vật 
tư y tế thay thế của người khuyết tật. Từ đó có những 
kiến nghị điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp để hỗ 
trợ người khuyết tật.
Bỏ quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 
2008 sửa đổi bổ sung 2014. Và nghiên cứu sửa đổi bổ 
sung liên quan đến quy định, chính sách bảo hiểm y tế 
đối với các vật dụng y tế thay thế phù hợp với điều kiện 
về chính sách pháp luật mới và thực tiễn hiện nay.
Tiếp tục tuyên truyền, huy động sự tham gia của các 
nhà tài trợ trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn cung cấp 
miễn phí chân tay giả nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 
và yêu cầu của người khuyết tật Việt Nam.
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Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến

Ảnh trong cuộc thi 
Chuyện của đôi chân

Ảnh trong cuộc thi 
Chuyện của đôi chân
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CHUYỆN TƯỞNG NHỎ 
MÀ HẬU QUẢ LỚN

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến
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Ảnh minh họa

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến

• Luật Phòng chống bệnh tryền nhiễm 2007:
Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
.....
3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm 
theo quy định của pháp luật..
7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền.
........
• Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về 
xử phat hành chính trong lĩnh vực  y tế
Điều 6. Vi phạm quy định về giám sát bệnh 
truyền nhiễm
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 
500.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi 
phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;….
(Theo Điều 3, Luật Phòng chống mắc  bệnh 
truyền nhiễm Nhóm A gồm các bệnh truyền 
nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền 
rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc 
chưa rõ tác nhân gây bệnh.Bao gồm bệnh bại 
liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh 
đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la 
(Ebola; ....bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do 
vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới 
phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh).
Theo Điều 240 Bộ luật hình sự 2015(tội làm lây 
lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho 
người): Người nào thực hiện một trong các hành 
vi như làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 
200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 
Người vi phạm sẽ bị phạt tù đến 10 năm nếu từ cá 
nhân đó gây ra việc dẫn đến phải công bố dịch 
(thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc bộ trưởng Bộ Y tế); làm chết người. 
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: dẫn đến 
phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên…
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.



Câu hỏi 1: Bố tôi mất đột ngột mà không có di 
chúc. Do đó, di sản của bố tôi hiện được chia cho 
mẹ và 3 anh em tôi. Trước đây, chúng tôi cũng có 
nghe bố có một người con ngoài giá thú. Mấy 
ngày trước, người con riêng đó đến nhận bố tôi 
và có mang theo giấy tờ chứng minh là con bố tôi. 
Tôi muốn hỏi, trong trường hợp giải quyết như 
thế nào?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ theo điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 651 Bộ 
luật dân sự 2015 quy định người thuộc hàng thừa kế 
thứ nhất như sau:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định 
theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ 
đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người 
chết...
…2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần 
di sản bằng nhau.”
Như vậy, người con riêng vẫn là con đẻ của bố anh/chị, 
thuộc hàng thừa kế thứ nhất và phải được chia di sản 
bằng nhau với tất cả những người cùng hàng thừa kế.
Trường hợp nếu người này từ chối nhận di sản thì di 
sản của việc phân chia thừa kế của bố anh/chị sẽ 
không có sự thay đổi gì. 
Trường hợp người con riêng muốn nhận di sản thừa kế 
từ bố của anh/chị thì di sản sẽ được chia lại và được 
quy định tại khoản 1 Điều 662 Bộ luật Dân sự 2015 về 
phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế 
mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng 
hiện vật, nhưng mẹ và 3 anh em của anh/chị đã nhận 
di sản phải thanh toán cho con riêng của bố anh/chị 
một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người 
đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với 
phần di sản đã nhận, tức là mẹ và 3 anh em của 
anh/chị mỗi người một khoản bằng nhau tổng sẽ 
tương ứng với di sản mà người con riêng đáng ra được 
hưởng khi chia theo pháp luật là năm phần bằng nhau, 
trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Câu hỏi 2: Chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối. 
Mấy hôm trước tôi có nghe nói chồng tôi lập di 
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chúc với nội dung để lại toàn bộ di sản cho 02 
đứa con ngoài giá thú. Xin hỏi trong trường hợp 
có được không? Bố mẹ chồng tôi còn sống, con 
tôi năm nay 13 tuổi.

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 
2015 quy định người thuộc hàng thừa kế thứ nhất 
gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi của người chết. Do đó, những người 
thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng chị gồm 6 
người: bố mẹ chồng chị, chị, con trai chị với chồng và 
hai người con của chồng với người khác.
Bên cạnh đó, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định 
về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di 
chúc như sau:
“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản 
bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo 
pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong 
trường hợp họ không được người lập di chúc cho 
hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 
hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”
Như vậy, những người được xác định người thừa kế 
không phụ thuộc vào nội dung di chúc gồm 4 người là: 
bố mẹ chồng chị, chị và con chị. Trường hợp chồng chị 
chỉ lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho hai con ngoài 
giá thú của chồng chị và người khác thì bố mẹ chồng 
chị, chị và con chị vẫn được hưởng phần di sản bằng 
hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp 
luật nếu di sản được chia theo pháp luật.
Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 644 Bộ luật 
dân sự 2015 thì nếu những người thừa kế không phụ 
thuộc nội dung di chúc mà chúng tôi vừa liệt kê ở trên 
từ thông tin chị cung cấp sẽ không hưởng hưởng di 
sản nếu họ từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 
620 Bộ luật dân sự 2015 hoặc không được hưởng nếu 
họ là những người không có quyền hưởng di sản theo 
quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015.

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến
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Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ tư vấn
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc
Tư vấn:
+ Tiếp nhận và trả lời câu hỏi tư vấn pháp luật thông qua các kênh Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết 
tật của Trung tâm; ghi chép và tổng hợp kết quả (theo mẫu có sẵn) và báo cáo lại cho người quản lý trực tiếp 
vào cuối mỗi tháng.
+ Cập nhật và viết nội dung cho bản tin, website, các dự án của Trung tâm theo phân công. Cập nhật thường 
xuyên các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, tổng hợp và báo cáo kết quả cho 
người quản lý trực tiếp.
+ Tham gia các chuyến tư vấn pháp luật cho người khuyết tật tại địa phương.
Nghiên cứu chính sách & công việc văn phòng:
+ Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên những thay đổi của pháp luật và dự báo những ảnh hưởng đó đến các dự 
án của Trung tâm.
+ Tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện chính sách; hội thảo, tập huấn liên quan đến pháp luật, hoạt động của 
Trung tâm khi được phân công. Tham gia xây dựng và phát triển các mô hình tư vấn pháp luật, nghiên cứu 
chính sách của Trung tâm.
+ Soạn thảo các văn bản, hồ sơ, thủ tục pháp, liên quan đến các dự án của Trung tâm.
+ Xây dựng và phát huy các mối quan hệ ngoại giao phục vụ công việc.
Quyền lợi được hưởng: Lương và chế độ phúc lợi theo quy định Trung tâm
Số năm kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, luật ≥ 2 năm
Yêu cầu bằng cấp/kiến thức:
+ Có bằng Đại học/Cao học luật, ưu tiên các ứng viên có kiến thức trong lĩnh vực người khuyết tật.
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề Luật sư (12 tháng tại Học viện Tư pháp).
+ Có thẻ hành nghề luật sư/Giấy phép hành nghề Luật sư với tư cách cá nhân là một lợi thế.
Yêu cầu khác
Kiến thức:
+ Tư vấn pháp luật, thực hiện dự án, quản lý hệ thống.
+ Hiểu về các quy định pháp luật có liên quan.
+ Có kiến thức về lĩnh vực luật người khuyết tật.
*Cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính 
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin việc
+ Bản Mô tả rõ các kinh nghiệm đã làm việc
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+ 01 ảnh 4x6 được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất
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Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.
Thông tin liên hệ:  
Người liên hệ: Ms  Nguyễn Thị Ánh Ngọc
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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.

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận 
động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, 
vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là 
đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona 
bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm 
lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng 
chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà 
không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu 
thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được 
điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường 
xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho 
mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện 
thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ 
con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so 
với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói 
đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra 
thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ 
chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi 
lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân 
vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì 
không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này 
cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi 
nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì 
không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút 
đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua 
điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan 
thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc 
phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh 

Giang, chồng chị Hoa, 
khuyên vợ dịp này 

tránh tiếp xúc ở 
nơi đông người, 

đặc biệt là 
người đi về 
từ vùng 
dịch, nhưng 
chị không 

n g h e . 
Khuyên vợ 

không được, 
anh đành chở vợ 

ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan 
nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng 
cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập 
tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội 
người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa 
không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh 
mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. 
Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm 
tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị 
Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan 
trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. 
Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, 
rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang 
đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan 
ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với 
ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó 
lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số 
người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh 
quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu 
nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm 
cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm 
nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: 
“Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo 
mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp 
nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với 
chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết 
thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, 
nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này 
mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người 
trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình 
không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và 
chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện 
thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi 
ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe 
khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là 
mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. 
Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, 
không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ 
chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố 

gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. 
Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun 
xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, 
rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba 
bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước 
vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh 
Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh 
chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì 
vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông 
tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, 
toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó 
cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình 
xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà 
vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân 
tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên 
xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết 
bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn 
xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc 
nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng 
may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không 
biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, 
chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc 
hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho 
bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước 
càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền 
của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang 
phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

Hải Yến


