
CHIA SẺ NIỀM TIN - NÂNG CAO VỊ THẾ

Bản tin
Chính sách và cuộc sốngChính sách và cuộc sống

74Số 74 th
án

g 07
2020

Địa chỉ: P903, Tòa nhà Dream Center Home, 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 6675 3946 
Email: admin@acdc.org.vn 
Website: www.acdc.vn

Bản quyền       Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng

Sản phẩm này được thực hiện bởi sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Các nội 
dung trong sản phẩm này là do ACDC chịu trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan điểm chính 
thức của USAID hoặc chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn có thể hủy đăng ký hoặc thay đổi thông tin liên hệ bất cứ lúc nào.
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Tư vấn qua điện thoại: 024 6239 1019/024 6291 0814 hoặc 0978 69 69 01 
(vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Tư vấn qua email: tuvan@acdc.org.vn

Tư vấn trực tuyến trên website: http://acdc.vn 
hoặc http://tuvanmienphi.vn

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC

Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, 
trực tiếp tại Văn phòng ACDC

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Xem tiếp Xem tiếp Xem tiếp

Câu hỏi:  Tôi muốn hỏi 
trường hợp nội dung di 
chúc không rõ ràng dẫn 
đến mỗi người thừa kế 
có cách hiểu khác nhau 
thì việc giải thích nội 
dung di chúc được quy 
định như thế nào?

Câu hỏi: Tôi có nghe nói 
pháp luật có quy định về 
thứ tự thanh toán các 
nghĩa vụ tài sản và các 
khoản chi phí l iên quan 
đến thừa kế nhưng 
không biết cụ thể như 
thế nào?

Câu hỏi: Tôi là người 
khuyết tật nặng. Xin hỏi 
trường hợp của tôi khi 
thăm các di tích l ịch sử 
văn hóa, bảo tàng, nhà 
hát… thì tôi có được chế 
độ gì không? 

Xem tiếp

Những trải nghiệm, cảm xúc của lần đầu đi công tác vùng cao của nhân sự mới sẽ như thế 
nào? Lo lắng, sợ hãi hay hứng khởi, hồi hộp, mong chờ? Tất cả sẽ được mô tả chi t iết, 
sống động trong bài viết.
"Công việc chúng tôi đang làm là “phá đá mở đường”, mình không làm thì còn ai làm."

Khởi đầu mới, trải nghiệm Cao Bằng

NHẬT KÝ THỰC ĐỊA

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem tiếp Xem tiếp

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2020 quy định chuẩn quốc gia 
về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành.
Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 24 tháng 06 
năm 2020 về tăng cường chỉ đạo Kỳ 
thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 
tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 
nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành.

Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 26 tháng 05 
năm 2020 về đẩy mạnh triển khai giải 
pháp phát triển thanh toán không 
dùng tiền mặt tại Việt Nam do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học năm 2018,...

Theo đó, sau gần bốn năm triển khai Quyết 
định 2545/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề 
án phát triển thanh toán...

Xem tiếp

Các kết quả nghiên cứu sẽ tập trung vào các nội dung như chăm sóc y tế, phục hồi chức 
năng, giáo dục, bảo trợ xã hôi, sinh kế, an sinh xã hội… cho người khuyết tật, nạn nhân 
bon mìn do ACDC thực hiện đầu năm 2020 tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khảo sát các dịch vụ hỗ trợ cho 
người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại hai tỉnh Quảng Bình 
và Bình Định

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Xem tiếp Xem tiếp

TIN HOẠT ĐỘNG 

Ngày 10 - 16/07/2020, ACDC đã phối hợp với 
Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo 
trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 
tỉnh Quảng Trị tổ chức chuỗi tập huấn...

Ngày 10/07/2020, trong khuôn khổ của 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/Vietnam) tài trợ...

Quảng Trị: Tập huấn về kiến thức 
và kỹ năng sống độc lập cho 
người khuyết tật và gia đình

Hội thảo tăng cường tiếp cận các 
công trình công cộng cho người 
khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Quảng Trị: Tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng tư vấn đồng cảnh cho người khuyết tật

Hà Nội: Tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ 
và trẻ em gái là người Điếc

Xem tiếp

Ngày 30/07/2020, ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo 
“Thực trạng và các kinh nghiệm, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực giới với 
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại tỉnh Nghệ An”.

Thực trạng và các kinh nghiệm, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng 
bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại tỉnh Nghệ An


