
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.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬTTƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

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 và chồng 
đều là người khuyết tật 
nặng. Hiện tại đang nuôi 
một con 01 tuổi. Tôi 
muốn hỏi tôi và chồng tôi 
có được mỗi người một 
hỗ trợ kinh phí chăm sóc 
hàng tháng khi nuôi con 
01 tuổi không?

Câu hỏi: Tôi nghe nói 
nếu có người chết do 
thiên tai, hỏa hoạn thì hộ 
gia đình có người chết đó 
sẽ được hỗ trợ mai táng 
phí với mức hỗ trợ bằng 
10 lần mức chuẩn trợ 
giúp xã hội. Tôi muốn hỏi 
như vậy có đúng không?

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi 
những đối tượng nào cần 
bảo vệ khẩn cấp thuộc 
diện nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại cơ sở bảo 
trợ xã hội? Khi sống tại 
cơ sở bảo trợ xã hội họ 
có được hưởng hỗ trợ gì 
không? 

SO SÁNH 10  NĂM VỀ KỲ THỊ, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
VÀ NHẬN THỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ten – year comparison of stigma, discrimination, and awareness toward persons with disabilities

Thời gian so sánh/ Comparison time: 10 năm từ năm 2009 đến hết năm 2019/ 10 Years from 2009 to 2019
Thời điểm báo cáo/ Report time: Tháng 12 năm 2019/ December 2019
Đơn vị thực hiện/ Implementing agency: Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng/ Action to the Community Development Center
Hình thức sử dụng/ Type or report: Đánh giá nhanh qua mạng xã hội (Facebook và Google)/ Rapid assessment via social media (Facebook and Google)
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Đây là đánh giá nhanh do Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng thực hiện vào 
tháng 12 năm 2019. Đánh giá này nhằm mục đích tìm hiểu và so sánh về sự kỳ thị, phân 
biệt đối xử cũng như thay đổi nhận thức của cộng đồng và chính bản thân người khuyết 
tật đã thay đổi thế nào sau 10 năm.

So sánh 10 năm về kỳ thị, phân biệt đối xử và nhận thức đối với người 
khuyết tật

TIN HOẠT ĐỘNG 

Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy 

định về trợ giúp xã hội

Dự án “Quyền học tập của em” – 
Hoạt động trọng tâm

Ngày 07/08/2020, ACDC tổ chức Họp trực 
tuyến: "Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 
định 136/2013/NĐ-CP quy định về trợ giúp xã 
hội” nhằm lấy ý kiến của các Hội/nhóm người 
khuyết tật trên cả nước trong bối cảnh dịch 
Covid-19 phức tạp.

Ngày 24 - 28/08/2020, ACDC phối hợp với 
ChildFund Việt Nam đã tổ chức hai lớp tập 
huấn về giáo dục hòa nhập khuyết tật và xây 
dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho nhóm 
giáo viên nòng cốt tại huyện Quảng Uyên, tỉnh 
Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 
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Một số hoạt động giải trí tại nhà cho trẻ khuyết tật
Hình thức đào tạo từ xa và trẻ khuyết tật: Lời khuyên cho các gia đình

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 08 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương 
trình trợ giúp người khuyết tật giai 
đoạn 2021-2030

Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30 
tháng 07 năm 2020 của Bộ Y tế gửi 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 
thanh toán chi phí xét nghiệm      
Covid-19

Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình 
nhằm: Cải thiện chất lượng cuộc sống của 
người khuyết tật;...

Theo đó, có 02 trường hợp người có thẻ bảo 
hiểm y tế được thanh toán chi phí xét nghiệm 
Covid-19 như sau:...
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Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số điều của Luật Giáo dục.
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.

NHẬT KÝ THỰC ĐỊA
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Một góc nhỏ trong hành trình hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập tại một “vùng trắng”, những 
mảnh ghép nhỏ tạo nên một bức tranh lớn. Chặng đường sẽ còn rất dài, sẽ còn nhiều gian 
nan và cũng sẽ còn rất rất nhiều việc nữa cần làm để người khuyết tật có cuộc sống tốt 
hơn, nhưng tôi t in có một ngày chúng ta sẽ đến!

Hành trình "bắt gà"


