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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 ký hợp 
đồng lao động (HĐLĐ) 
không xác định thời  hạn 
với  một công ty ở thành 
phố H. Do hoàn cảnh gia 
đình và lý do cá nhân, 
tô i  muốn xin nghỉ  v iệc 
để về quê, không làm 
việc ở thành phố H nữa. 
Trong trường hợp này, 
tô i  có quyền đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ 
với công ty không?

Câu hỏi: Tôi là người 
khuyết tật  nghe, nói .  Tôi  
có t ìm hiểu về việc tham 
gia bảo hiểm xã hội  
(BHXH) có nhiều lợi  ích,  
đặc biệt  nếu đáp ứng đủ 
thời  g ian tham gia bảo 
hiểm xã hội  thì  sau này 
sẽ được hưởng chế độ 
lương hưu khi  về già.  
Vậy tôi  có được tham 
gia bảo hiểm xã hội  tự 
nguyện không?

Câu hỏi: Năm nay, sau 
khi  xét  duyệt hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tại  đ ịa 
phương, gia đình tôi  
được xét là gia đình hộ 
cận nghèo. Gia đình tôi  
có 3 người,  đều làm 
nông nghiệp, không có 
ai  còn đi  học,  nếu tham 
gia bảo hiểm y tế theo 
gia đình thuộc hộ cận 
nghèo thì  có được nhà 
nước hỗ trợ không?

Xem tiếp

Trong tuần Tuần lễ Quốc tế người điếc từ ngày 21 - 27/09/2020, rất nhiều hoạt động đã 
diễn ra. Trong đó, nổi bật nhất là  sự kiện “Nghe bằng Mắt 3 – Ngôn ngữ ký hiệu dành cho 
tất cả mọi người”. Sự kiện do ACDC, Ban vận động Hội người Điếc Việt Nam, Hiệp hội Vì 
Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) và Nhóm Nghe bằng mắt phối hợp tổ chức 
vào ngày 25/09/2020 tại Rạp tháng 8, Hà Nội.

Sự kiện Nghe bằng Mắt 3 - Ngôn ngữ kí hiệu dành cho tất cả mọi người

TIN HOẠT ĐỘNG 

Tuần lễ quốc tế người điếc 2020 - 
Khẳng định nhân quyền của 

người điếc

Thừa Thiên Huế: Chia sẻ kinh 
nghiệm về thực hiện các chính 
sách đối với người khuyết tật

Năm nay - 2020, chủ đề của Tuần lễ quốc tế 
người điếc là “Khẳng định nhân quyền của 
người điếc” với mong muốn tất cả cùng đoàn 
kết, thúc đẩy việc đảm bảo quyền của người 
người điếc. Mỗi ngày trong tuần sẽ có các chủ 
đề khác nhau, đặc biệt Ngày Quốc tế Ngôn 
ngữ ký hiệu 23/09 năm nay có chủ đề: Ngôn 
ngữ ký hiệu cho tất cả.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và 
nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thừa 
Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021 do Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, 
ngày 29/09/2020, Ban Quản lý dự án đã phối 
hợp với ACDC tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh 
nghiệm về thực hiện các chính sách đối với 
người khuyết tật” tại thành phố Huế.

Xem tiếp Xem tiếp

Quảng Trị: Tư vấn đồng cảnh cho người khuyết tật và người nhà tại gia đình
Dự án “Quyền học tập của em” – Hoạt động trọng tâm

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Công văn số Số: 3281/BGDĐT-KHTC, 
ngày 27-8-2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, V/v chấn chỉnh thực hiện các 
khoản thu đầu năm học 2020-2021 và 
đảm bảo các điều kiện thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông mới

Trong Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 
thực hiện;...

Xem tiếp

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH 
ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao 
động và Thương binh xã hội ban 
hành Danh mục công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động

Thông tư này áp dụng đối với các đối 
tượng quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ 
sinh lao động (gồm đối tượng là người lao 
động làm việc theo hợp đồng...

Xem tiếp

Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính Phủ quy định về chính sách 
phát triển giáo dục mầm non.
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18-8-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thư viện 2019.
Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về thanh toán 
chi phí xét nghiệm Covid-19.

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT

Xem tiếp

Câu chuyện về hành trình vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực để khẳng định bản thân của 
một cô gái khuyết tật chân. Bỏ qua sự đàm tiếu của dư luận, sự kì thị trong công việc, bằng 
sự kiên trì và ước mơ, cuối cùng cô cũng đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Nơi 
nào có ý chí, nơi đó có con đường!

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Xem tiếp

Xây dựng các câu lạc bộ dành cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là ưu t iên trong sáng 
kiến thúc đẩy giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục của dự án “Tăng cường năng lực cho 
Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”. Câu lạc bộ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật quận Thanh 
Khê ra đời đã tạo nên những sự thay đổi tích cực tại địa phương. Cùng theo dõi sự ra đời 
và phát tr iển của Câu lạc bộ trong bài viết sau đây.

Câu lạc bộ Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật quận Thanh 
Khê - Điểm tựa cho các thành viên


