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Trung tâm ACDC là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ
người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng.
ACDC, với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn
hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội
không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi
nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng
đồng người khuyết tật Việt Nam”.
Đến hết năm 2025, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức tiên phong tại Việt
Nam về vận động chính sách dành cho người khuyết tật và dẫn đầu
mạng lưới các tổ chức của người khuyết tật (DPOs).

TẦM NHÌN 2025

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ACDC là tổ chức tiên phong
trong việc tạo dựng môi trường
sống tốt hơn cho người khuyết
tật và nhóm yếu thế. 1

ACDC cam kết đóng góp cho sự hoà
nhập của người khuyết tật và nhóm
yếu thế thông qua các hoạt động
hỗ trợ đảm bảo quyền của người
khuyết tật và thúc đẩy các mô hình
phục vụ người khuyết tật.

ACDC đảm nhận sứ mệnh trên,
dựa vào những thành tựu và giá
trị con người và tổ chức, được
đúc kết qua 5 năm hoạt động.

và các nhóm người yếu thế khác trong
cộng đồng.

động sẽ tạo được tầm ảnh hưởng lớn và
được nhiều người biết đến.

Chúng tôi mong
muốn những mô hình hay những hoạt
động ACDC cung cấp/đưa ra cho cộng
đồng sẽ đem lại những tác động hữu ích,
thiết thực cho cộng đồng người khuyết
tật và xã hội.

CHUYÊN NGHIỆP: ACDC luôn mong
muốn và cam kết đưa ra sản phẩm và
các hoạt động một cách chuyên nghiệp.

VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬT: ACDC là một
tổ chức của người khuyết tật và vì người
khuyết tật, thể hiện trên các khía cạnh
quyền của người khuyết tật, năng lực của
người khuyết tật, cơ hội bình đẳng cho
người khuyết tật, và sự tham gia công
bằng của người khuyết tật trong các hoạt
động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…
AM KẾT ACDC luôn
cam kết thực hiện sứ mệnh vì sự hòa
nhập và bình đẳng của người khuyết tật
1

ẢNH HƯỞNG LỚN: Những chính sách/
những hoạt động ACDC mong muốn tác

UY T
TIN CẬY, ĐƯỢC YÊU T
Người khuyết tật và tổ chức của người
khuyết tật; các tổ chức nhận dịch vụ của
ACDC luôn thấy tin tưởng và yêu quý
ACDC.

Nhóm yếu thế mà ACDC hướng tới bao gồm: gia đình người khuyết tật, những người chăm sóc (carer) người khuyết tật.

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 37, 03/2017 | http://acdc.org.vn

2

MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Góp phần cải thiện môi trường sống và môi trường pháp lý để người khuyết tật
và các nhóm yếu thế hoà nhập đầy đủ và công bằng vào sự phát triển của xã hội.

MỤC T
MỤC TIÊU 1:
G
Góp phần cải thiện Luật
và chính sách đối với
người khuyết tật

MỤC TIÊU 2:
Hỗ trợ xây dựng, phát
triển mạng lưới của
người khuyết tật

MỤC TIÊU 3:
Thay đổi nhận thức
xã hội về người
khuyết tật và quyền
của họ

MỤC TIÊU 4:
Phát triển và mở rộng
dịch vụ hỗ trợ người
khuyết tật

MỤC TIÊU 5:
Phát triển
năng lực của
ACDC

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN

Phát triển và cung cấp danh
mục thông tin về các dịch
vụ cho người khuyết tật
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

QUẢNG NGÃI

TẬP HUẤN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ngày 04 – 05/03/2017, Trung tâm ACDC đã tổ chức khóa “Tập huấn quản lý, điều
hành Hội người khuyết tật” tại thành phố Quảng Ngãi cho Ban chấp hành và một
số cán bộ khuyết tật nòng cốt các huyện. Đây là hoạt động nằm trong dự án
“Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về quyền
của người khuyết tật tại Việt Nam” do Tổ chức CBM tài trợ.
Sau hai ngày học tập và làm việc nhiệt tình, dưới sự dẫn dắt của các giảng viên
đến từ Trung tâm ACDC, học viên đã được cung cấp các kiến thức về cơ cấu và kỹ
năng quản lý hiệu quả tổ chức về nhân sự và tài chính, học hỏi thêm về các mô
hình tổ chức của các NGOs, CSOs và các tổ chức khác. Qua đó, học viên hiểu
được cách phân công nhiệm vụ cụ thể trong các hoạt động Hội, xây dựng được
hệ thống báo cáo nội bộ. Đồng thời học viên có cơ hội học hỏi và rút kinh nghiệm
về quản lý tổ chức và quản lý tài chính từ chia sẻ mô hình Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Trị của
giảng viên Phùng Xuân Quý – Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.
Trong thời gian tới, Trung tâm ACDC dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động để hỗ trợ thúc đẩy
phát triển phong trào Hội người khuyết tật tại Quảng Ngãi.
Tuệ Chi

TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

BEST BUDDIES VIỆT NAM
Tháng 03/2017, Trung tâm ACDC đã tái khởi động
Chương trình Best Buddies Việt Nam nhằm hỗ trợ các
thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển
hòa nhập cộng đồng.
Best Buddies là chương trình tình nguyện toàn cầu, có
tên gọi ở Việt Nam là “Đôi bạn
thân”. Chương trình đã được duy trì
và phát triển ở Việt Nam từ năm
2012, thời điểm đó có khoảng 10
cặp đôi được hình thành.
Ngày 11/03/2017, Trung tâm ACDC
đã tổ chức buổi “Gặp mặt các
thành viên Chương trình Best
Buddies Việt Nam 2017” tại Hà Nội
với mục đích ra mắt và chia sẻ thông tin về chương
trình. Buổi gặp có sự tham gia của bà Jennifer M. Allen
– Giám đốc Chương trình Best Buddies Quốc tế, ông Vũ
Văn Thuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Hừng Đông, các
bạn khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển và gia đình,
cùng các bạn tình nguyện viên.

Buổi gặp mặt diễn ra cởi mở, thân thiện, cùng chia sẻ
thông tin và tháo gỡ vướng mắc.
Ngày 18/03/2017, buổi “Tập huấn kĩ năng kết bạn cho
tình nguyện viên Best Buddies Việt Nam” đầu tiên đã
diễn ra tại Trung tâm Sao Mai, Hà
Nội. Dưới sự hướng dẫn tận tình của
giảng viên Lương Thị Hoa – Phó
phòng Giáo vụ và quản lý của Trung
tâm Sao Mai, các bạn tình nguyện
viên đã nắm được một số kỹ năng kết
bạn cũng như lập kế hoạch kết bạn
với những người bạn Best Buddies
của mình.
Dự kiến trong tháng 4 tới, hoạt động kết bạn giai đoạn
1 của Chương trình Best Buddies Việt Nam 2017 sẽ
được triển khai tại Hà Nội và hứa hẹn nhiều hoạt động
ý nghĩa.
Nguyệt Hà

Bản tin Chính sách & Cuộc sống | Số 37, 03/2017 | http://acdc.org.vn

4

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

HỘI THẢO - TẬP HUẤN
VỀ VẤN ĐỀ TIẾP CẬN GIAO THÔNG
VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI
NGƯỜI KHUYẾT TẬT

BÌNH PHƯỚC
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ
TIẾP CẬN CÁC CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG ĐỐI VỚI
NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhằm cải thiện vấn đề tiếp cận giao thông và công trình xây dựng
cho người khuyết tật, Trung tâm ACDC đã phối hợp với Ban Quản lý
và Ban Điều phối Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015 –
2018” tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Phước tổ chức “Hội thảo –
Tập huấn về vấn đề tiếp cận giao thông và công trình xây dựng đối
với người khuyết tật”. Chương trình được tài trợ bởi Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Ngày 18/03/2017, Trung tâm ACDC phối hợp với
Ban điều phối dự án “Hỗ trợ người khuyết tật
tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 – 2018” tổ chức
“Khảo sát mức độ tiếp cận các công trình công
cộng đối với người khuyết tật” tại thị xã Đồng
Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngày 20/03/2017, Hội thảo đã diễn ra tại thị xã Đồng Xoài,
tỉnh Bình Phước.
Ngày 21/03/2017, Hội thảo tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Hội thảo đã
thu hút sự
quan tâm và
tham gia của
các cơ quan
ban ngành
bao gồm Sở
Lao động Thương binh
và Xã hội, Sở
Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; các đơn vị dịch vụ về giao thông
vận tải và xây dựng và đại diện các Hội, nhóm người khuyết tật
trong địa bàn mỗi tỉnh. Đặc biệt, Hội thảo tại Huế còn có sự tham dự
của bà Đinh Thị Thụy – Phó Chánh văn phòng Uỷ ban Quốc gia về
người khuyết tật.
Hội thảo này là cơ hội để đại diện các Hội, nhóm người khuyết tật
trong địa bàn các tỉnh tìm hiểu chi tiết hơn về quyền lợi và nghĩa vụ
của mình khi tham gia giao thông và tiếp cận đến các công trình xây
dựng công cộng. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan ban ngành, các
đơn vị dịch vụ có thể lắng nghe trực tiếp tiếng nói của người khuyết
tật.
Trong tháng 2 - 3/2017, Trung tâm ACDC cũng đã tổ chức các hoạt
động khảo sát tiếp cận tại một số công trình công cộng trên địa bàn
2 tỉnh và một số hoạt động tập huấn về truyền thông, hội/nhóm
khác.

Tham gia khảo sát lần này có khoảng 40 người
khuyết tật nòng cốt đến từ các huyện, thị xã
trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có
những học viên đã được tập huấn về quy
chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm
bảo cho người khuyết tật tiếp cận từ tháng
11/2016. Các học viên đã được hướng dẫn cách
tiến hành khảo sát trong buổi sáng, buổi chiều
các nhóm chia nhau khảo sát trên thực địa tại 8
trụ sở UBND các xã/phường Tiến Thành, Tân
Thành, Tân Phú, Tân Bình, Tân Đồng, Tân Thiện,
Tân Xuân, Tiến Hưng và Trung tâm Văn hóa tỉnh
Bình Phước (cơ sở mới và cơ sở cũ).
Kết thúc khảo sát có Trung tâm Văn hóa tỉnh
Bình Phước (cơ sở mới) và UBND phường Tân
Xuân tương đối tiếp cận cho người khuyết tật.
Mặc dù vẫn còn một vài khu vực cần cải thiện,
nhưng đây cũng là một tin vui cho người
khuyết tật khi các công trình xây mới đã có sự
chú trọng hơn trong vấn đề xây dựng tiếp cận
để người khuyết tật có thể sử dụng.
Hoạt động khảo sát lần này là một trong nhiều
hoạt động Trung tâm ACDC đang triển khai
nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện việc tiếp cận
các công trình công cộng của người khuyết tật
tại Bình Phước.
Ánh Ngọc

Khánh Vân
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TIN TỨC CRPD

10 NĂM CÔNG ƯỚC
LIÊN HỢP QUỐC
VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ủy ban cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc kỉ niệm 10 năm Công ước về
quyền của người khuyết tật

Vào ngày 13/12/2006, Đại hội đồng
Liên hợp quốc đã thông qua Công ước
về quyền của người khuyết tật
(Convention on the Rights of Persons
with Disabilities – CRPD).
Mục tiêu của Công ước là “bảo vệ và
đảm bảo người khuyết tật được hưởng
tất cả nhân quyền và tất cả quyền tự
do cơ bản một cách đầy đủ và bình
đẳng, và nâng cao sự tôn trọng đối với
phẩm giá vốn có của họ.”
Thông điệp chính của Công ước là
người khuyết tật có quyền hưởng tất
cả những nhân quyền và quyền tự do
cơ bản mà không bị phân biệt đối xử.
Để đạt được mục tiêu đó, Công ước
thúc đẩy sự tham gia toàn diện của
người khuyết tật trong tất cả các lĩnh
vực của cuộc sống, phản đối các
phong tục tập quán, khuôn mẫu, định

kiến, các hoạt động bất lợi và sự xúc 85 báo cáo bước đầu từ các bên của
các nước, làm việc tích cực để kiểm
phạm đối với người khuyết tật.
soát tiến độ quốc gia, và cung cấp
Trong vòng 10 năm kể từ ngày được những chỉ dẫn và lời khuyên để thực
thông qua, Công ước đã là một trong thi Công ước triệt để hơn.
những hiệp định quốc tế về quyền
con người được kí thông qua nhanh Tại sao CRPD lại thiết yếu đến vậy?
nhất, và cho đến thời điểm hiện tại,
hơn 60 nước và một tổ chức khu vực CRPD là công ước về nhân quyền đầu
(Liên minh Châu Âu) đã kí kết và gia tiên được kí vào thế kỉ 21 và là Công
nhập Công ước. Dù vậy, vẫn còn ước Liên hợp quốc được nhiều nước kí
nhiều thách thức to lớn trong việc đạt kết nhất vào ngày ra đời. Quan trọng
được mục tiêu giúp người khuyết tật hơn cả, đây cũng là công cụ ràng buộc
pháp lý quốc tế đầu tiên đặc biệt giải
hưởng đầy đủ quyền của mình.
quyết tình hình của người khuyết tật ở
Ủy ban Liên hợp quốc về quyền của cấp độ toàn cầu bằng nỗ lực thúc đẩy,
người khuyết tật kiểm soát tiến độ tôn trọng và hoàn thiện quyền của họ.
thực thi tại những nước đã kí Công Từ khi được thông qua tại Đại hội
ước bằng việc kiểm tra thường xuyên đồng Liên hợp quốc vào tháng
và đưa ra những đề xuất cụ thể về 12/2006, Công ước bằng các ảnh
cách giải quyết các vi phạm và bảo vệ hưởng của mình, đã nâng cao nhận
quyền lợi. Ủy ban CRPD đã nhận được thức về khuyết tật, đồng thời chỉ ra
rằng đây vừa là vấn đề về con người
vừa là vấn đề về phát triển. Công ước
đánh dấu một sự thay đổi về mặt tư
tưởng, khiến cho người khuyết tật
không còn bị coi là đối tượng nhận từ
thiện mà là những thành viên tích cực
của xã hội, có trách nhiệm với cuộc
sống của mình, có sự đồng thuận dựa
trên tự do và thông tin đầy đủ. CRPD
được coi là công cụ chiến lược của
Liên hợp quốc để thúc đẩy quyền bình
đẳng và sự tham gia của người khuyết
tật trong tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội.
Thiên Khuê (Biên dịch)
Nguồn: http://www.un.org
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HÀNH TRÌNH CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN CỦA
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
TẠI VIỆT NAM
CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ
QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(GỌI TẮT L À CRPD) L À MỘT VĂN
KIỆN NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ DO
LIÊN HỢP QUỐC SOẠN NHẰM MỤC
ĐÍCH BẢO VỆ CÁC QUYỀN VÀ NHÂN
PHẨM CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT.
CÁC QUỐC GIA THAM GIA CÔNG
ƯỚC PHẢI ĐẢM BẢO QUYỀN ĐƯỢC
THỤ HƯỞNG BÌNH ĐẲNG MỌI DỊCH
VỤ CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI
KHUYẾT TẬT.

Công ước ra đời vào ngày 13/12/2006 khi Đại hội đồng
Liên hợp quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền của
người khuyết tật A/RES/61/106. Việt Nam là thành viên
thứ 118 tham gia ký Công ước vào ngày 22/10/2007. Sau 7
năm ký tham gia, ngày 28/11/2014, Quốc hội Việt Nam
phê chuẩn CRPD và Liên hợp quốc chính thức công nhận
Việt Nam phê chuẩn vào ngày 5/2/2015.
Theo Điều 33 của Công ước, quốc gia thành viên duy trì,
củng cố và chỉ định hoặc thành lập ở quốc gia thành viên
một khuôn khổ, trong đó có một hoặc một số cơ chế độc
lập nếu thích hợp, để thúc đẩy, bảo vệ và giám sát việc thi
hành Công ước. Tại Việt Nam, sau khi phê chuẩn, Uỷ ban
Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được thành lập
theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 06/10/2015. Điều 2
Quyết định này nêu rõ: Ủy ban Quốc gia về người khuyết
tật Việt Nam có nhiệm vụ: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc
giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách
để thực hiện công tác người khuyết tật, cụ thể:

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa
phương trong việc xây dựng chương trình, đề án, kế
hoạch thực hiện công tác người khuyết tật.
3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về
người khuyết tật.
4. Thúc đẩy thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền
người khuyết tật và các khuyến nghị thập kỷ Châu Á Thái Bình Dương về người khuyết tật.
5. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Người
khuyết tật và các chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết
tật, người làm công tác về người khuyết tật. Sơ kết, tổng
kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình
thực hiện công tác người khuyết tật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ
tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang trong tiến trình làm
báo cáo nộp cho Ủy ban về quyền của người khuyết tật
của Liên hợp quốc. Song song với báo cáo của Chính phủ,
các tổ chức của và vì người khuyết tật cũng đang trong
tiến trình thực hiện báo cáo độc lập, giám sát việc thực
1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm thi CPRD tại Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của báo cáo này
và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác nhằm thúc đẩy sự thay đổi, cải thiện chính sách từ lý
thuyết vào thực tế.
người khuyết tật.
Minh Trần
(Tổng hợp)
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Vấn đề giáo dục cho trẻ khuyết tật được đề cập rất nhiều trong
các điều luật quốc tế và cả Việt Nam. Công ước Liên hợp quốc
về quyền của người khuyết tật (CRPD) yêu cầu các quốc gia
thành viên phải bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho người
khuyết tật ở mọi cấp và mọi hình thức giáo dục cũng như phải
trợ giúp để người khuyết tật có những phương tiện, cơ sở vật
chất, công nghệ và phương pháp giáo dục thích hợp. Tại Việt
Nam, vấn đề tiếp cận giáo dục cho trẻ em khuyết tật nói riêng
và người khuyết tật nói chung cũng được đề cập đến trong
nhiều văn bản pháp luật như: Hiến pháp 2013, Luật người
khuyết tật 2010 (Điều 27 đến Điều 31), Luật giáo dục 2005, sửa
đổi bổ sung năm 2009 (Điều 10, 26, 63, 82, 98), Luật thanh
niên, Luật trẻ em 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017) và các
văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này đều có các điều
khoản đảm bảo trẻ em phải được đi học và được hưởng nền
giáo dục miễn phí ở bậc học phổ thông.

Luật và chính sách đã quy định rất cụ thể và
chi tiết, song trên thực tế, tiếp cận giáo dục
với trẻ em khuyết tật là một vấn đề phức tạp
và gặp rất nhiều khó khăn.
Theo quy định, trẻ em khuyết tật đều được
đón nhận tại các trường tiểu học và trung học
cơ sở có chất lượng tốt. Nhưng trên thực tế, ở
một số trường có xu hướng không tiếp nhận
học sinh khuyết tật mức độ nặng hoặc đặc
biệt nặng vì lí do không có người chăm sóc.
Đồng thời chính gia đình không yên tâm khi
nhà trường không có đủ điều kiện về cơ sở vật
chất và nhân lực để hỗ trợ nên không đưa các
em tới trường.
Bên cạnh đó, việc thiếu đội ngũ giáo viên
được đào tạo chuyên biệt về cả số lượng và
chất lượng, thiếu cơ sở vật chất, tài liệu giảng
dạy trong các trường có dạy giáo dục hoà
nhập cũng là vấn đề khó khăn cần giải quyết.
Các cô giáo ở trường giáo dục hòa nhập tại
Hải Phòng tâm sự "một lớp có một cô giáo,
trong khi có tới hơn 40 học sinh. Chỉ một cô
với số lượng học sinh như thế là đã rất mệt để
quản và dạy. Vì thế mà không thể dành nhiều
thời gian dạy cho trẻ khuyết tật học hoà nhập
được."

THỰC TRẠNG
VÀ
GIẢI PHÁP
GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO
TRẺ KHUYẾ T TẬT
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Nhiều giáo viên ở Hải Phòng, Đồng Nai và Đà
Nẵng đều nói họ chưa qua đào tạo giáo dục
chuyên biệt một cách bài bản, chỉ có một nửa
số cô giáo là được tập huấn về trẻ khuyết tật,
cũng không liên quan nhiều đến phương pháp
giáo dục đặc biệt. Mặc dù các cô cho rằng giáo
dục hoà nhập là tốt cho trẻ, nhưng với điều kiện
như vậy thì
"chỉ để trẻ
đến
để
chơi hoà
nhập
là
chính, còn
học thì cứ
cho lên lớp
thôi, thực
chất là trẻ
chẳng học
được
gì
mấy". (Báo
cáo khảo sát thực thi quyền của trẻ khuyết tật
Việt Nam, UNICEF, 2016). Bên cạnh đó, hầu hết ở
các trường không có phương pháp dạy riêng
cho trẻ khuyết tật, phương tiện học tập dành
cho các dạng tật còn rất hạn chế. Ngoài ra, chế
độ chính sách dành cho giáo viên dạy trẻ
khuyết tật cũng chưa phù hợp.
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Khả năng đáp ứng tính cá biệt hóa
trong giáo dục khuyết tật chưa được
thực hiện. Trẻ khuyết tật có tốc độ tiếp
thu kiến thức ở mức độ khác với trẻ
không khuyết tật trên lớp. Do vậy khi
tham gia giáo dục hòa nhập các em
thường phải học chung một môi
trường với các trẻ em không khuyết
tật khác mà không nhận được sự hỗ
trợ, đánh giá riêng biệt.
Ở trong các trường vẫn còn tình trạng
phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết
tật. Trẻ em khuyết tật vẫn luôn ám ảnh
việc bạn bè không cho chơi cùng, thầy
cô giáo chưa đủ quan tâm hay chưa

có thái độ ứng xử phù hợp. Việc đào
tạo cho giáo viên, nếu có, cũng chưa
đủ để trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và
làm thay đổi thái độ ứng xử của giáo
viên đối với học sinh khuyết tật.
Thái độ và hiểu biết về quyền giáo dục
của trẻ khuyết tật của cha mẹ, người
chăm sóc trẻ vẫn chưa phù hợp. Giáo
dục hòa nhập tại trường công lập về
cơ bản từ góc nhìn của những người
lớn, cha mẹ, người chăm sóc trẻ vẫn
chỉ dừng lại ở mức coi trường học là
nơi trông, giữ trẻ khuyết tật hơn là
nhắm tới coi trường là nơi trẻ tập trung
học tập kiến thức, nâng cao kỹ năng.

Giải pháp nào để đảm bảo tốt nhất quá trình hòa nhập
cho trẻ khuyết tật trong trường học?

Trước tiên, việc đào tạo, bồi dưỡng và
phát triển đội ngũ giáo viên trong
giáo dục hoà nhập và cả giáo viên
chuyên nghiệp cần tăng cường đồng
bộ và hiệu quả. Trong đó, việc tăng
cường đầu tư về nghiệp vụ, về chế độ
chính sách và con người hưởng tiền
lương hoặc phân công phụ trách để
tập trung chăm sóc giáo dục là rất
cần thiết. Đồng thời, để đội ngũ giáo
viên dạy trẻ khuyết tật có thời gian
quan tâm và hỗ trợ riêng cho trẻ
khuyết tật ngoài giờ học hòa nhập,
nhà nước cần có chính sách hỗ trợ
cho các giáo viên trực tiếp dạy trẻ
khuyết tật, kể cả thời gian trong và
ngoài giờ học hòa nhập trên lớp.

Các chương trình và phương pháp
dạy trẻ khuyết tật cần khuyến khích
đầu tư và phát triển. Đặc biệt, cần xây
dựng/thiết kế các phòng/góc tư vấn
tâm lý dành cho trẻ khuyết tật, giảm
bớt rào cản tự ti, mặc cảm bản thân
của trẻ khuyết tật.

khuyết tật, cộng đồng và cơ quan thực
hiện để những nhóm đối tượng này
hiểu hơn về nhu cầu và quyền của trẻ
khuyết tật. Trong các hoạt động tuyên
truyền, cần có sự tham gia của cả
nhóm trẻ không khuyết tật, nhằm tạo
môi trường bình đằng, hòa nhập giữa
trẻ không khuyết tật và trẻ khuyết tật.
Đầu tư nguồn lực để thúc đẩy trẻ Từ đó, trẻ khuyết tật có thể nhận được
khuyết tật đến trường bằng các biện sự hỗ trợ từ cả phía gia đình, thầy cô,
pháp miễn, giảm học phí cho trẻ bạn bè.
khuyết tật, dù trẻ có thuộc hộ nghèo
hay không hộ nghèo.
Cuối cùng cần tăng cường thúc đẩy sự
phối hợp giữa gia đình, nhà trường và
Một trong những giải pháp nữa cần các cơ quan chức năng.
chú trọng là tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho chính gia đình trẻ
Minh Tâm
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ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

CẬP NHẬT

Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số
1717/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ủy ban
Quốc gia) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc giải quyết những
vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật.

CÔNG ƯỚC
LIÊN HỢP QUỐC
VỀ QUYỀN CỦA
NGƯỜI KHUYẾT
TẬT

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Ủy ban;
Phó Chủ tịch Ủy ban là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy viên gồm
Thứ trưởng các bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và
Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và
Truyền thông, Khoa học và Công nghệ.

Cộng hòa Trung Phi đã
phê chuẩn Công ước
và Nghị định thư vào
ngày 11/10/2016.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp
Hội về người khuyết tật Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo
trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Nạn nhân chất
độc da cam Việt Nam cũng được mời làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia.
Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế
hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác người khuyết
tật; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng
chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện công tác người khuyết tật.
Bên cạnh đó, Ủy
ban chỉ đạo thực
hiện các hoạt
động hợp tác
quốc tế về người
khuyết tật; thúc
đẩy thực hiện
Công ước Liên
hợp quốc về
quyền
người
khuyết tật và các
khuyến
nghị
thập kỷ Châu Á Thái Bình Dương về người khuyết tật; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật
Người khuyết tật và các chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người làm công
tác người khuyết tật...

Belarus phê chuẩn
Công ước vào ngày
29/11/2016.
Samoa đã phê chuẩn
Công ước vào ngày
02/12/2016.
CHDCND Triều Tiên đã
phê chuẩn Công ước
vào ngày 06/12/2016.
Liên bang Micronesia
đã phê chuẩn Công
ước vào ngày
07/12/2016.
Tính đến nay, trên thế
giới đã có 160 quốc gia
ký, 172 quốc gia phê
chuẩn Công ước Liên
hợp quốc về quyền
của người khuyết tật;
92 quốc gia ký và 92
quốc gia phê chuẩn
Nghị định thư.

Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban./.

Lã Phương (Tổng hợp)
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1. Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật quy
định về trách nhiệm báo cáo của các quốc gia thành
viên về việc thực hiện CRPD như thế nào?
Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC
trả lời:
Các quốc gia là thành viên là của Công ước quốc tế về
quyền của người khuyết tật (CRPD) có trách nhiệm gửi báo
cáo tới Liên hợp quốc theo quy định tại Điều 35 CRPD như
sau:
1. Mỗi Quốc gia thành viên cam kết đệ trình lên Uỷ ban,
thông qua Tổng thư ký Liên hợp quốc, một bản báo cáo
tổng hợp về các biện pháp được Quốc gia đó thông qua
nhằm tăng tính hiệu lực cho các nghĩa vụ của mình trong
khuôn khổ Công ước này và những tiến bộ đã đạt được khi
thực hiện các nghĩa vụ đó trong vòng hai năm sau khi Công
ước có hiệu lực tại Quốc gia thành viên có liên quan.
2. Sau đó, các Quốc gia thành viên của Công ước này cam
kết đệ trình báo cáo tới Uỷ ban ít nhất là bốn năm một lần và
bất kỳ thời điểm nào khi Uỷ ban yêu cầu.
3. Uỷ ban sẽ ấn định các hướng dẫn được áp dụng đối với
nội dung của báo cáo.
4. Mỗi Quốc gia thành viên đã đệ trình một báo báo tổng
thể đầu tiên tới Uỷ ban thì trong các báo cáo tiếp theo của
mình không cần nhắc lại những thông tin đã được đề cập
đến trong báo cáo trước đó. Khi chuẩn bị báo cáo, Quốc gia
thành viên của Công ước này phải cam kết thực hiện quá
trình chuẩn bị báo cáo một cách cởi mở và minh bạch và
cam kết xem xét một cách thích đáng đến các quy định
được ghi trong Điều 4.3 của Công ước này.
5. Nội dung của báo cáo phải chỉ ra các nhân tố và khó
khăn có ảnh hưởng đến việc hoàn thành các nghĩa vụ mà
Công ước đưa ra.

2. Các quốc gia khi tham gia Công ước quốc tế về
quyền của người khuyết tật cần tôn trọng những
nguyên tắc cơ bản nào?
Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC
trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 3 trong Công ước quốc tế về
quyền của người khuyết tật (CRPD), các quốc gia thành
viên cần tôn trọng các nguyên tắc chung bao gồm:
(a) Tôn trọng phẩm giá vốn có, quyền tự quyết cá nhân
bao gồm tự do lựa chọn cho riêng mình, và khả năng độc
lập của các cá nhân;
(b) Không phân biệt đối xử;
(c) Tham gia đầy đủ và hiệu quả và hoà nhập xã hội;
(d) Tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận người khuyết tật
như một phần của nhân loại và sự đa dạng của con người;
(e) Bình đẳng trong cơ hội;
(f) Khả năng tiếp cận;
(g) Bình đẳng giữa nam và nữ;
(h) Tôn trọng khả năng phát triển của trẻ em khuyết tật và
tôn trọng quyền của trẻ em khuyết tật trong việc bảo tồn
bản sắc của các em.

TƯ VẤN
PHÁP LUẬT

TRUNG TÂM ACDC
Địa chỉ: P12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội
TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Tư vấn qua điện thoại: 04 6281 1234
Tư vấn qua email:
tuvanphapluatacdc@gmail.com
tuvan@acdc.org
Tư vấn trực tuyến trên website:
http://acdc.org.vn
hoặc: 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…
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Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là một tổ
chức Phi chính phủ 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”.

Ban biên tập:
Nguyễn Thị Lan Anh
Đàm Việt Hà
Trần Thị Minh
Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt Bản tin 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. Mỗi bản tin ngoài được in giấy,
sẽ được chuyển tải trên email list của diễn đàn người khuyết tật Việt Nam và
trang web của Trung tâm tại địa chỉ http://acdc.org.vn. 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: 04 6675 3946
Email: minhtran@acdc.org.vn.
Địa chỉ: Phòng 12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

