Nghiệm thu 03 nhà chờ xe buýt tiếp cận tại Quảng Trị
Sáng ngày 01/10/2020, 3 nhà chờ xe buýt tiếp cận đã được ACDC và Ban Quản lý bảo trì
giao thông - Sở GTVT Quảng Trị nghiệm thu tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây
là mô hình nhà chờ xe buýt đầu tiên tại Quảng Trị áp dụng theo Bộ tiêu chí giao thông tiếp
cận phổ quát do Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải xây dựng năm 2019 và
đang được áp dụng thí điểm dưới sự hỗ trợ của ACDC.
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TIN HOẠT ĐỘNG

Lễ tổng kết Dự án Tăng cường
năng lực ứng phó bạo lực trên cơ
sở giới đối với phụ nữ và trẻ em
gái khuyết tật tỉnh Nghệ An

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink
thăm ACDC

Sáng ngày 28/10/2020, ACDC phối hợp với Hội
người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng
kết dự án “Tăng cường năng lực ứng phó bạo
lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái
khuyết tật tỉnh Nghệ An” tại thành phố Vinh, tỉnh
Nghệ An. Tại đây, các bên đã được lắng nghe về
vai trò của các bên liên quan trong quá trình triển
khai dự án, câu chuyện thành công.

Ngày 16/10/2020, ACDC vui mừng được đón
tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink tới
thăm văn phòng tại Hà Nội. Tại đây, Đại sứ bày
tỏ sự xúc động và đánh giá cao công việc
ACDC đã, đang làm trong thời gian qua. Đại sứ
cũng cho rằng, bản thân được truyền cảm hứng
rất nhiều từ các công việc quan trọng mà ACDC
đang thực hiện.
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Asean 2020: Cuộc họp lần thứ 4 của mạng lưới các chuyên gia về doanh nghiệp
hòa nhập cho người khuyết tật Asean
Diễn đàn Truyền cảm hứng phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số và Lễ trao
giải phụ nữ khởi nghiệp năm 2020
Quảng Trị: Tập huấn sống độc lập cho người khuyết tật và cán bộ làm công tác
liên quan đến người khuyết tật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày
26-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
THCS và học sinh THPT ban hành kèm
theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày
23-09-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định việc áp dụng
tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người
khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm,
dịch vụ thông tin và truyền thông

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung

Thông tư này quy định việc áp dụng các

một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại

tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết

học sinh trung học cơ sở và học sinh trung

tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ

học phổ thông...

thông tin và truyền thông...
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Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25-09-2020 của Chính phủ về phát triển bền vững
Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế
hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về việc tiếp tục tăng cường hiệu
lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
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

PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Ngày 05/08/2020, Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2020 – 2030 được ban
hành theo quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Chương trình đã nhiều
điểm mới và có sự điều chỉnh hợp lý nhằm đảm bảo tính khả thi trong mục tiêu và chương
trình hành động.
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CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

"Hãy hiện thực hóa những giấc mơ mà chúng ta từng đang tay ruồng bỏ. Bởi chỉ khi nỗ lực
theo đuổi mục tiêu thì thành công mới có lý do để tới với chúng ta. Tôi tin cơ hội sẽ luôn
đón chào người dám ước mơ và hành động bởi chính vì ngược gió chứ không phải theo
chiều gió mà những con diều bay lên cao mãi."
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TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Câu hỏi: Tôi lập gia đình
năm 2010, có hai con nhỏ,
Chồng tôi mất năm 2019.
Năm nay, tôi được xét
duyệt vào danh sách hộ
nghèo và được hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng đối
với trường hợp đơn thân
nghèo nuôi con, mức
hưởng
là
540.000
đồng/tháng. Cho tôi hỏi,
mức hưởng này đã đúng
chưa ạ?

Câu hỏi: Tôi là giáo viên
một cơ sở giáo dục nghề
nghiệp công lập. Cho tôi
hỏi nhà giáo không chuyên
trách giảng dạy người
khuyết tật trong các lớp
học dành riêng cho người
khuyết tật trong các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp
công lập thì có được phụ
cấp ưu đãi gì khi giảng
dạy cho người khuyết tật
không?

Câu hỏi: Tôi là người có
công với cách mạng, đang
hưởng các chế độ trợ cấp
hàng tháng tại tỉnh B.N.
Gần đây tôi đã chuyển hộ
khẩu vào tỉnh L.Đ để sống
cùng với con cái. Hồ sơ
người có công của tôi vẫn
do Sở Lao động – Thương
binh và xã hội tỉnh B.N
quản lý. Vậy tôi cần làm gì
để di chuyển hồ sơ của
mình đến nơi ở mới?
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TƯ 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

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.

