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Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phát biểu khai mạc  

LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 3/12/2005, DRD là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi 

nhuận của và do người khuyết tật (NKT) điều hành và hoạt động vì quyền của 

NKT.  

DRD đang cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT 

với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện 

để NKT tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động giống như những thành 

viên khác của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang thực hiện hoạt động hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT 
trên địa bàn Tp. HCM và hỗ trợ mạng lưới của hơn 30 Hội nhóm NKT phía 
Nam. Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc 
làm, tập huấn kỹ năng, vận động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi 
tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ 
chức hội thảo, sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật,… 
DRD được đánh giá là 1 trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động 
hiệu quả và là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội. 
DRD trân trọng gửi đến quý nhà tài trợ, đối tác, quí vị thân hữu và cộng đồng 

người khuyết tật Bản tin hoạt động như một kênh truyền tải thông tin đến quí 

vị. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 06/2015 
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1.Hội thảo tập huấn “Kỹ năng tư vấn 
việc làm cho người khuyết tật” 
Trong hai ngày 28-29/5/2015, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 
phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ tổ chức chương trình 
Hội thảo tập huấn “Kỹ năng tư vấn việc làm cho người khuyết tật” dành 
cho cán bộ/nhân viên tư vấn của các trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực 
Đồng bằng Sông Cửu Long gồm: Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Vĩnh 
Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Long An, có tổng số 40 tham dự viên tham gia tập huấn. 

Khai mạc lớp tập huấn có bà Lê Thị Sương Mai – Phó giám đốc Sở lao 
động TBXH TP Cần Thơ và Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ đến cùng tham gia. Điều này cho thấy sự 
quan tâm của Ban lãnh đạo các Trung tâm DVVL khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung và ban lãnh đạo của trung tâm DVVL Cần Thơ 
nói riêng trong việc tạo cơ hội/điều kiện bình đẳng cho tất cả cả mọi 
người tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm bao gồm đối tượng là lao động 
khuyết tật. 

Trên tinh thần chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các trung tâm trong 
quá trình tư vấn việc làm cho người lao động và đặc biệt là những lưu ý 
giành riêng cho nhân viên tư vấn việc làm trong quá trình trao đổi, tư vấn 
việc làm cho đối tượng lao động là người khuyết tật (NKT). Buổi tập huấn 
giúp các tham dự viên biết cách tiếp cận, tư vấn những công việc phù 
hợp với các dạng tật khác nhau cũng như quy trình tiếp cận, tư vấn và 
thuyết phục các doanh nghiệp tuyển dụng NKT vào làm những công việc 
phù hợp cho NKT, nhằm góp phần tạo điều kiện cho NKT được tham gia 
đóng góp, xây dựng cộng đồng cách hiệu quả. 

Đây cũng là dịp để trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) có cơ hội 
chia sẻ cách thức, mô hình hỗ trợ NKTvới các Trung tâm DVVL về cách 
hỗ trợ NKT tìm kiếm việc làm phù hợp. Hy vọng trong thời gian tới vấn đề 
giải quyết việc làm cho NKT sẽ nhận được sự cộng tác nhiều hơn nữa 
không chỉ từ những trung tâm với đặc thù riêng trong việc hỗ trợ việc làm 
cho NKT mà sự hỗ trợ đó còn đến từ của những Trung tâm DVVL ở tất 
cả các tỉnh/thành phố trên cả nước.  >>Đọc thêm 

2.Nhóm sinh viên MBA Cali-

fornia đến thăm DRD 

Sáng nay, ngày 22/06/2015 Trung tâm 
Khuyết tật và Phát triển (DRD) đón tiếp đoàn 
Giáo sư và sinh viên thuộc chương trình đào 
tạo Thạc Sĩ của Đại học EASTBAY bang Cal-
ifornia, Mỹ. Đón tiếp đoàn còn có nhóm 

Handiconnect, CLB doanh nghiệp với các 
thành viên đang sinh hoạt tại DRD. Trong 
chuyến đến Việt Nam lần này các giáo sư và 
sinh viên chương trình Thạc Sĩ muốn tìm 
hiểu về Văn hóa – Kinh tế - Xã hội tại Việt 
Nam và các hoạt động hỗ trợ người khuyết 
tật của DRD tại Tp. Hồ Chí Minh, DRD đã 
giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ người 
khuyết tật trong 10 năm qua như nâng cao 
năng lực cho người khuyết tật, nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên 

quan tới người khuyết tật; khuyến khích nhà 
nước và cộng đồng tạo thêm nhiều điều kiện 
thuận lợi để người khuyết tật hòa nhập vào 
xã hội, thông qua việc xây dựng các công 
trình có các tiện ích thuận tiện cho người 
khuyết tật sử dụng; cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
di chuyển cho người khuyết tật;...  
>> Đọc thêm 

Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phát biểu khai mạc  

Bà Hoàng Yến chia sẻ về những hoạt động tại DRD  

Tin hoạt động 

Khách đến tham quan và mua sản phẩm của CLB doanh 
nghiệp và Handiconnect  

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16989-hoi-thao-tap-huan-%E2%80%9Cky-nang-tu-van-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17031-nhom-sinh-vien-mba-california-den-tham-drd.html
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4.Lập kế hoạch phát triển trong công 
việc 
Sáng Chủ nhật ngày 28/6/2015, Bộ phận Việc làm Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã có buổi sinh hoạt lần thứ 41 với 

chủ đề “ Lập kế hoạch phát triền trong công việc”. Chương 

trình đã thu hút sự tham gia của tham dự viên là các bạn khuyết 

tật đã đi làm, đang tìm việc cũng như các bạn sinh viên cùng tham 

gia. Đại diện DRD – anh Nguyễn Văn Cử - phó giám đốc trung tâm 

DRD đã có buổi chia sẻ với các bạn về chủ đề này.  

Dựa trên kinh nghiệm bản thân có được cũng như trong quá trình 

tiếp xúc và làm việc với các bạn khuyết tật, nhiều câu chuyện thú 

vị, thực tế của các bạn khuyết tật đã được khách mời chia sẻ - có 

thể là những câu chuyện thành công hay thất bại nhưng sau mỗi 

câu chuyện chia sẻ các bạn tham dự viên cũng tự rút cho mình 

được những bài học làm thế nào để thành công trong công việc 

cũng như trong học tập…  

Các tham dự viên đã có thời gian thảo luận, chia sẻ về cách thức 

lập một kế hoạch hoàn chỉnh trong công việc cũng như những kế 

hoạch phát triển khác trong tương lai. Để đạt được thành công, 

ngoài sự nổ lực, phấn đấu của bản thân điều không thể thiếu đó là 

xây dựng một kế hoạch thật cụ thể với những mục tiêu và hoạt 

động rõ ràng, chi tiết và cũng nên nhớ đừng nên thực hiện kế 

hoạch của bạn một mình – hãy biết tận dụng những nguồn lực 

xung quanh cách hợp lý để sớm gặt hái được thành công các bạn 

nhé!  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 

Một tham dự viên trình bày 

3.Nhóm sinh viên MBA Chica-
go đến thăm DRD 
Chiều ngày 21/6, Trung tâm Khuyết tật và 
Phát triển (DRD) đã có buổi giao lưu chia 
sẻ với nhóm sinh viên đang theo chương 
trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of 

Business Administration – MBA) từ Đại học 
Loyola, Chicago, USA. Buổi giao lưu có 45 
người tham dự gồm 28 sinh viên Loyola, 14 
các bạn thanh niên khuyết tật và tình 

nguyện viên đang tham dự các hoạt động ở 
DRD. 

Nội dung của buổi giao lưu ngoài việc tìm 
hiểu các hoạt động ở DRD, nhóm MBA còn 
chia sẻ kinh nghiệm thực tế những thông tin 
về kinh doanh và việc cho các bạn thanh 
niên. Các câu hỏi chia sẻ liên quan về 
Người khuyết tật làm việc tại các công ty 
Mỹ; Kinh doanh bằng Marketing Online; 
Trách nhiệm xã hội của các công ty tại Mỹ,
… 

Đến thăm DRD là một trong những hoạt 
động mà nhóm MBA trải nghiệm trong kỳ 
nghỉ hè 2 tuần ở Việt Nam và Trung Quốc. 

Sau đây là một vài hình ảnh về buổi giao 
lưu: 

>> Đọc thêm 

Đại diện nhóm MBA Chicago chia sẻ 

Hai bên thảo luận nhóm 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17047-lap-ke-hoach-phat-trien-trong-cong-viec.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17030-nhom-sinh-vien-mba-chicago-den-tham-drd.html
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1.Từ viễn cảnh đến hiện thực 
Một phòng thí nghiệm ở Boston (Mỹ) mới đây đã phát triển được chi trước 
của chuột trong ống nghiệm. Bước tiến mới này khiến các nhà khoa học hi 
vọng có thể tạo ra được các chi thay thế, hoạt động như bình thường cho 
người khuyết tật.  

Hình ảnh trên chỉ đơn thuần là chi trước của loài chuột, nhưng thật ra đó là 
một bước tiến lớn của y - sinh học: chi trước của chuột này được nuôi cấy từ 
các tế bào sống trong ống nghiệm. “Chúng tôi đang tập trung vào phần cẳng 
tay và bàn tay, dùng thí nghiệm này như hệ thống mẫu. Công nghệ này có 
thể áp dụng được cả ở chân, bàn tay và các trường hợp đặc biệt khác” - bác 
sĩ Harry Ott của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Boston, Mỹ), người làm 
thí nghiệm cấy chi, đánh giá. 

“Viễn cảnh khoa học này đang dần thành hiện thực - Daniel Weiss ở Trường 
dược thuộc ĐH Vermont (Burlington) bình luận - Đó là bước tiến vô cùng thú 
vị, nhưng thách thức sẽ là tạo ra chi vận động được”. Rất nhiều người cụt 
hiện được lắp chân, tay giả nhưng vẫn chưa thể hoạt động như chân tay 
thông thường, trong khi chân tay sinh học thay thế trông không tự nhiên. 

Việc ghép tay đến giờ đã được tiến hành, nhưng người ghép sẽ phải uống 
thuốc cả đời để tránh trường hợp cơ thể đào thải bàn tay mới ghép. 

Cách tiếp cận mới 

Các chi y sinh mới được tạo ra từ tế bào sống có thể vượt qua những trở 
ngại này do lấy tế bào trực tiếp từ người tiếp nhận. Nhờ vậy, người tiếp nhận 
sẽ không cần phải uống thuốc để áp chế hệ miễn dịch của mình, bàn tay mới 
cũng có bề ngoài và hoạt động tự nhiên hơn. 

“Đây là nỗ lực đầu tiên để tạo ra chi sinh học” - bác sĩ Ott nói. Công nghệ tạo 
chi trước của chuột này - gọi là “decel/recel” (bóc mô/tạo mô) - từng được 
dùng để tạo ra các bộ phận như tim, phổi và thận trong phòng thí nghiệm. 
Các bộ phận đơn giản khác như thanh quản và khí quản đã được tạo ra trong 
phòng thí nghiệm và cấy vào cơ thể người với những mức độ thành công 
khác nhau. 

>> Đọc thêm 

Tin bốn phương 

Chi giả của chuột được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ảnh:Ott Laboratory  

2. Chàng trai viết 
bằng chân thi đỗ 
đại học ở Trung 
Quốc 
Dù viết bằng chân, thí sinh khuyết tật 
Peng Chao (Trung Quốc) vẫn hoàn 
thành bài thi của mình và đạt kết quả 
khá cao  

Theo Dailymail, thí sinh dự thi đại học 
ở Trung Quốc (Gaokao) đã biết điểm 
của mình. Peng Chao, 20 tuổi, đến từ 
thành phố Panzhihua, tỉnh Tứ Xuyên, 
đạt 603/750 điểm, đã đỗ đại học  

Peng chia sẻ, ước mơ là được theo 
học ngành kỹ thuật công trình tại Đại 
học Chiết Giang. Tuy nhiên, cha mẹ 
Peng đang khuyên con trai học tại 
trường ở quê nhà để họ tiện chăm 
sóc. 

Theo Shanghaiist, Peng khá am hiểu 
về máy tính. Gia đình cũng muốn nam 
sinh không tay này theo học ngành 
khoa học máy tính, nhưng lại tôn trọng 
quyết định của con trai. 

Sau khi biết kết quả thi của Peng, 
nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với 
chàng trai giàu nghị lực. 

“Tôi cảm thấy thật xấu hổ với chính 
mình khi có đôi bàn tay lành lặn mà lại 
không đạt kết quả cao trong kỳ thi”, 
một người viết trên mạng. 

>> Đọc thêm 

Peng Chao và bố. Ảnh: Shanghaiist  

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17036-tu-vien-canh-den-hien-thuc.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17037-chang-trai-viet-bang-chan-thi-do-dai-hoc-o-trung-quoc.html


5 

 

Bạn Thanh Tùng đại diện DRD chia sẻ tại  

Chiến dịch 1forchange 

Danh sách ủng hộ chiến dịch 

tháng 05, 06/2015 

1. Cô Hương và Chú Sơn ( Thụy sỹ) — 240,000 
VNĐ 

2. Bạn chị Tiên — 30,000 VNĐ 

3. Anh chị L-T (Melbuorne) — 500 AUD 

4. Anh Nhã Vy — 500 USD 

5. Nguyễn Triết Minh — 500 USD 

6. Cô Uyên — 50 AUD 

7. Chị Thanh Thủy, Anh Hoàng Phương và các 
thân hữu tại Sydney  — 5,000 AUD 

8. Đoàn MBA đại học Loyola, Chicago — 
23,200,000 VNĐ 

Nhóm sinh viên MBA Chicago đóng 

góp cho chiến dịch 1forchange 

Chiều ngày 21/6/2015, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) đã có buổi giao lưu chia sẻ với nhóm sinh viên đang 

theo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Busi-

ness Administration – MBA) từ Đại học Loyola, Chicago, USA. 

Buổi giao lưu có 45 người tham dự. Sau khi chia sẻ các hoạt 

động ở DRD, nhóm sinh viên MBA rất ấn tượng các hoạt động 

hỗ trợ người khuyết tật của DRD, trong đó có chiến dịch 

1ForChange – Một đóng góp nhỏ tạo nên sự thay đổi lớn. 

Kết thúc buổi giao lưu, nhóm MBA đã đóng góp 23.200.000 

đồng (VND) cho chiến dịch One For Change.  

>> Đọc thêm 

http://1forchange.vn/vn/tin-tuc-ve-chien-dich/nhom-sinh-vien-mba-chicago-dong-gop-cho-chien-dich-one-for-change.html
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Việc làm cho Người khuyết tật 

1. Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng là người khuyết tật 

Địa điểm làm việc:  Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM 

Số lượng: 2-4 người (Nam hoặc nữ) 

Yêu cầu công việc: 

Các bạn khuyết tật có giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt qua điện thoại 

Biết sử dụng vi tính căn bản 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Thời hạn tuyển dụng: 7/2015 

>> Đọc thêm 

2. Tuyển người khuyết tật cho vị trí lập trình viên và quản trị website 

Địa điểm làm việc:  Công viên Phần mềm Quang Trung , Q.12, Tp.HCM 

1. Vị trí: Lập trình viên PHP Wordpress 

Số lượng: 02 người (Nam hoặc Nữ) 

Tình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận động 

Yêu cầu công việc: 

Khả năng ngôn ngữ: PHP, Wordpress 

Thành thạo HTML, JS, CSS 

Biết Slice file PSD sang HTML 

Người khuyết tật có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. 

Có tinh thần học hỏi 

>> Đọc thêm 

2. Quản trị website & tài khoản adwords 

Số lượng: 02 người (Nam hoặc Nữ) 

Tình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận động 

Yêu cầu công việc: 

Biết làm adwords (Google Adwords) 

Thi đậu chứng chỉ do Google đưa ra là một lợi thế 

Ưu tiên người khuyết tật có kinh nghiệm 

Kết hợp quản trị website 

Người khuyết tật biết lập kế hoạch Marketing Online là một lợi thế 

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/16963-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-la-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/16996-tuyen-nguoi-khuyet-tat-cho-vi-tri-lap-trinh-vien-va-quan-tri-website.html
http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/16996-tuyen-nguoi-khuyet-tat-cho-vi-tri-lap-trinh-vien-va-quan-tri-website.html


Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

91/8E Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


