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Ông Joakim Parker công bố sáu Dự án mới về hỗ trợ người khuyết tại Việt Nam  

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 10/2015 



1.DRD nhận hỗ trợ từ 
Chính phủ Hoa Kỳ 
Sáng 27/10/2015, Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ 

chức lễ ra mắt công bố sáu dự án 

mới về hỗ trợ người khuyết tật tại 

Việt Nam.  

Mục tiêu chính của các dự án là 

giúp nâng cao sức khỏe, thúc đẩy 

hòa nhập xã hội và đẩy mạnh 

quyền của người khuyết tật (NKT) 

bao gồm hỗ trợ thực hiện Công ước 

Liên Hiệp Quốc về quyền của NKT, 

tăng cường công tác phối hợp và 

thực hiện pháp luật về NKT của Việt 

Nam, cải thiện các hệ thống dịch vụ 

phục hồi chức năng và cung cấp hỗ 

trợ trực tiếp tới NKT trong các lĩnh 

vực vận động trị liệu, trị liệu nghề 

nghiệp và ngôn ngữ trị liệu. 

Là tổ chức có 10 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực hỗ trợ NKT, Trung 

tâm khuyết tật và phát triển (DRD) 

là một trong số các đơn vị được 

nhận hỗ trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ 

để thực hiện dự án “Tiếp cận vì sự 

hòa nhập của người khuyết tật” tại 

Bình Định và Tây Ninh trong giai 

đoạn 2015 – 2017. 

Mục tiêu của dự án là tạo ra một xã 

hội không rào cản đối với NKT, 

trong đó các quyền của NKT được 

tôn trọng và họ có thể tham gia vào 

tất cả các hoạt động xã hội, kinh tế 

và giáo dục một cách bình đẳng và 

công bằng. Bằng cách áp dụng mô 

hình xã hội dựa trên quyền mà luật 

pháp dành cho NKT, tăng cường 

ứng dụng công tác xã hội và cách 

tiếp cận dựa vào nguồn lực cộng 

đồng, dự án tập trung vào hoạt 

động kết hợp với các ban ngành địa 

phương thực hiện việc nâng cao 

nhận thức cho NKT và các thành 

viên xã hội thông qua truyền thông 

thay đổi hành vi để đảm bảo mọi 

người có một sự hiểu biết đúng đắn 

về quyền NKT, nâng cao năng lực 

của NKT địa phương từ đó giúp họ 

hòa nhập xã hội một cách đầy đủ; 

đồng thời thành lập đội giám sát 

bao gồm NKT và cán bộ địa 

phương để kiểm tra và cải thiện 

điều kiện tiếp cận cho các công 

trình công cộng. 

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong 

việc đẩy mạnh sứ mạng của DRD: 

giúp NKT tự tin, nâng cao chất 

lượng cuộc sống trong môi trường 

không phân biệt đối xử bằng cách 

nâng cao năng lực cho cộng đồng 

NKT và vận động chính sách. 

>> Đọc thêm 

2.Buổi chia sẻ về dự án 
Vươn Lên 
Sáng ngày 17/10, nhóm Dự án Upshift 

(Vươn lên) của Quy ̃ Nhi đồng Quốc tế 

Liên hợp quốc UNICEF, với sự đồng 

hành của Dự án Hỗ trợ sinh viên khuyết 

tâṭ thuôc̣ DRD đã tổ chức buổi chia sẻ về 

chương trình do giới trẻ và vì giới trẻ 

này.  

Buổi chia sẻ diễn ra thân mâṭ, vui vẻ taị 
phòng tâp̣ huấn của Trung tâm Khuyết 
tâṭ và Phát triển DRD (311K8 Khu nhà ở 
tái định cư Thủ Thiêm, Phường An Phú, 
Quâṇ 2, TP.HCM). 

Nhằm hướng đến đối tượng người trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt, chương trình này 

khơi gợi trong các baṇ ý thức giúp đỡ 

cộng đồng, tiềm năng sáng tạo, giúp các 

baṇ giải quyết vấn đề của cộng đồng mà 

mình quan tâm. Buổi trao đổi ban đầu 

chính là bước đệm để taọ cảm hứng cho 

các baṇ đăng ký vào chương trình huấn 

luyện chuyên sâu chính của dự án. 

Ảnh lưu niệm cuối chương trình 
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Trong suốt buổi trao đổi, các baṇ tham 

dự viên đã được nghe giới thiêụ khái 

quát về cách thức tham gia. Bên caṇh 

đó, các baṇ cũng đã trình bày môṭ vài ý 

tưởng mới nhen nhóm trong đầu, để tìm 

thêm sự ủng hô,̣ quan tâm của các baṇ 

khác. Trong buổi này, các baṇ chủ yếu 

làm việc theo nhóm được chia dựa theo 

mức đô ̣quan tâm dành cho vấn đề, dưới 

sự hướng dẫn của các baṇ phụ trách dự 

án Vươn lên.  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 2 

http://www.drdvietnam.org/tag/78/nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tag/130/bai-viet-ve-drd.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17231-drd-nhan-ho-tro-tu-chinh-phu-hoa-ky.html
http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nhan-thuc/17212-buo%CC%89i-chia-se%CC%89-ve%CC%80-du%CC%A3-a%CC%81n-vuon-len.html


4. Tâp̣ huấn “Tăng 
cường năng lực cho 
tổ chức hôị NKT về 
quyền của NKT” 
Từ ngày 12/10 đến 

16/10/2015vừa qua, đaị diêṇ 

DRD và nhiều lãnh đaọ của các 

hôị nhóm, tổ chức người khuyết 

tâṭ (NKT) đã được tham gia vào 

khoá tâp̣ huấn “Tăng cường năng 

lực cho tổ chức Hôị NKT về 

quyền của NKT” taị khách saṇ 

Hanoi Club, số 76 Yên phu,̣ 

Tây Hồ, Hà Nôị.  

Đây là khoá tâp̣ huấn nằm trong 

khuôn khổ Dự án “Thực thi quyền 

của người khuyết tâṭ!”, do Tổ 

chức Vâṇ đôṇg quốc tế Hoa Kỳ 

(MIUSA) và Trung tâm Hành 

đôṇg vì Sự phát triển côṇg đồng

(ACDC) thiết kế nhằm thúc đẩy 

viêc̣ thưc thi và giám sát quyền 

của người khuyết tật tại Việt 

Nam. 

Trong môṭ tuần hoaṭ đôṇg này, 

các tham dự viên đã được chia 

sẻ để hiểu thêm về Luâṭ NKT 

Hoa Kỳ, cũng như có dip̣ nhìn laị 

và so sánh với các chính sách 

dành cho người khuyết tâṭ taị Viêṭ 

Nam. Ngoài ra, đoàn cũng đi 

thăm và găp̣ gỡ, trao đổi với đaị 

diêṇ của 5 bô ̣ (Y tế, Giao thông 

vâṇ tải, Giáo duc̣, Xây dựng và 

Lao đôṇg thương binh xã hôị) để 

đưa ra những ý kiến, đề xuất liên 

quan đến viêc̣ thực thi luâṭ ở 

nước ta hiêṇ nay. 

>> Đọc thêm 

Ông Dương Văn Sáu - phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh  

3.Buổi làm việc đầu tiên 

của Dự án “Tiếp cận vì 

sự hòa nhập của người 

khuyết tật” tại Tây Ninh 

Ngày 15/10/2015 Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) đã có buổi làm 

việc tại văn phòng Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. 

Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn 

Văn Quá – Phó giám đốc Sở Lao động 

– Thương bình xã hội Tỉnh Tây Ninh; 

Ông Dương Văn Sáu - Phó Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Dương 

Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên hiệp các 

hội khoa học và kỹ thuật Tây Ninh; và 

các đại diện đến từ các ban ngành 

khác. Nội dung của buổi làm việc là 

bàn về việc tiếp nhận dự án “Tiếp cận 

vì sự hòa nhập của người khuyết tật” – 

đây là dự án mà DRD đang mong 

muốn thực hiện tại địa bàn Tây Ninh, 

với mục tiêu: - 1/Nâng cao nhận thức 

về khuyết tật cho các thành viên xã hội 

và bản thân người khuyết tật (NKT) để 

quyền của NKT được đẩy mạnh, giúp 

xây dựng nền tảng cho một môi trường 

thân thiện với NKT trong tương lai. - 2/

Cải thiện tiếp cận để tăng cường 

quyền của NKT trong việc sử dụng các 

dịch vụ xã hội để họ có thể tiếp cận 

đầy đủ và có thể đóng góp cho xã hội 

như những người không khuyết tật 

khác. – 3/ Nâng cao năng lực cho các 

tổ chức NKT (NPO) ở tỉnh đẩy họ trở 

thành tổ chức hoạt động hiệu quả và 

bền vững để có thể góp phần vào 

phong trào vì NKT trong cả nước.  

Sau cuộc họp với các Sở ban ngành, 

DRD sẽ lên kế hoạch triển khai các 

hoạt động của dự án. Với sự phối hợp 

của các sở ban ngành hi vọng dự án 

sẽ sớm đạt được những kết quả như 

mong đợi.  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 3 

http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nhan-thuc/17211-ta%CC%A3p-hua%CC%81n-%E2%80%9Ctang-cuo%CC%80ng-nang-lu%CC%A3c-cho-to%CC%89-chu%CC%81c-ho%CC%A3i-nkt-ve%CC%80-quye%CC%80n-cu%CC%89a-nkt%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nhan-thuc/17204-buoi-lam-viec-dau-tien-cua-du-an-%E2%80%9Ctiep-can-vi-su-hoa-nhap-cua-nguoi-khuyet-tat%E2%80%9D-tai-tay-ninh.html


6. Khoá tập huấn 
"Đào tạo giảng viên 
nguồn về bình đẳng 
và hoà nhập cho 
NKT" 
Từ 28/09 đến 2/10/2015 DRD 

phối hợp với Tổ chức lao động 

quốc tế (ILO) tổ chức khoá tập 

huấn "Đào tạo giảng viên nguồn 

về bình đẳng và hoà nhập cho 

NKT". Khoá tập huấn do Tiến sĩ 

Maureen Gilbert hướng dẫn, nội 

dung tập huấn được thiết kế 

chuyên nghiệp và khoa học để 

đảm bảo sau 05 ngày tập huấn, 

tham dự viên sẽ thấu hiểu được 

rõ ràng nhất những vấn đề liên 

quan tới khuyết tật để từ đó ứng 

dụng các khái niệm và công cụ 

để chuyên nghiệp hơn trong việc 

tập huấn lại. Tham dự viên khoá 

tập huấn là các giảng viên trường 

Đại học, đại diện các tổ chức của 

người khuyết tật tại Hà Nội và 

Cần Thơ.  >> Đọc thêm 

Chia sẻ của nhóm GES  

5.Dự án cải tiến xe lăn 

tay của Công ty Global 

Equipment Services 

Sáng ngày 22/10/2015, tại Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD), đại 

diện DRD đã có buổi trao đổi với quản 

lý dự án và nhóm kỹ sư của Công ty 

Global Equipment Services (GES) 

thuộc Khu công nghệ cao quận 9. GES 

chuyên về các sản phẩm bán dẫn và 

kỹ thuật. Sắp tới GES sẽ thực hiện dự 

án cải tiến xe lăn, là dự án phi lợi 

nhuận của Công ty trong việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội. Trước mắt, GES 

hướng đến xe lăn tay, nếu thành công 

sẽ chuyển qua nghiên cứu xe lăn điện 

trong giai đoạn sau.  

Buổi trao đổi diễn ra nhằm mục đích 

tìm hiểu nhu cầu của người khuyết tật 

nặng có sử dụng xe lăn tay, để cải tiến 

xe lăn phục vụ tốt hơn cho đối tuợng 

này. Yêu cầu thành phẩm mà công ty 

mong muốn là đảm bảo xe lăn đạt tiêu 

chuẩn về kỹ thuật, đủ độ bền và mẫu 

mã đẹp, khác với những mẫu hiện có 

ở thị trường Việt Nam.  

Trong dự án này, DRD sẽ đóng vai trò 

cầu nối, hỗ trợ GES những công việc 

sau: 

Lập 2 nhóm đại diện cho 2 mẫu thiết 

kế: thiết kế mẫu 1 cho nhóm sốt bại liệt 

(cột sống và các cử động lưng, tay 

bình thường) và thiết kế mẫu 2 cho 

nhóm tổn thương cột sống 

Sắp xếp thời gian để kỹ sư GES gặp 

gỡ, trao đổi thực tế với nhóm mẫu đại 

diện nghiên cứu 

Kiểm tra dùng thử các sản phẩm mẫu 

trong quá trình làm mẫu 

Xây dựng các điểm tập trung người 

khuyết tật để trao tặng, hướng dẫn sử 

dụng và bảo trì bảo dưỡng. Thời gian 

đầu sẽ tập trung tại 3 điểm lân cận khu 

vực TP.HCM 

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 4 

Danh sách ủng hộ  

chiến dịch 1forchange  

tháng 9&10 năm 2015 

 

1. Chị Mỹ Hằng — 10.000.000 VNĐ 

2. Cô Lê Thiên Hương — 500.000 

VNĐ 

3. Cô Thảo — 5.000.000 VNĐ 

4. Bùi Thị Lệ — 50.000 VNĐ 

5. Đặng Hữu Nguyên — 100.000 

VNĐ 

6. Hồ Huy Sơn — 200.000 VNĐ 

7. Ivan Khánh — 100.000 VNĐ 

http://www.drdvietnam.org/viec-lam-tin-hoat-dong/17189-khoa-tap-huan-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-binh-dang-va-hoa-nhap-cho-nkt.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17225-du-an-cai-tien-xe-lan-tay-cua-cong-ty-global-equipment-services.html


2. Cơ hội giáo dục 

cho người khuyết 

tật được đưa vào 

Dự án 
Sáng 26/10, Hội thảo giữa kỳ Dự 

án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị 

Chương trình phát triển giáo dục 

trung học giai đoạn 2 (SESDP II) 

do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 

Nguyễn Vinh Hiển chủ trì đã đưa 

nội dung tăng cường hỗ trợ cho 

thanh thiếu niên khuyết tật vào 

kế hoạch của Dự án.  

 

Theo Viện Thống kê UNESCO, 

tháng 9/2015 nếu rõ một trong 

những rào cản xã hội đối với 

giáo dục là phân biệt đối xử với 

học sinh nữ và trẻ khuyết tật. 

Báo cáo của UNESCO cũng chỉ 

ra rằng tỷ lệ trẻ khuyết tật không 

đến trường ở bậc Tiểu học và 

THCS là khoảng 90% (UNICEF 

Và UIS 2014). >> Đọc thêm 

3. Ra đời Hiến 

chương về việc làm 

cho người khuyết 

tật toàn cầu 

Thông báo của ILO cho biết tại 

buổi lễ diễn ra ở Geneva, Thụy 

Sĩ, 11 tập đoàn lớn như Accen-

ture, AccorHotels, Adecco 

Group, Carrefour Group, L’Oré-

al, Michelin... là những công ty 

đầu tiên đặt bút ký vào Hiến 

chương thành lập Mạng lưới hỗ 

trợ việc làm cho người khuyết 

tật do ILO khởi xướng.   

Tổng Giám đốc ILO Director-

General cho biết: "Hiến chương 

này có thể đóng góp đáng kể 

vào việc thực hiện nhiều mục 

tiêu của Chương trình nghị sự 

phát triển bền vững năm 2030." 

>> Đọc thêm 

Minh Châu chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình  

1. Chàng họa sĩ 9X 
dùng miệng vẽ những 
ước mơ 
Bằng một nghị lực phi thường và 
năng khiếu trời phú, Lê Minh Châu – 
một họa sĩ khuyết tật đã gặt hái 
được nhiều thành công trên con 
đường hội họa của mình.  

Lê Minh Châu ( sinh năm 1991, 
Đồng Nai ) sinh ra trong một gia đình 
khó khăn, nhà có bốn anh em nhưng 
chỉ có Châu là người kém may mắn 
bị nhiễm chất độc màu da cam. Từ 
nhỏ anh đã được đưa vào làng trẻ 
em Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ 
(quận 1, Tp.HCM) để vừa học nghề 
vừa học chữ.  

Châu đam mê hội họa từ lúc còn rất 
nhỏ, bắt đầu vẽ từ năm 9 tuổi. Sau 
ba năm học vẽ, anh được một người 
họa sĩ phát hiện tài năng và chỉ dạy 
rất nhiều về màu cơ bản cũng như 
cách đi nét trong khi vẽ. Người phụ 
nữ này về sau chính là mẹ nuôi của 
anh. Bà cũng luôn ủng hộ và động 
viên, nhờ vậy mà Châu có cơ hội 
tham gia các cuộc thi vẽ và giành 
giải cao. 

 

Châu cho biết anh thích vẽ và không 

gặp nhiều khó khăn khi thể hiện 
những cảm xúc của mình qua tranh 
vẽ. Nhưng khi Châu học cấp 2, anh 
vô tình bị chấn thương cổ tay khiến 
anh không thể tiếp tục vẽ được nữa. 
Châu quyết định vẽ tranh bằng 
miệng.  

Lúc bị chấn thương cũng chính là lúc 
Châu sắp nộp bài vẽ trên trường. 
Lúc này, anh tập luyện vẽ bằng 
miệng suốt đêm, từ 5 - 6 tiếng. 
Những lúc học vẽ vất vả như vậy, 
anh không nản lòng mà luôn nỗ lực 
hết sức và tự động viên mình: “Hãy 
cố gắng hết sức có thể rồi mọi việc 
sẽ ổn. Hãy mỉm cười lên, nụ cười là 
sức mạnh”. 

Vào năm 2006, Châu được vẽ tranh 
trên một khổ giấy lớn hơn A3. Anh 
đã mô tả bức tranh theo phong cảnh 
của một ngôi làng ở Việt Nam. Lấy 
cảm hứng từ dòng nước chảy, đã 
giúp anh liên tưởng tới ngay những 
ngôi nhà cao nguyên, những dòng 
suối chảy, những khu rừng bạt ngàn 
và anh đã quyết định chọn phong 
cảnh Tây Nguyên để làm chủ đề cho 
bức tranh. Anh đã vẽ suốt hai ngày 
để hoàn thiện bức tranh và sau đó 
nó được tặng đi cho một hội Nhật – 
Việt.  

>> Đọc thêm 

Tin bốn phương 5 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17222-co-hoi-giao-duc-cho-nguoi-khuyet-tat-duoc-dua-vao-du-an.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17229-ra-doi-hien-chuong-ve-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-toan-cau.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17206-chang-hoa-si-9x-dung-mieng-ve-nhung-uoc-mo.html


1.Tuyển dụng người khuyết tật làm 
việc tại siêu thị 

1. Vị trí nhân viên bán hàng 

Địa điểm làm việc: Chung cư HimLam, Quận 6, 
HCM 

Số lượng tuyển: 02 

Mô tả công việc:  

- Trưng bày hàng hóa, vệ sinh quầy kệ khu vực mình 
quản lý; 
- Thu gom hàng hoá của quầy hàng do khách hàng 
để sai vị trí; 
- Thường xuyên kiểm tra hàng hoá tại quầy để đảm 
bảo về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn; 
- Có kiến thức về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và hỗ 
trợ khách hàng. 

2. Nhân viên thu ngân/kế toán 

Địa điểm làm việc: Quận 12, HCM 

Số lượng tuyển: 02 

Mô tả công việc:  

- Chào đón khách hàng ân cần niềm nở; tận tình 
hướng dẫn, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách 
về hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ tại cửa hàng. 
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán hàng hoá cho 
khách hàng với phong cách chuyên nghiệp và thái độ 
phục vụ tốt nhất. 
- Báo cáo doanh số của cửa hàng. 
- Giữ gìn khu vực quầy thu ngân gọn gàng, sạch 
đẹp. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp và các nhân viên ngành hàng 
hoàn thành tốt công việc. >> Đọc thêm 

2. Tuyển nhân viên chăm sóc 
khách hàng cho công ty Web  

Địa điểm làm việc:  Pasteur, Phường 6, Quận 3, 
Tp.HCM 

Số lượng tuyển: 02 người (ưu tiên nam) 

Thời gian làm việc: Theo ca và giờ linh hoạt (có thể 
ca tối vì hỗ trợ khách hàng châu Âu và châu Mỹ) 

Yêu cầu công việc:  

 Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói và 
viết 

 Am hiểu trong việc giải quyết vấn đề 

 Quen thuộc với các công cụ hỗ trợ cho việc tạo 
CHM file, Mastering Microsoft Office 

 Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc 
nhóm 

 Có thể làm việc dưới áp lực cao 

 Có thể làm việc trong môi trường năng động và 
tốc độ nhanh 

 Phân tích, với những kỹ năng xử lý sự cố vững 
chắc 

 Kiến thức cần thiết về Windows XP và Microsoft 
Office 

Mô tả công việc: 

 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật/ lỗi liên quan đến 
dịch vụ Web của công ty 

 Làm việc với EDI mapping, trong việc nâng cấp 
EDI maps 

 Theo dõi hỗ trợ những thắc mắc thông qua sự hỗ 
trợ bảo hiểm CRM để giải quyết những vấn đề 
của khách hàng 

 Theo dõi các giao dịch không được thừa nhận 

 Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác thương 
mại EDI khi cần thiết 

 Nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý 

>>Đọc thêm 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, 
Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú 
Quyên hoặc Phan Thị Rát 

Email: vieclam@drdvietnam.com 

Chú ý: Để được hỗ trợ thông tin tốt nhất, các bạn 
nên đặt câu hỏi trực tiếp trên trang website của DRD 
tại địa chỉ: drdvietnam.org. Chúng tôi không hỗ trợ trả 
lời trên các website chia sẻ thông tin khác 

3. Tin vắn việc làm tháng 10 của 
DRD 

1. NKT tìm việc: Tính từ tháng 1 năm 2015 đến nay, 

bộ phận Việc làm DRD đã tiếp nhận 247 NKT 

đăng ký tìm việc. Riêng tháng 10/2015, có 15 

NKT đăng ký tìm việc mới và trong đó có 02 

NKT được giới thiệu đi làm tại công ty với các vị 

trí như: Nhân viên bán vé máy bay, mài vòng 

treo. 

2. Doanh nghiệp tuyển dụng: Từ tháng 1/2015 đến 

nay, bộ phận việc làm DRD đã xây dựng mạng 

lưới với hơn 67 doanh nghiệp. Tính riêng tháng 

10/2015, có 07 doanh nghiệp mới đăng ký tuyển 

dụng NKT vào làm việc với các vị trí kế toán, thu 

ngân, bán hàng, thiết kế bao bì, nhân viên chăm 

sóc khách hàng, may đồ da. 
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Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

311K8 Đường số 7, KTĐC Thủ Thiêm, An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

Điện thoại: (08) 626799 11— 626799 22 

Fax: (08) 626799 33 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


