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LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 03/12/2005, dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford, Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 

của và vì nguời khuyết tật (NKT).  

DRD 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 các hoạt động giống như những thành viên khác 

của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT trên địa bàn TP. HCM 

và hỗ trợ mạng luới 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.  

Ban biên tập 

Bản tin Tháng 06 năm 2018 



N gày 19/6/2018, Trung tâm 

khuyết tật và phát triển (DRD) 

cùng 9 đại diện đến từ Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Sở Xây 

dựng và Sở giao thông 2 tỉnh Bình 

Định và Tây Ninh đã có buổi làm 

việc với 9 tổ chức hoạt động vì 

người khuyết tật tại Hàn Quốc. Đây 

là chương trình nằm trong khuôn 

khổ dự án "Tiếp cận cho mọi người - 

Access for All" do USAID tài trợ.  

Tại buổi làm việc, đoàn được tìm 

hiểu về phong trào khuyết tật, luật và 

các chính sách mà nhà nước dành 

cho người khuyết tật tại xứ sở kim 

chi, trong đó có một số điểm đáng 

chú ý.  

Theo đó, hàng năm chính phủ dành 

một khoản ngân sách bắt buộc để 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

người khuyết tật do Bộ phúc lợi và y 

tế đảm trách. Ông Yang Won Tae, 

chủ tịch diễn đàn nhân quyền của 

người khuyết tật Hàn Quốc (Able 

Forum) cho biết hiện có 125 Trung 

tâm sống độc lập trên khắp nước và 

nhiều tổ chức hoạt động với chức 

năng giám sát luật và việc thực thi 

luật của chính phủ.  

Riêng về vấn đề tiếp cận đối với 

người khuyết tật, nhà nước ban 

hành luật bắt buộc các cơ quan nhà 

nước, công trình công cộng đều phải 

có các hạng mục tiếp cận cho người 

khuyết tật. Ông Oh Chang Seok, 

tổng quản lý Sở giám sát chính sách 

cho hay, tất cả các công trình muốn 

xin phép xây dựng phải chứng minh 

bản thiết kế có thiết kế phù hợp với 

người khuyết tật và do cơ quan này 

kiểm định. Đối với công trình vừa 

xây xong phải trải qua bước kiểm tra 

đạt chuẩn tiếp cận cho người khuyết 

tật mới được nghiệm thu và đưa vào 

sử dụng. Luật cũng quy định, các 

công trình của tư nhân khi chuyển 

mục đích sử dụng cũng phải đảm 

bảo người khuyết tật sử dụng được 

mới được cấp phép mới.  

Từ tháng 5/2018, chính phủ bổ sung 

thêm Luật bắt buộc công chức, nhân 

viên của các cơ quan công quyền, 

doanh nghiệp, hiệp hội, học sinh, 

sinh viên...đều phải tham gia các 

khoá học nâng cao nhận thức về 

khuyết tật. 

Thanh Tùng 

Tin hoạt động 
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DRD Gặp Gỡ Các Tổ Chức Hoạt Động Vì 
Người Khuyết Tật Tại Hàn Quốc 1 

S au 2 ngày tham gia Lễ ra mắt 

chiến dịch Think before you 

share và NGO Summit tại Hà Nội 

ngày 5,6/6/2018 do MSD Vietnam 

tổ chức, DRD cùng với IDEA, Hội 

người khuyết tật tỉnh Cần Thơ và 

DCOH đã kết hợp và tạo nên một 

nhóm dự án tham gia trong chiến 

dịch lần này. Với dự án truyền 

thông mang thông điệp Ask before 

you share, nhằm nâng cao nhận 

thức cộng đồng khi chia sẻ thông tin 

để bảo vệ hình ảnh thanh thiếu niên 

khuyết tật thông qua mạng xã hội. 

Sáng kiến dự án đã đạt được giải 3 

và đồng thời cũng sẽ nhận được sự 

tài trợ từ Facecbook trong quá trình 

thực hiện hoạt động.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 

đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ và các 

tổ chức đồng hành cùng DRD trong 

sự kiện lần này. 

Thanh Phương 

Lễ ra mắt chiến 
dịch Think Before 
You Share 

2 



Tin hoạt động 
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S au khi lập kế hoạch truyền 

thông, 17 Cộng tác viên truyền 

thông (CTVTT) Bình Định đã tiếp tục 

thực hành truyền thông về luật, 

truyền thông thuyết phục gia đình và 

doanh nghiệp tạo cơ hội để hỗ trợ 

NKT phát triển bản thân, truyền 

thông vận động NKT tham gia CLB 

NKT.   

Sau 2 ngày lập kế hoạch và 3 ngày 

thực hành, 17 CTVTT có đủ năng lực 

để thực hiện truyền thông cho hội 

viên của mình, điều này được thể 

hiện qua chia sẻ của các thành viên: 

“Nhờ tham gia chương trình này mới 

biết về quyền, về luật NKT và cách 

thức thuyền thông cho hội viên của 

mình, giúp tôi tự tin hơn. Chính việc 

này đã mở ra lối đi ngay dưới chân 

của mình mà nào giờ không biết” 

Chia sẻ của chi hội Sức Sống 

“Nào giờ chỉ biết luật và làm theo 

kinh nghiệm chứ chưa biết lập kế 

hoạch như thế nào để truyền thông 

hiệu quả đến hội viên. Tôi tin là sau 

đợt này tôi sẽ làm được công việc 

truyền thông và đề nghị DRD tiếp tục 

hỗ trợ để các chi hội thực hiện được 

kế hoạch của mình”. Chia sẻ của chi 

hội Quy Nhơn 

“Qua mấy ngày nay tôi thấy rất bổ 

ích, việc lập kế hoạch và thực hành 

sẽ giúp anh em tôi về làm việc hiệu 

quả hơn, tốt hơn” Chia sẻ của chi hội 

Đoàn Kết 

Trần Nga 

Hội thảo Kỹ năng truyền thông về quyền 

NKT cho CTVTT ngày 13-14-15/06/2018 4 

Ông Nguyễn Văn Cử hướng dẫn tại hội thảo 

“ Hiểu luật NKT là cách bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của 

bạn” 

“Gia đình hãy tạo cơ hội cho NKT để 

họ có lối đi ngay dưới chân mình”  

Đây là 2 trong số rất nhiều thông 

điệp mà 15 cộng tác viên truyền 

thông (CTVTT) đã xây dựng cho kế 

hoạch truyền thông tại các chi hội 

NKT Bình Định qua hội thảo “Xây 

dựng kế hoạch truyền thông” từ 

ngày 11-12/6/3018 tại KS Eden, TP. 

Quy Nhơn.  

Xuất phát từ thực trạng NKT thiếu 

hiểu biết về quyền, gia đình chưa tin 

vào khả năng của NKT, doanh 

nghiệp chưa tin vào các dịch vụ của 

NKT, và còn nhiều NKT chưa tham 

gia sinh hoạt CLB NKT, CTVTT đã 

xây dựng được các chiến lược 

truyền thông về luật chính sách cho 

NKT, truyền thông cho gia đình hiểu 

về năng lực, khả năng của NKT, 

truyền thông cho Doanh nghiệp tin, 

sử dụng dịch vụ của NKT và truyền 

thông cho NKT về lợi ích và trách 

nhiệm khi tham gia CLB NKT. 

Đây là lần đầu tiên các chi hội NKT 

Bình Định đã cùng ngồi lại xây dựng 

kế hoạch truyền thông cho hội viên 

của mình, cho gia đình và doanh 

nghiệp nhằm góp phần giúp NKT 

không bị bỏ lại phía sau. 

Và để biến kế hoạch thành hiện 

thực, các CTVTT sẽ tiếp tục bắt tay 

Hội thảo “Xây dựng 

kế hoạch truyền 

thông” tại Bình Định 

3 

vào công tác chuẩn bị nội dung và 

thực hành truyền thông từ ngày 13-

15/6 tại KS Eden. 

Trần Nga 



Đ ược sự phê duyệt của Sở lao 

động thương binh và xã hội tỉnh 

Tây Ninh, Uỷ ban nhân dân xã Đồng 

Khởi cùng sự hỗ trợ của DRD và Cơ 

quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) sáng ngày 29/06/2018, CLB 

NKT xã Đồng Khởi đã chính thức 

thành lập và ra mắt theo Quyết định số 

31/HBT của Hội bảo trợ người khuyết 

tật và Bảo vệ trẻ em tỉnh Tây Ninh.  

Tham dự lễ ra mắt có ông Lê Ngọc Tá, 

ông Mai Hưng Long - Uỷ viên Ban 

thường vụ Hội bảo trợ người khuyết 

tật và Bảo vệ trẻ em tỉnh Tây Ninh; Bà 

Trần Thị Loan - Phó chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân xã Đồng Khởi, Tiến sĩ Võ 

Thị Hoàng Yến - giám đốc DRD; bà 

Nguyễn Thị Trúc Mai - Uỷ viên thường 

vụ tỉnh đoàn Tây Ninh; cùng các ban 

ngành đoàn thể, cán bộ lao động xã 

hội xã Long Thành Bắc, phường Ninh 

Sơn và 35 thành viên CLB.  

CLB NKT xã Đồng Khởi là một nhóm 

tự lực tập hợp những NKT đang sống, 

làm việc, học tập và cư trú (hoặc có 

đăng ký tạm trú dài hạn) trên địa bàn 

xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh, không phân biệt dân tộc, tôn 

giáo, giới tính, địa vị xã hội. CLB hoạt 

động vì quyền của NKT, tăng cường 

sự hoà nhập và để NKT khẳng định 

giá trị bản thân với cộng đồng, góp 

phần nâng cao nhận thức, xoá bỏ kỳ 

thị, phân biệt đối xử và rào cản xã hội, 

giúp họ vươn lên trong cuộc sống, 

hướng tới "Xã hội hòa nhập, không rào 

cản và vì quyền của người khuyết tật".  

CLB sẽ phối hợp với các CLB, hội, 

nhóm khác (dưới sự hỗ trợ của nhà 

nước và chính quyền địa phương) 

thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ 

và tạo cơ hội cho NKT tham gia bình 

đẳng và đầy đủ vào các hoạt động xã 

hội, trở thành người đi xây dựng cộng 

đồng hiệu quả.  

CLB cũng là tổ chức đại diện lên tiếng 

nói vì NKT, đóng góp ý kiến vào quá 

trình xây dựng cũng như vận động 

thực hiện những quy định pháp luật 

của Nhà nước về người khuyết tật; 

bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp 

pháp của Hội, hội viên, của người 

khuyết tật.  

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Loan, 

Phó chủ tịch xã Đồng Khởi bày tỏ sự 

xúc động và chúc mừng sự ra đời của 

CLB NKT đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. 

Theo bà, đây là niềm mơ ước từ lâu 

của NKT nơi đây. Bà cũng gửi gấm hi 

vọng CLB sẽ đi vào hoạt động hiệu 

quả và trở thành mô hình mẫu được 

nhân rộng trong thời gian tới.  

Ông Lê Ngọc Tá cho biết, Hội bảo trợ 

lấy làm vui mừng khi CLB NKT được 

thành lập và sẽ nỗ lực hỗ trợ để CLB 

phát triển đúng hướng và hiệu quả. 

Bà Yến cũng chúc cho các CLB sẽ 

phát triển mạnh tiến tới trở thành Hội 

đặc thù và tham gia vào mạng lưới Hội 

nhóm NKT toàn quốc. 

CLB còn non trẻ sẽ không tránh khỏi 

những thách thức. Tuy nhiên, với sự 

hỗ trợ của địa phương cùng với 

phương hướng kế hoạch cụ thể, CLB 

hứa hẹn có bước phát triển tốt. 

DRD trân trọng chúc mừng CLB NKT 

đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được chính 

thức thành lập. 

Thanh Tùng  

Tin hoạt động 
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Ra mắt câu lạc bộ người khuyết tật (CLB 

NKT) xã ĐỒNG KHỞI - CLB NKT đầu tiên của 

TỈNH TÂY NINH 

5 

Ban chấp hành đầu tiên của CLB 

1. Cô Nguyễn Thị Chi Lang ủng hộ 

học bổng “Người bạn đồng hành”: 

5.000.000 VNĐ 

2. Cô Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học 

bổng “Người bạn đồng hành” 

tháng 06 năm 2018: 1.000.000 

VNĐ  

Mạnh thường quân ủng 

hộ các hoạt động DRD 



Tin hoạt động 
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C hiều 28/06/2018, được sự tài trợ 

của Fortitude Educational Foun-

dation, dự án "Tiếp cận cho mọi 

người" do DRD thực hiện đã tiến 

hành trao 07 xe lăn, 02 xe lắc và 05 

suất trợ vốn có thời hạn (mỗi suất 15 

triệu đồng) cho 14 người khuyết tật 

khó khăn về kinh tế mong muốn 

vươn lên thoát nghèo và có cuộc 

sống tốt hơn tại xã Đồng Khởi, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh với tổng 

kinh phí là 120 triệu đồng.  

Tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Hoàng 

Yến - giám đốc và người sáng lập 

DRD; bà Nguyễn Phương Anh - 

người sáng lập tổ chức Fortitude Ed-

ucational Foundation cùng các đồng 

sự, bà Đặng Thị Thuý Hằng - cán bộ 

phụ trách thương binh xã hội xã 

Đồng Khởi.  

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phương Anh 

hi vọng với sự trợ giúp này, bà con 

nơi đây sẽ có thêm điều kiện và cơ 

hội để có cuộc sống tốt hơn. Bà cũng 

mong muốn khi bà con hoàn vốn, số 

vốn này sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ 

những người khuyết tật khác chưa có 

cơ hội tiếp cận các nguồn trợ giúp xã 

hội.  

Anh Lâm, một trong 5 người được 

trợ vốn cho biết: "Số tiền hỗ trợ này 

sẽ giúp gia đình tôi rất nhiều trong 

việc duy trì tiệm làm tóc. Vợ chồng tôi 

sẽ cố gắng làm tốt công việc hiện tại 

và hoàn vốn nhanh nhất có thể để 

những người khác có cơ hội được hỗ 

trợ như tôi hiện tại."  

Bà Võ Thị Hoàng Yến cũng bày tỏ sự 

trân quý vì Fortitude Educational 

Foundation đã tin tưởng để DRD làm 

cầu nối giữa các nguồn lực cộng 

đồng và người khuyết tật.  

Dịp này, đoàn cũng đến thăm nhà 

một số hộ gia đình đã dùng số vốn 

hỗ trợ mua bò, mua heo để chăn 

nuôi, mua máy may, máy quấn mô tơ 

để làm ăn cải thiện cuộc sống.  

Người khuyết tật tỉnh Tây Ninh nói 

chung và xã Đồng Khởi nói riêng còn 

gặp khó khăn nhiều mặt. Fortitude 

Educational Foundation và DRD hi 

vọng sẽ còn nhiều nguồn lực xã hội 

cùng DRD tạo thêm sự công bằng, 

bình đẳng cơ hội, góp phần xoá bỏ 

rào cản, thúc đẩy hoà nhập cho 

người khuyết tật. 

Thanh Tùng 

Trao xe lăn và hỗ trợ vốn cho người khuyết 

tật xã ĐỒNG KHỞI (TÂY NINH) 7 

Bà Nguyễn Phương Anh - người sáng lập tổ chức Fortitude Educational 

Foundation  

Đ ể chuẩn bị ra mắt CLB NKT tỉnh 
Tây Ninh, DRD đã tổ chức 2 

ngày tập huấn Xây dựng kế hoạch 
cho các thành viên nhóm nòng cốt 
xã Đồng Khởi, Ninh Sơn và Long 
Thành Bắc tại KS Phương Đông, 
TP. Tây Ninh.  

Qua 2 ngày làm việc cật lực, các 
nhóm đã xây dựng được kế hoạch 
chiến lược và kế hoạch thực hiện 
giai đoạn 2018-2020, đặc biệt các 
nhóm đã phối hợp được các nguồn 
lực tại địa phương, từ DRD, từ mạng 
lưới NKT vào kế hoạch thực hiện 
của mình và hình dung rõ con 
đường mình sẽ đi trong quá trình 
xây dựng và phát triển CLB NKT. 
Điều này được thể hiện qua chia sẻ 
của một số học viên:  

“Sau hai ngày tập huấn thấy anh em 
gắn bó với nhau hơn, lên tinh thần và 
quyết tâm hơn trong việc phát triển 
CLB vì được DRD hỗ trợ hết lòng, tận 
tâm” 

“Trước giờ không biết lập kế hoạch 
làm sao, trước khi tham gia tập huấn 
trong đầu băn khoăn, lo lắng không 
biết Câu lạc bộ sẽ hoạt động như thế 
nào nhưng tới hôm nay đã hình dung 
rõ được con đường mình đi và khẳng 
định sẽ đạt được kế hoạch đề ra” 

“Sau 2 ngày tập huấn em tâm đắc rất 
nhiều điều, anh em đã rất đoàn kết 
để tham gia CLB, đặc biệt là em có 
thể tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho 
CLB của mình” 

“Đối với bản thân tôi thì tâm đắc nhất 
là thông qua trò chơi cất nhà thì thấy 
một hai anh em sẽ không cất được 
cái nhà bằng việc tập trung đông anh 
em, anh em đoàn kết, cùng chung tay 
thì sẽ xây dựng được CLB lâu dài” 

DRD cũng đánh giá rất cao tinh thần 
và trách nhiệm của nhóm nòng cốt 
và tin rằng anh chị sẽ xây dựng 
được CLB ngày càng vững mạnh. 
Đồng thời DRD cũng cam kết sẽ 
luôn sát cánh, đồng hành cùng các 
CLB trong công tác xây dựng, phát 
triển tổ chức để góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống của NKT Tây 
Ninh.  

Trần Nga 

Tập huấn Lập kế 

hoạch cho CLB 

NKT Tây Ninh 
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E m được Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) tạo cơ hội tham 

gia chương trình Mindfulness-based 

Transformation (MT) lần thứ 62. Đây là 

khóa học tìm hiểu về bản thân được 

diễn ra trong 3 ngày (8, 9, và 

10/6/2018) tại Trung tâm Hội nghị 272. 

Khóa học này rất bổ ích, mang tính 

nhân văn và giúp em có cơ hội nhìn lại 

bản thân mình. 

Môi trường MT là 1 môi trường thân 

thiện, liên kết mọi người trong mỗi 

hoàn cảnh lại với nhau. Chúng tôi 

được lắng nghe, chia sẻ những niềm 

vui, nỗi buồn để cảm thông và tạo 

động lực cho nhau. Chúng tôi coi nhau 

như anh em một nhà, cùng nói lên 

những nỗi đau mà chưa bao giờ chia 

sẻ cùng ai. Chúng tôi không chỉ gắn bó 

trong thời gian 3 ngày học mà còn tổ 

chức họp nhóm theo định kỳ sau khóa 

học. Ngoài ra, tôi thấy được sự quan 

tâm của từng thành viên trong lớp học 

trong từng hoạt động. 

Sau khóa học MT, em có cách nhìn 

tích cực, suy nghĩ lạc quan và hướng 

đi tốt cho bản thân hơn. Và theo tôi, 

nếu khóa học MT được tổ chức định 

kỳ, mọi người sẽ được liên kết với 

nhau nhiều hơn, giúp cho cộng đồng 

có được sự hàn gắn thân thiết hơn. 

Em cảm ơn Ban tổ chức chương trình 

MT đã tổ chức khóa học học hữu ích, 

nhân văn này và đặc biệt giúp em biết 

tri ân, tha thứ cho mọi người. Em cũng 

cảm ơn Trung tâm DRD đã giới thiệu 

khóa học và tạo cơ hội cho em được 

tham gia, chia sẻ và gắn kết với mọi 

người. 

Xin chúc cho MT mãi mãi trường tồn 

và đem tình yêu thương đến cho mọi 

người. Chúc cho Trung tâm DRD luôn 

đồng hành và mở ra cơ hội cho chúng 

em để hòa nhập với cộng đồng.  

Phan Duy Hải (khiếm thị) - Cử nhân 

ngành Giáo dục đặc biệt - Trường Đại 

học Sư phạm Tp. HCM. 

Tin hoạt động 
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Được lắng nghe và được chia sẻ niềm vui, nỗi 

buồn 8 

Hải đứng giữ thứ 3 từ phải sang 

N gày 27/6/2018, 04 sinh viên 

chuyên ngành về dụng cụ 

chỉnh hình (chân tay giả và nẹp chỉnh 

hình) tại trường Đại học Madihol Thái 

Lan đã đến thăm DRD. Nội dung đoàn 

sinh viên quan tâm chủ yếu là các 

hoạt động liên quan đến nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về vấn đề 

khuyết tật và nâng cao năng lực cho 

người khuyết tật mà DRD thực hiện 

trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, 

đoàn sinh viên cũng được trải nghiệm 

thực tế về mức độ tiếp cận công trình 

công cộng và giao thông công cộng 

dành cho người khuyết tật tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Phan Thị Rát 

Sinh viên đại học Ma-

dihol Thái Lan đến 

thăm DRD 
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Nhà con ở cạnh nhà 

hàng xóm. Nhà hàng 

xóm có trồng cây lâu năm, tán cây lan 

qua nhà con đè lên mái nhà khiến 

ngói bị vỡ. Bố con có ra chặt phần cây 

bên nhà con nhưng hàng xóm không 

đồng ý cho chặt vì nói đó là cây 

phong thủy mang tài lộc may mắn, là 

nhánh cây thuộc cây của hàng xóm 

nên nhà con không có quyền chặt đi. 

Vậy cho con hỏi, nhà con có được 

quyền chặt phần cây đè qua nhà con 

không ạ. Con xin cảm ơn!  

*Căn cứ khoản 2 Điều 

175 Bộ luật dân sự năm 

2015: 

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất 

động sản 

2. Người sử dụng đất được sử dụng 

không gian và lòng đất theo chiều 

thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất 

phù hợp với quy định của pháp luật và 

không được làm ảnh hưởng đến việc 

sử dụng đất của người khác. 

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây 

và làm các việc khác trong khuôn viên 

đất thuộc quyền sử dụng của mình và 

theo ranh giới đã được xác định; nếu 

rễ cây, cành câyvượt quá ranh giới thì 

phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt 

quá, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác”. 

Theo quy định trên, gia đình người 

hàng xóm không được phép để rễ 

cây, cành cây vượt quá ranh giới bất 

động sản thuộc quyền sử dụng của 

mình. Nói cách khác, người hàng xóm 

để tán cây lan sang nhà và đè lên mái 

nhà của bạn là hoàn toàn trái pháp 

luật. 

*Căn cứ khoản 1, 3 Điều 177 Bộ luật 

dân sự năm 2015: 

“Điều 177. Bảo đảm an toàn trong 

trường hợp cây cối, công trình có 

nguy cơ gây thiệt hại 

1. Trường hợp cây cối, công trình xây 

dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất 

động sản liền kề và xung quanh thì 

chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các 

biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa 

chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng 

đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất 

động sản liền kề và xung quanh hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; nếu không tự nguyện 

thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản 

liền kề và xung quanh có quyền yêu 

cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt 

cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, 

công trình xây dựng chịu. 

3. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ 

sở hữu bất động sản liền kề và xung 

quanh quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này thì chủ sở hữu cây cối, 

công trình phải bồi thường”. 

Theo quy định trên, người hàng xóm 

phải chủ động chặt bỏ tán cây lan 

sang nhà của bạn. Trong trường hợp 

họ không thực hiện, gia đình bạn 

không được tự ý chặt cây của họ mà 

phải yêu cầu cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện. Thêm nữa, 

người hàng xóm phải có trách nhiệm 

bồi thường đối với mọi thiệt hại gây ra 

cho gia đình bạn do tán cây (hoặc rễ 

cây) của họ lan sang nhà bạn gây ra. 

—————————————— 

Anh/chị có thắc mắc liên quan đến 

việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình, vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Tư vấn pháp lý - Trung Tâm 

Khuyết Tật và Phát Triển (DRD) 

- Địa chỉ: 311K8 đường số 7, Khu 

nhà ở Tái định cư Thủ Thiêm, P. An 

Phú, Quận 2, TP.HCM 

- Số điện thoại: 0935 244 123 hoặc 

(028) 62 67 99 22 nhánh 141 hoặc 

133 gặp Minh Oanh hoặc Quốc Út 

-Email: tuvanphaply@drdvietnam.com 

- Đường dẫn đăng ký câu hỏi cần tư 

vấn: http://bit.ly/DANGYTUVAN 

- Tải ứng dung trên CH Play của An-

droid tại đây: https://goo.gl/

dURcz2  (Hoặc search từ khóa DLaw) 

 

Tư vấn pháp lý 
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Hỏi về việc: Tán cây nhà hang xóm lan qua nhà con đè lên mái nhà khiến 

ngói bị vỡ  

Câu hỏi 

Trả lời 

http://bit.ly/DANGYTUVAN
https://goo.gl/dURcz2
https://goo.gl/dURcz2


Tin bốn phương 
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N gày 13/6, phát biểu tại Hội 

nghị lần thứ 11 Công ước 

Quyền của người khuyết tật (CRPD), 

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, 

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên 

hợp quốc, đã hoan nghênh chủ đề 

của hội nghị năm nay “Không ai bị bỏ 

lại phía sau thông qua triển khai đầy 

đủ Công ước Quyền của người 

khuyết tật." 

Đại sứ nhận định chủ đề này cho 

thấy mối quan hệ mật thiết, bổ trợ 

giữa việc thực hiện Chương trình 

Nghị sự 2030 và CRPD hướng tới 

mục tiêu xây dựng tương lai tốt đẹp 

hơn cho tất cả mọi người.  

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng 

định Việt Nam coi sự bình đẳng và 

không phân biệt đối xử là những 

nguyên tắc nền tảng của việc thúc 

đẩy và bảo đảm quyền của tất cả 

mọi người, trong đó có quyền của 

người khuyết tật; việc thông tin về 

những nỗ lực của Việt Nam trong 

việc hỗ trợ cuộc sống, thúc đẩy sự 

tham gia và đóng góp của người 

khuyết tật trong xã hội, trong đó có 

việc xây dựng các Trung tâm Hỗ trợ 

sống độc lập cho người khuyết tật, 

chính sách ưu đãi khuyến khích các 

tổ chức hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 

cho việc đào tạo nghề, giáo dục, tạo 

việc làm cho người khuyết tật, nâng 

cao chất lượng thống kê phục vụ 

công tác hoạch định chính sách.  

 

Trước đó, trong bài phát biểu khai 

mạc hội nghị hôm 12/6, Tổng Thư ký 

Liên hợp quốc Antonio Guterres cho 

biết CRPD là một trong những điều 

ước quốc tế được nhiều quốc gia 

phê chuẩn nhất với 177 thành viên, 

có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc 

đẩy và bảo vệ quyền của 1,5 tỷ 

người khuyết tật.  

 

Ông Guterres nhấn mạnh người 

khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 

em, vẫn đang phải đối mặt với sự kỳ 

thị, phân biệt đối xử, cản trở tiếp cận 

giáo dục, y tế và việc làm. Do vậy, 

việc bảo vệ quyền của người khuyết 

tật là “một mệnh lệnh của lương tri," 

khẳng định tính thiết yếu của việc 

công nhận quyền của người khuyết 

tật trong việc xây dựng các xã hội 

lành mạnh, bền vững, có lợi cho tất 

cả mọi người.  

 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng 

kêu gọi các nước lồng ghép vấn đề 

khuyết tật vào hệ thống pháp luật, 

chiến lược phát triển quốc gia, xóa 

bỏ các rào cản, nâng cao nhận thức 

và tạo điều kiện cho người khuyết tật 

tham gia và đóng góp vào mọi lĩnh 

vực của đời sống xã hội, đồng thời 

củng cố các khuôn khổ chính sách 

đa phương và toàn cầu về vấn đề 

người khuyết tật để hiện thực hóa 

mục tiêu của Chương trình Nghị sự 

2030 là không ai bị bỏ lại phía sau.  

 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị trên, 

các bên tham gia đã tiến hành nhiều 

phiên thảo luận chuyên đề về không 

gian tài chính quốc gia, quan hệ đối 

tác công-tư và hợp tác quốc tế nhằm 

tăng cường triển khai CRPD, phụ nữ 

và trẻ em gái khuyết tật và tham gia 

trong lĩnh vực chính trị và sự công 

nhận bình đẳng trước pháp luật.  

 

Nhân dịp này, hội nghị đã bầu ra 

chín thành viên mới của Ủy ban 

Công ước CRPD cho nhiệm kỳ 2019

-2022 gồm Lítva, Nigeria, Australia, 

Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Ghana, Indone-

sia, Brazil và Mexico./. 

Ảnh bài: Nguyễn Tuấn Anh 

Nguồn: Báo Việt Nam Plus 

Việt Nam thúc đẩy và đảm bảo quyền của 
người khuyết tật 

Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh/TTXVN  

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-thuc-day-va-dam-bao-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat/508066.vnp
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Thông tin chi tiết liên hệ: 
Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC 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  

Địa chỉ làm việc:  649/58 Điện Biên Phủ, p25, Bình Thạnh 

Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính (8h/ngày), nghỉ cố định ngày Chủ Nhật. 

Mô tả công việc: 

Tìm dữ liệu trên mạng 

Trao đổi với khách qua điện thoại, 

Nhập dữ liệu vào website. 

Yêu cầu: 

Có khả năng giao tiếp 

Sử dụng được máy vi tính 

Lương: Lương cứng 4tr, chưa bao gồm thưởng 

Điều kiện làm việc: 

Công ty có chỗ ở lại, miễn phí. 

Chi phí điện thoại công ty lo. 

Môi trường thân thiện, được tạo điều kiện để phát triển hết khả năng 

Số lượng: 01 người 

Ưu tiên: Nữ 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty Bất Động Sản Dreams tuyển dụng Nhân viên văn phòng 

Lời kết thúc: 

Bản tin DRD là ấn phẩm mà Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phát hành định kỳ gửi đến quý nhà tài trợ, 

đối tác, quý vị thân hữu và NKT với mong muốn cập nhật những tin tức, hoạt động mới của DRD cũng như 

của các tổ chức khác liên quan đến NKT.   

DRD luôn mong sẽ nhận được những phản hồi góp ý và cộng tác của quý vị để Bản tin DRD ngày càng 

phong phú và hữu ích hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Email: thanhphuong@drdvietnam.com 

SĐT: (028) 62 67 99 11 (phím lẻ 131) 

Địa chỉ: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 311K8 đường số 7, Khu tái định cư Thủ Thiêm, 
phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.  

Trân trọng, 

Ban biên tập. 

mailto:vieclam@drdvietnam.com

