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Phần 1: Mở đầu 

Đặt vấn đề 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành pháp lệnh về 

người khuyết tật và ký lệnh công bố ngày 8/8/1998. Chính phủ đã ban hành nghị định số 

55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số pháp lệnh 

về người khuyết tật.  

Nhìn một cách tổng quát Việt Nam là quốc gia có sự quan tâm đến con người rất 

cao, yếu tố phát triển con người luôn là yếu tố chủ đạo trong tất cả các chiến lược phát 

triển. Chính vì thế con người luôn là trọng tâm của mọi sự phát triển. Để đảm bảo các 

quyền của con người, bao gồm những người không bị khuyết tật và đặc biệt là những 

người khuyết tật chính phủ Việt Nam đã kí và ban hành một số quy định về luật nhằm 

đảm bảo cho mọi người đều có quyền được phát triển đồng đều nhau trên tất cả các lĩnh 

vực. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới tham gia ký công ước về quyền trẻ em, trong 

đó có những quy định đối với người khuyết tật. Việt Nam cũng là nước luôn hưởng ứng 

các chương trình hành động về người khuyết tật như “thập kỷ người khuyết tật 1983-

1992” của Liên hiệp quốc, thập kỷ người khuyết tật 1993-2002 và 2003-2012 của ủy ban 

kinh tế xã hội châu Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, khuôn khổ hành động thiên niên kỷ 

BIWAKO, chỉ thị 01/9/2006 của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện 

các chính sách trợ giúp người khuyết tật trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay. 

Chính phủ Việt Nam với những cố gắng đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng, 

tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đều được tham gia các hoạt động xã hội đã có 

những hành động cụ thể, để có những văn bản luật, những nghị định được thực thi trong 

cuộc sống: luật xây dựng điều 3 đã quy định “thiết kế công trình phải tính đến người 

khuyết tật, khi thiết kế để xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình nhà ở, đường xá, nhà 

ga, bến cảng, sân bay, điểm dân cư cơ, quan, trường học, bệnh viện, trạm bưu chính viễn 

thông, khu vực giải trí, các công trình văn hóa công cộng khác… phải tính đến việc phục 

vụ nhu cầu  tối thiểu về đi lại và sinh hoạt của người khuyết tật”.  

Trong tiến trình đổi mới của đất nước, thấm nhuần quan điểm tăng trưởng kinh tế 

gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống văn 

bản pháp luật khá đầy đủ về chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, các yếu tố về phân biệt đối 
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xử đã dần được xoá bỏ. Trước đây, cách tiếp cận với người khuyết tật hoàn toàn xuất phát 

từ lòng nhân đạo. Song Việt Nam cũng như các nước khác đang chuyển từ cách tiếp cận 

này sang cách tiếp cận dựa vào sự tôn trọng các quyền con người. Theo quan điểm mới 

hiện nay, người khuyết tật cần được hưởng các quyền, là những người có năng lực và là 

các thành viên bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên, yếu tố mang tính phân biệt đối xử đối 

với người khuyết tật vẫn là các rào cản trong đi lại. Điều này, khiến người khuyết tật 

không tiếp cận được với các hoạt động của xã hội.  

Điều 26, Pháp lệnh về người khuyết tật đã quy định: “Việc đầu tư xây dựng mới 

hoặc cải tạo công trình nhà ở, các công trình công cộng và thiết kế, chế tạo các dụng cụ 

sinh hoạt, các phương tiện giao thông liên lạc phải tính đến nhu cầu sử dụng thuận tiện 

của người khuyết tật, trước hết là người khuyết tật các dạng thị giác, đồng thời phải tuân 

thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”. Năm 

2002, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 

Đây là hệ thống các văn bản pháp quy và hướng dẫn về kỹ thuật bảo đảm việc thiết kế xây 

dựng mới và cải tạo các công trình công cộng, nhà ở chung cư, đường và hè phố tiếp cận 

sử dụng đối với người khuyết tật, đồng thời cũng sử dụng cho các cơ quan chức năng khi 

xem xét, thẩm định cấp phép các dự án đầu tư xây dựng. Và hai năm sau, năm 2004 Bộ 

Giao thông Vận tải mới chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc thiết 

kế, xây dựng các công trình mới; nâng cấp, cải tạo các công trình hiện có đảm bảo cho 

người khuyết tật sử dụng được theo bộ quy chuẩn đã ban hành.  

Chính vì sự chậm trễ ấy mà hiện nay người khuyết tật tiếp cận được một số rất ít 

công trình quốc gia, công trình trọng điểm và một số công trình ở đô thị lớn, còn việc tiếp 

cận vô số các công trình công cộng khác vẫn là rào cản đối với người khuyết tật. Phải 

chăng còn thiếu sự quan tâm phối hợp giữa các bộ ngành trong việc thiết kế, xây dựng và 

đảm bảo nguồn lực để đảm bảo công trình thuận lợi cho người khuyết tật... 

Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển một cách chóng 

mặt, việc thực thi xây dựng cơ sở hạ tầng và những công trình công cộng ngày càng tăng 

nhằm tiến tới quá trình gia nhập vào thị trường toàn cầu. Điều này lại có ý nghĩa cực kỳ 

quan trọng, trong quá trình này làm sao để người khuyết tật cùng bước quá trình phát 

triển. Đó là lí do chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này.  
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Ngày 01/7/2004, Luật Xây dựng cũng đã chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó 

tại Điều 52 ghi rõ: “Đối với các công trình công cộng, phải bảo đảm thiết kế theo tiêu 

chuẩn cho người khuyết tật”. Để bảo đảm mọi hoạt động vào xây dựng tuân thủ theo quy 

chuẩn xây dựng đã được ban hành và thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, các cơ 

quan chức năng phải thực hiện chặt chẽ khâu kiểm tra, giám sát và thẩm định thiết kế cơ 

sở, thiết kế kỹ thuật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình công 

cộng và các công trình giao thông, tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng dễ 

dàng. Dù Việt Nam đã chú ý hơn tới không gian dành cho người khuyết tật và đã có một 

số công trình xây dựng được thiết kế để người khuyết tật có thể tiếp cận được, nhưng số 

lượng công trình người khuyết tật tiếp cận được chỉ đếm được trên đầu ngón tay.   

Mục tiêu của nghiên cứu: 

 Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu mổ tả thực trạng các công trình công cộng tại 

thành phố Hồ Chí Minh và sự tiếp cận các công trình công cộng này của người 

khuyết tật.  

 Mô tả thực trạng công trình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi Bộ Xây 

dựng đưa ra các Tiêu chuẩn – Quy chuẩn thiết kế xây dựng cơ bản để người khuyết 

tật có thể tiếp cận.  

 Những công trình công cộng xây dựng mới và công trình công cộng sửa chữa từ 

năm 2003 có thực hiện theo các quy chuẩn xây dựng mà Bộ Xây dựng đã ban hành. 

 Chỉ ra những rào cản của người khuyết tật khi tiếp cận các công trình công cộng 

theo các tiêu chí mà Bộ Xây dựng đã ban hành.  

 Làm thay đổi nhận thức xã hội để xã hội chấp nhận người khuyết tật là thành viên 

bình đẳng trong xã hội.  

 Lôi kéo sự tham gia của chính người khuyết tật và gia đình của họ vào trong quá 

trình phát triển. Chính người khuyết tật nhận thức, biết để lên tiếng bảo vệ quyền 

của mình. 

 Nêu lên thực trạng nhằm lôi kéo sự hợp tác đa ngành, sự giúp đỡ của các tuyến trên 

để các chương trình dành cho người khuyết tật được thực thi và đi vào cuộc sống. 

Trách nhiệm của cộng đồng là biến đổi những chủ trương chính sách của nhà nước 

được thực thi cùng với quá trình phát triển xã hội. 
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Thống nhất khái niệm 

“Theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, có ba mức độ: khiếm khuyết 

(impairment), khuyết tật (disability) và tàn tật (handicap). “Khiếm khuyết” đề cập đến sự 

mất mát hoặc không bình thường của cấu trúc cơ thể, chúng có thể liên quan đến tâm lý, 

sinh lý hoặc giải phẫu học. “Khuyết tật” đề cập đến sự giảm thiểu chức năng hoạt động, là 

hậu quả của sự khiếm khuyết.  

Và “tàn tật” đề cập đến tình thế bất lợi hoặc thiệt thòi của người khuyết tật (NKT) 

do tác động của môi trường xung quanh lên tình trạng khuyết tật của họ (WHO, 1999). 

Còn theo quan điểm của Tổ chức Quốc tế Người khuyết tật (NKT), NKT trở thành “tàn 

tật” là do thiếu cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội và có một cuộc sống giống như 

thành viên khác của xã hội (DPI, 1982).  

Có thể lấy ví dụ về một người bị sốt bại liệt để minh họa. Di chứng sốt bại liệt làm 

người này bị yếu và teo cơ chân: đây là sự khiếm khuyết. Chân yếu nên người này không 

thể đi lại được: đây là sự khuyết tật (trong ví dụ này sự khuyết tật liên quan đến vận 

động). Nếu người này có xe lăn để di chuyển, đi học, rồi tìm được việc làm để tự nuôi 

sống bản thân mình giống như những thành viên khác của xã hội, anh ta chỉ là NKT.  

Nhưng nếu anh ta không thể đi học được do không thể lên được những bậc thang lầu 

(rào cản về kiến trúc), và cũng không có chính sách phù hợp để hỗ trợ học sinh khuyết tật 

(rào cản cơ chế) hoặc nhà trường cũng không muốn tiếp nhận học sinh khuyết tật vì sẽ 

ảnh hưởng đến điểm thi đua của trường (rào cản về thái độ), anh ta trở thành người tàn tật. 

Tàn tật vì anh ta không được học hành để phát triển được hết khả năng của mình và có 

được nghề nghiệp ổn định. Tàn tật vì anh ta phải sống dựa vào các thành viên khác trong 

gia đình hoặc dựa vào trợ cấp xã hội trong khi vẫn còn khả năng cống hiến cho xã hội.  

Sự tàn tật còn mang tính tình huống (handicap situation). Trong hoàn cảnh hay môi 

trường này anh là NKT, nhưng trong một hoàn cảnh hay môi trường khác, do những cản 

trở làm giới hạn hoạt động, anh trở thành người tàn tật. Thí dụ như một người khiếm thị ở 

tại nhà mình hay tại cơ quan mình, anh ta chỉ là NKT vì có thể tự mình làm tất cả mọi 

điều cần thiết. Nhưng ở một nơi công cộng thiếu những bảng chỉ dẫn bằng chữ nổi hay lề 

đường có chỉ báo, không thể xoay xở một mình, anh ta trở thành người tàn tật”1. 

                                              
1 ThS. VÕ THỊ HOÀNG YẾN - Giám đốc Chương trình khuyết tật và phát triển - Đại học Mở TP.HCM 
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Thuật ngữ trong nghiên cứu này chúng tôi thống nhất sử dụng là người khuyết tật để 

đồng nhất với các tiêu chí có liên quan.  

Phương pháp nghiên cứu 

Việc khảo sát công trình được thực hiện từ tháng Ba đến tháng Năm 2008, tại 12 

quận nội và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 1,3,4,5,6,7,9, Gò Vấp, Thủ 

Đức, Tân Bình, Tân Phú và Phú Nhuận. 

Để xây dựng bảng khảo sát chúng tôi tuân thủ theo phương pháp nghiên cứu đồng 

tham gia trong quá trình đề ra các tiểu mục và các tiêu chí đo, chúng tôi có 35 tình nguyện 

viên, chia làm hai nhóm, phổ biến về mục tiêu của cuộc nghiên cứu trong hai ngày khác 

nhau, mời đóng góp ý kiến xây dựng các tiêu chí để đo các công trình, tuân theo cuốn 

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng. Với 2 lần sửa đổi thì bảng khảo sát đã 

hoàn thành và tập huấn khảo sát cùng ký cam kết và những tình nguyện viên tham gia vào 

quá trình nghiên cứu đều hiểu rằng sự tham gia của họ là tự nguyện và trung thực trong 

nghiên cứu.  

Chúng tôi chia 35 tình nguyện viên thành 7 nhóm nhỏ thực hiện khảo sát theo các 

địa bàn khác nhau để các tình nguyện viên thuận tiện trong việc di chuyển và dễ dàng 

trong việc khảo sát. Nhóm 1 gồm 4 thành viên chịu trách nhiệm khảo sát các công trình 

tại các quận 3, 5, 10. 

Nhóm 2 gốm 7 thành viên chịu trách nhiệm khảo sát các công trình tại các quận Tân 

Bình, Tân Phú, 11. Nhóm 3 gốm 3 thành viên chịu trách nhiệm khảo sát các công trình tại 

các quận 1, 4, 7. Nhóm 4 gốm 4 thành viên chịu trách nhiệm khảo sát các công trình tại 

các quận 2, 9, Thủ Đức. Nhóm 5 gốm 5 thành viên chịu trách nhiệm khảo sát các công 

trình tại các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, 12. Nhóm 6 gốm 3 thành viên chịu trách nhiệm 

khảo sát các công trình tại các quận 6, 8, Bình Chánh và nhóm 7 gốm 4 thành viên chịu 

trách nhiệm khảo sát các công trình tại quận Bình Thạnh. 

Các tiêu chuẩn để tham gia cuộc khảo sát bao gồm: Các công trình công cộng nơi 

mà người mọi người có thể lui tới học tập tham quan, sinh hoạt, xây mới hoặc sửa chữa từ 

năm 2003.  

Căn cứ theo bảng phụ lục phân loại các công trình công cộng của Bộ Xây dựng chúng tôi 

đã khảo sát những công trình sau.  

Page 6 of 41 



 Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ Trung ương đến địa 

phương. Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa khu vực. Nhà hộ sinh. 

Nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão. Cơ quan phòng chống dịch bệnh. Trạm y 

tế. Trung tâm phục hồi chức năng... 

 Công trình thể thao: Sân vận động, sân thể thao có mái che và không có mái che. 

Nhà luyện tập và thi đấu thể thao. Bể bơi có mái và không có mái che.... 

 Công trình giáo dục: Trường mầm non. Trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở, 

phổ thông trung học. Trường đại học và cao đẳng. Trường trung học chuyên 

nghiệp. Trường dạy nghề. Trường nghiệp vụ... 

 Công trình văn hoá: Thư viện, Bảo tàng, Triển lãm, Nhà hát, rạp chiếu phim, Nhà 

văn hoá, câu lạc bộ, Trung tâm biên tập phát thanh, vô tuyến truyền hình, Trung 

tâm biểu diễn nghệ thuật.... 

 Cơ quan hành chính các cấp: Trụ sở Uỷ ban hành chính các cấp, Trụ sở của các cơ 

quan và tổ chức quản lý Nhà nước, Nhà làm việc, văn phòng, Toà án, Viện Kiểm 

soát... 

 Công trình dịch vụ công cộng: Khách sạn, nhà khách, Ngân hàng, Trạm chữa cháy, 

Trung tâm dịch vụ công cộng (Nhà vệ sinh, giặt là, tắm, các trạm sửa chữa, may vá, 

cắt tóc....)... 

 Công trình thương mại: Chợ, Cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, Cửa hàng 

ăn uống, giải khát...... 

 Công trình thông tin liên lạc: Trung tâm bưu điện, điện thoại, điện tín, tổng đài. 

Trung tâm phát thanh và vô tuyến truyền hình..... 

 Công trình giao thông: Các ga xe lửa, các trạm kiểm tra đường giao thông. Bến xe ô 

tô. Ga hàng không dân dụng. Bến cảng vận chuyển hành khách 

 Nhà chung cư, ký túc xá và hè phố.  

Với phương pháp chọn mẫu thuận tiện và có chủ đích trong phạm vi 12 quận nội và 

ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng mẫu dự kiến khảo sát là 500 mẫu chia đều 

cho từng loại công trình tương ứng theo mức độ ảnh hưởng đến đời sống của người 

khuyết tật khi tham gia vào xã hội.  

Công trình y tế với số lượng mẫu là 49 công trình, cơ quan hành chính các cấp 63 
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công trình, công trình giáo dục 98 công trình, công trình văn hóa 77 công trình, công trình 

thể thao 28 công trình, công trình dịch vụ công cộng 115 công trình, nhà chung cư 42 

công trình và hè phố là 28 công trình. 

Các số liệu định lượng được bảng khảo sát gồm 18 yếu tố hoàn chỉnh. Dữ liệu được 

chính thức thu thập sau khi tiến hành khảo sát thử 20 mẫu. Trong khi thu thập số liệu, 

nghiên cứu gặp phải những khó khăn và hạn chế thất định. Có một số công trình không 

lấy được năm xây dựng và sửa chữa.  

Bảng 1: Tên các loại công trình công cộng được khảo sát  

Tên các loại công trình Số lượng Tỉ lệ % 

Công trình y tế 66 14.6 

Cơ quan hành chính các cấp 64 14.1 

Công trình giáo dục 97 21.4 

Công  trình văn hóa 40 8.8 

Công  trình  thể thao  20 4.4 

Công  trình dịch vụ công cộng 136 30.0 

Nhà chung cư 30 6.6 

Tổng 453 100.0 

(Số liệu được phân tích chương trình SPSS 11.5) 

Bài viết này tập trung mô tả về mức độ tiếp cận các công trình công cộng của người 

khuyết tật. Chúng tôi không đi sâu phân tích nguyên nhân tại sao các công trình công 

cộng này lại là rào cản đối với người khuyết tật khi tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng.  
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Phần 2: Nội dung 

Kết quả nghiên cứu 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 453 công trình công cộng đã xây dựng ở thành phố Hồ 

Chí Minh, trước và sau năm 2003. Trong điều kiện đất nước còn nghèo và đang chuyển 

mình trong quá trình phát triển và chưa chú ý đến thiết kế các công trình công cộng và lối 

tiếp cận cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Thiết kế quy hoạch 

đô thị chưa đặt vấn đề thiết kế cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, hiện nay hầu hết 

tất cả các đường giao thông công cộng, công trình phúc lợi công cộng, nhà ở, trường học, 

công trình văn hoá, thể thao v.v… chưa có môi trường kiến trúc phù hợp, có nghĩa là chưa 

có đường dốc, biển báo, biển chỉ dẫn v.v… để người khuyết tật có thể đi lại, tiếp cận và 

hoà nhập vào sinh hoạt của cộng đồng.  

Việc ban hành các qui chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng vào xây dựng 

các công trình mới của Bộ Xây dựng, đảm bảo những người gặp khó khăn về vận động và 

khiếm thị có thể tiếp cận được. Việc sửa chữa cũng phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu 

chuẩn được ban hành. 

Có thể hiểu công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng: là môi trường 

kiến trúc được tạo dựng mà người khuyết tật có thể đến và sử dụng không gian chức năng 

trong công trình. Và sau đây là một số kết quả nghiên cứu.  

1. Loại công trình và năm xây dựng 

Trong nghiên cứu, tổng công trình khảo sát là 453 công trình. Trong số 245 công 

trình xây trước năm 2003 (xây mới có 36 công trình được khảo sát chiếm 14.7%, sửa 

chữa là 209 công trình, chiếm 85.3%)  chiếm 54.1% và 208 công trình xây mới sau năm 

2003 (182 công trình xây mới, chiếm 87.5% và 26 công trình được sửa chữa) chiếm 

45.9%.  

Qua số liệu cho thấy các công trình xây dựng trước và sau năm 2003 có sự chênh 

lệch đáng kể, công trình sửa chữa cũng vây. Như vậy, số lượng công trình xây mới sau 

khi ban hành quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng được là 182 công trình. 

Để hiểu chi tiết hơn các công trình xây dựng mới và sửa có đúng các quy trình đề ra 

trong bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hay không, chúng ta cần đi vào chi tiết hơn 
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khi tính tổng các biến đề ra để đo lường các chỉ tiêu đó đúng chuẩn hay không đúng 

chuẩn.  

Bảng 2: Loại công trình và năm xây dựng 

Năm xây dựng 

Trước năm 2003 Sau năm 2003 
Loại công trình 

 
  Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 
Xây mới 36 14.7% 182 87.5%
Sửa chữa 209 85.3% 26 12.5%

2. Đường vào công trình 

Một công trình hoặc bộ phận công trình ít nhất phải có một đường vào để đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận được, đường vào công trình. Đây là bộ phận đầu tiên cho đối 

tượng tiếp xúc với công trình. Thiết kế lối ra vào cho người khuyết tật dùng xe lăn vào 

công trình phải đảm bảo có một lối vào chính. Lối đi phải an toàn, dễ dàng đi lại, không 

bị vật cản và rộng tối thiểu 1000mm. Có gờ để ngăn xe lăn khỏi trượt ra ngoài và có lan 

can phụ làm thấp để người khiếm thị có thể tự nhận biết đường đi của mình. Đường vào 

công trình cho người tàn tật phải trùng hoặc ở cùng một vị trí với đường vào chung của 

công trình. 

Theo bộ Quy chuẩn – Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng do Bộ Xây dựng ban 

hành thì đối với những công trình như các trụ sở cơ quan hành chính quan trọng, thư viện, 

bảo tàng, cung văn hoá, nhà hát, công viên, trường học, bệnh viện, khách sạn phải thiết kế 

đường dốc cho người đi xe lăn. Tiêu chuẩn thiết kế đường dốc lấy theo các quy định trong 

tiêu chuẩn TCXDVN 264:2002  “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công 

trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng” nhưng không được lớn hơn 1:12. Đường 

dốc phải phẳng, không gồ ghề, không trơn, trượt và phải bố trí tay vịn ở cả hai phía đường 

dốc.  

Kết quả phân tích các chi tiết trong các công trình xây dựng mới hay sửa chữa cho 

thấy việc qui chuẩn và tiêu chuẩn có được áp dụng một cách triệt để hay không. Với yêu 

cầu thiết kế, đường vào công trình, qui định như sau, một công trình hay bộ phận công 

trình phải có ít nhất một đường vào để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.  
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Kết quả phân tích cho thấy rằng: Trong tổng số 453 công trình được khảo sát thì có 

267 công trình có lối vào công trình là có đường dốc chiếm 58.9 % số công trình khảo sát, 

như vậy với các công trình công cộng có lối vào có đường dốc thì người nguyết tật sẽ gặp 

rất nhiều khó khăn khi tiếp cận các công trình này. Và 183 công trình có lối vào không có 

đường dốc chiếm 40.9%.  

 Bảng 3:  Lối vào công trình có đường dốc 
 

Loại công trình Năm xây dựng 
Lối vào công trình có đường dốc 

Xây mới Sửa chữa
Trước 

năm 2003 
Sau năm 

2003 
Số lượng 136 131 146 121

Có 
Tỉ lệ % 50.9% 49.1% 54.7% 45.3%
Số lượng 80 103 98 85

Đường dốc 
Không  

Tỉ lệ % 43.7% 56.3% 53.6% 46.4%
Số lượng 84 82 92 74Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 50.6% 49.4% 55.4% 44.6%
Số lượng 50 46 52 44

Độ dốc 
  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 52.1% 47.9% 54.2% 45.8%
Số lượng 133 127 141 119

Có 
Tỉ lệ % 51.2% 48.8% 54.2% 45.8%
Số lượng 3 2 4 1

Chiều rộng mặt 
dốc 

Không 
Tỉ lệ % 60.0% 40.0% 80.0% 20.0%
Số lượng 115 120 127 108Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 48.9% 51.1% 54.0% 46.0%
Số lượng 19 10 18 11

Chiều rộng mặt 
dốc  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 65.5% 34.5% 62.1% 37.9%
Số lượng 120 123 133 110

Có 
Tỉ lệ % 49.4% 50.6% 54.7% 45.3%
Số lượng 14 7 12 9

Khoảng trống ở 
đầu và cuối 
đường dốc 
  Không 

Tỉ lệ % 66.7% 33.3% 57.1% 42.9%
Số lượng 105 109 114 100Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 49.1% 50.9% 53.3% 46.7%
Số lượng 29 21 31 19

Khoảng trống ở 
đầu và cuối 
đường dốc  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 58.0% 42.0% 62.0% 38.0%
Số lượng 4   1 3

Có 
Tỉ lệ % 100.0%   25.0% 75.0%
Số lượng 131 129 143 117

Dấu hiệu chỉ báo 
của người khiếm 
thị Không 

Tỉ lệ % 50.4% 49.6% 55.0% 45.0%

Trong tổng số 264 công trình khảo sát có dấu hiệu chỉ báo cho người khiếm thị nhận 

biết khi có đường dốc hay không, thì có đến 260 công trình không có dấu hiệu chỉ báo 
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cho người khiếm thị, chỉ có 4 công trình có dấu hiệu chỉ báo cho người khiếm thị, chiếm 

1,5%.  

Số công trình xây mới có đường dốc vào công trình là 136 chiếm  50.9% và công 

trình sửa chữa là 131 công trình chiếm 49.1%. Số công trình xây mới không có đường dốc 

là 80 công trình chiếm 43.7% và sửa chữa là 103 công trình chiếm 56.3%. Số công trình 

xây dựng trước năm 2003 là 146 (54.7%) công trình và 121(45.3%) công trình xây dựng 

sau năm 2003 là có đường dốc. Các công trình không có đường dốc, xây dựng trước năm 

2003 là 98 công trình (53.6%) và sau năm 2003 là 85 công trình (46.4%). Xét chiều rộng 

mặt dốc đúng chuẩn, thì các công trình xây mới 115 công trình và sửa chữa chiếm 120 

công trình, trong đó có 127 công trình  xây dựng trước năm 2003 và 108 công trình xây 

dựng sau năm 2003 (235 công trình có đường dốc vào công trình). Xét chiều rộng thì 

không đúng chuẩn là rất ít, xét tỷ lệ là không đáng kể. Khoảng trống ở đầu và cuối đường 

dốc qua khảo sát 243 công trình được khảo sát, trong đó 120 công  trình xây mới và 123 

công trình được sửa chữa. Tính đến thời điểm xây dựng thì có 133 công trình xây dựng 

trước năm 2003 và 110 công trình xây dựng sau năm 2003. Các công trình có khoảng 

trống ở đầu và cuối đường dốc đã đảm bảo tính cần thiết để xe lăn có khoảng trống để di 

chuyển, tính điều kiện đúng chuẩn không nhỏ hơn 1500mm. Các công trình xây mới và 

sửa chữa đều đáp ứng được các điều kiện này. Tuy nhiên, dấu hiệu chỉ báo cho người 

khiếm thị thì cho con số quá khiếm tốn, chỉ có 4 công trình xây mới có dấu hiệu chỉ báo 

cho người khiếm thị, không có công trình sửa chữa nào có dấu hiệu chỉ báo cho người 

khiếm thị. Trong 135 công trình xây mới chỉ có 4 công trình có dấu hiệu chỉ báo cho 

người khiếm thị, có đến 131 công trình xây mới không có dấu hiệu chỉ báo, 129 công 

trình sửa chữa cũng vậy. Tính đến thời gian xây dựng thì có đến 143 công trình xây mới 

trước năm 2003 và 117 công trình xây dựng sau năm 2003. 

 Lối vào: trừ các công trình cần bảo tồn hay các công trình không thể bố trí đường 

dốc thì phải xây dựng lối vào cho người đi lại khó khăn, người già, người khuyết 

tật, người chống gậy, người khiếm thị. Lối vào đảm bảo các yêu cầu như: Chiều 

cao bậc nhỏ hơn hoặc bằng 150mm, bề rộng mặt bậc không nhỏ hơn 300mm, 

không dùng bậc thang hở, phải bố trí chiếu nghỉ ở phía trên cùng, nếu bậc thềm 

quá 3 bậc thì phải bố trí chiếu nghỉ. Theo khảo sát thì 380 công trình có đường vào 
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công trình (xây mới 176 và sửa chữa 204), trong đó xây dựng trước năm 2003 có 

210 công trình và 170 xây dựng sau năm 2003. Đường dốc vào công trình có 88 

công trình có đường dốc (35 xây mới và 53 sửa chữa), với 55 công trình xây dựng 

trước năm 2003 và 33 công trình xây dựng sau năm 2003. Đây là 2 con số khảo sát 

cho thấy tỉ lệ khá nhỏ. Trong khi các công trình xây dựng mới và sửa chữa không 

có đường dốc như sau (183 công trình xây mới và 180 công trình sửa chữa không 

có đường dốc), trong khi đó có đến 189 công trình xây dựng trước năm 2003 và 

174 công trình xây dựng sau năm 2003 không có đường dốc. Như vậy, nếu xét tiêu 

chí lối vào các công trình như bộ qui chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng là không được 

tuân thủ một cách nghiêm túc. Để tiếp cận được các công trình xây dựng đối với 

khuyết tật vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.  

 Lối vào sảnh, hành lang nếu không cùng độ cao thì phải bố trí đường dốc. Độ dốc 

không lớn hơn 1/2. Chiều rộng mặt dốc không được nhỏ 900mm. Nếu tính độ dốc 

không được lớn hơn ½ thì độ dốc của các công trình công cộng đúng chuẩn là 65 

công trình (xây mới 30 và sửa chữa 35, 37 công trình xây dựng trước năm 2003 và 

28 công trình xây dựng sau năm 2003), số công trình không đúng chuẩn là 34 công 

trình (99/453 công trình được khảo sát có đường dốc vào công trình). Số lượng 

công trình có chiều rộng mặt dốc đúng chuẩn 98 công trình  nhưng chỉ có 48 công 

trình có mặt dốc đúng chuẩn xây dựng sau năm 2003. Chiều dài đường dốc tối đa 

là 90cm đúng chuẩn là 85 công trình/15 công trình không đúng chuẩn, trong đó có 

47 công trình xây dựng trước năm 2003 và 38 công trình xây dựng sau năm 2003. 

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, có đến 58 công trình có chiều dài đường dốc 

quá 900cm có chiếu nghỉ, nếu xét chuẩn đưa ra thì số công trình có chiếu nghỉ ở 

đầu và cuối đường dốc chỉ có 29 công trình, số công trình không có chiếu nghỉ đầu 

và cuối đường dốc là 80 công trình.  

 Người khuyết tật là những người có sức khoẻ hạn chế, trong bất kỳ đường dốc nào 

cũng  phải bố trí tay vịn liên tục ở cả hai bên. Khi khảo sát về tay vịn của công 

trình: chỉ có 15 công trình có tay vịn, đường kín tay vịn đúng chuẩn cũng chỉ có 7 

công trình. Độ cao tay vịn so với mặt dốc không quá 90cm chỉ chỉ 7 công trình. 
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Điểm đầu và điểm cuối tay vịn nhô ra 30cm cũng chỉ có sáu công trình đúng 

chuẩn, chỉ có 2 công trình xây dựng sau năm 2003 đáp ứng được điểm này. 

 Độ dốc chung cư tối đa 1/10, thì cũng chỉ có 13 công trình đúng chuẩn, trong đó có 

10 chung cư xây dựng sau năm 2003 đáp ứng được tiêu chuẩn này.  

Bảng 4: Đường dẫn đến khu công trình, nhiều tòa nhà hoặc tòa nhà có sân bao quanh 
 

Loại công trình Năm xây dựng 
 

Xây mới 
Sửa 
chữa 

Trước 
năm 2003 

Sau năm
2003 

Số lượng 176 204 210 170
Có 

Tỉ lệ % 46.3% 53.7% 55.3% 44.7%
Số lượng 40 29 33 36

Đường vào công 
trình 

Không 
Tỉ lệ % 58.0% 42.0% 47.8% 52.2%
Số lượng 35 53 55 33

Có 
Tỉ lệ % 39.8% 60.2% 62.5% 37.5%
Số lượng 183 180 189 174

Đường dốc 
Không 

Tỉ lệ % 50.4% 49.6% 52.1% 47.9%
Số lượng 30 35 37 28Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 46.2% 53.8% 56.9% 43.1%
Số lượng 10 24 21 13

Độ dốc của công  
trình công cộng 
không được lớn  
1/12 

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 29.4% 70.6% 61.8% 38.2%

Số lượng 47 51 50 48Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 48.0% 52.0% 51.0% 49.0%

Số lượng 2 8 8 2
Chiều rộng mặt 
dốc Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 20.0% 80.0% 80.0% 20.0%
Số lượng 37 48 47 38Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 43.5% 56.5% 55.3% 44.7%
Số lượng 6 8 7 7

Chiều dài đường 
dốc tối đa là 
90cm Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 42.9% 57.1% 50.0% 50.0%
Số lượng 23 35 34 24Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 39.7% 60.3% 58.6% 41.4%
Số lượng 5 7 6 6

Chiều dài đường 
dốc quá 900cm 
có chiếu nghỉ  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 41.7% 58.3% 50.0% 50.0%
Số lượng 12 17 14 15

Có 
Tỉ lệ % 41.4% 58.6% 48.3% 51.7%
Số lượng 36 44 50 30

Chiếu nghỉ ở 
đầu và cuối 
đương dốc  Không 

Tỉ lệ % 45.0% 55.0% 62.5% 37.5%
Số lượng 23 20 16 27Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 53.5% 46.5% 37.2% 62.8%
Số lượng 34 47 53 28

Chiếu nghỉ ở 
đầu và cuối 
đương dốc  
  

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 42.0% 58.0% 65.4% 34.6%
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Số lượng 9 6 8 7
Có 

Tỉ lệ % 60.0% 40.0% 53.3% 46.7%
Số lượng 81 92 92 81

Tay vịn 
  

Không 
Tỉ lệ % 46.8% 53.2% 53.2% 46.8%
Số lượng 4 3 4 3Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 57.1% 42.9% 57.1% 42.9%
Số lượng 86 93 95 84

Đường kính tay 
vịn 2-5cm Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 48.0% 52.0% 53.1% 46.9%
Số lượng 5 2 4 3Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 71.4% 28.6% 57.1% 42.9%
Số lượng 84 93 93 84

Độ cao tay vịn 
so với mặt dốc 
không quá 90cm Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 47.5% 52.5% 52.5% 47.5%
Số lượng 3 3 4 2Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 66.7% 33.3%

Số lượng 86 91 92 85

Điểm đầu và 
điểm cuối tay 
vịn nhô ra 30cm Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 48.6% 51.4% 52.0% 48.0%

Số lượng 10 3 3 10Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 76.9% 23.1% 23.1% 76.9%

Số lượng 2    2

Độ dốc của 
chung cư tối đa 
1/10 Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 100.0%    100.0%

3. Bãi đỗ xe 

Bãi đỗ xe của người khuyết tật phải bố trí ở gần lối ra vào, gần đường của người đi 

bộ, chiều rộng của chỗ xuống xe của người khuyết tật là 1200mm. Vị trí để xe của người 

khuyết tật phải có biển báo, biển chỉ dẫn. Đối với người khuyết tật nhất thiết phải có điểm 

dừng xe thuận tiện cho họ dễ tiếp cận, tốt nhất điểm dừng xe bố trí ngay bên phải lối ra 

vào có, vị trí xe lăn lên xuống thường ở cạnh hoặc phía sau xe. Các điểm dừng xe phải 

được tổ chức có đường dốc từ lòng đường lên vỉa hè.  

Trong 453 công trình được khảo sát, thì có 34 công trình không có bãi giữ xe và 

cũng không nhận giữ xe ba bánh của người khuyết tật. Điều này không đúng với các tiêu 

chí của tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng. Đây cũng là một khó khăn lớn đối với người 

khuyết tật. Trường hợp người đi xe lăn vào những công trình này thì sẽ không thể nào tiếp 

cận được các công trình này.  
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4. Đường vào tòa nhà chính 

Lối vào chính dành cho người khuyết tật dùng xe lăn, trong tổng số 452 công trình 

khảo sát thì có 155 công trình có lối vào chính dành cho người khuyết tật và 297 công 

trình không có lối vào chính cho người khuyết tật, chiếm 65.6 % 

Bảng 5:  Đường vào tòa nhà chính 

Loại công trình Năm xây dựng 
 

Xây mới Sửa chữa
Trước 

năm  2003 
Sau năm 

2003 
Số lượng 70 85 84 71

Có 
Tỉ lệ % 45.2% 54.8% 54.2% 45.8%
Số lượng 147 150 161 136

Lối vào chính 
dành cho 
người NKT 
dùng xe lăn  Không 

Tỉ lệ % 49.5% 50.5% 54.2% 45.8%
Số lượng 87 96 93 90

Có 
Tỉ lệ % 47.5% 52.5% 50.8% 49.2%
Số lượng 130 135 148 117

Phía trong và 
phía ngoài có 
diện tích quay 
xe lăn  Không 

Tỉ lệ % 49.1% 50.9% 55.8% 44.2%
Số lượng 71 86 83 74Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 45.2% 54.8% 52.9% 47.1%
Số lượng 143 142 156 129

Phía trong và 
phía ngoài có 
diện tích quay 
xe lăn  

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 50.2% 49.8% 54.7% 45.3%

Số lượng 169 162 163 168
Có 

Tỉ lệ % 51.1% 48.9% 49.2% 50.8%
Số lượng 47 66 76 37

Có bậc thang 
hay không  

Không 
Tỉ lệ % 41.6% 58.4% 67.3% 32.7%
Số lượng 136 128 130 134Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 51.5% 48.5% 49.2% 50.8%
Số lượng 36 41 42 35

Chiều cao bậc 
thang  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 46.8% 53.2% 54.5% 45.5%
Số lượng 142 146 146 142Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 49.3% 50.7% 50.7% 49.3%
Số lượng 29 23 25 27

Tổng chiều 
cao của tất cả 
các bậc thang 
bậc thang  

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 55.8% 44.2% 48.1% 51.9%

Số lượng 146 144 145 145Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 50.3% 49.7% 50.0% 50.0%

Số lượng 26 24 25 25
Mặt bậc thang 
tối thiểu 30cm Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 52.0% 48.0% 50.0% 50.0%
Số lượng 149 146 147 148Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 50.5% 49.5% 49.8% 50.2%
Số lượng 23 22 23 22

Mặt bậc thang 
không trơn 
trượt Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 51.1% 48.9% 51.1% 48.9%
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Số lượng 143 127 128 142Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 53.0% 47.0% 47.4% 52.6%

Số lượng 29 41 42 28

Mặt bậc thang 
không được 
làm mủi bằng 
hình vuông  

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 41.4% 58.6% 60.0% 40.0%

Số lượng 156 142 141 157Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 52.3% 47.7% 47.3% 52.7%

Số lượng 15 25 28 12
Loại bậc thang 

Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 37.5% 62.5% 70.0% 30.0%

Số lượng 38 31 34 35
Có 

Tỉ lệ % 55.1% 44.9% 49.3% 50.7%
Số lượng 175 195 202 168

Đường dốc 
Không  

Tỉ lệ % 47.3% 52.7% 54.6% 45.4%
Số lượng 7 2 3 6Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 77.8% 22.2% 33.3% 66.7%
Số lượng 3 1 2 2

Độ dốc tối đa 
vào chung cư  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 75.0% 25.0% 50.0% 50.0%
Số lượng 21 15 19 17Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 58.3% 41.7% 52.8% 47.2%
Số lượng 21 19 18 22

Đô dốc đi vào 
công trình 
công cộng Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 52.5% 47.5% 45.0% 55.0%
Số lượng 35 31 31 35Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 53.0% 47.0% 47.0% 53.0%
Số lượng 11 1 5 7

Chiều rộng 
mặt dốc Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 91.7% 8.3% 41.7% 58.3%
Số lượng 32 24 28 28Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 57.1% 42.9% 50.0% 50.0%
Số lượng 5 5 5 5

Chiều dài 
đường dốc Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
Số lượng 20 17 15 22Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 54.1% 45.9% 40.5% 59.5%
Số lượng 8 5 6 7

Chiều dài mặt 
dốc Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 61.5% 38.5% 46.2% 53.8%
Số lượng 23 25 21 27

Có 
Tỉ lệ % 47.9% 52.1% 43.8% 56.3%
Số lượng 190 201 217 174

Chiếu nghỉ ở 
đầu và cuối 
đường dốc Không 

Tỉ lệ % 48.6% 51.4% 55.5% 44.5%
Số lượng 29 24 20 33Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 54.7% 45.3% 37.7% 62.3%
Số lượng 10 13 12 11

Chiếu nghỉ ở 
đầu và cuối 
đường dốc Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 43.5% 56.5% 52.2% 47.8%
Số lượng 26 19 16 29

Có 
Tỉ lệ % 57.8% 42.2% 35.6% 64.4%

Tay vịn 

Không Số lượng 125 130 140 115
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Tỉ lệ % 49.0% 51.0% 54.9% 45.1%
Số lượng 19 13 9 23Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 59.4% 40.6% 28.1% 71.9%
Số lượng 128 134 143 119

Tay vịn 
Không 
đúng chuẩn Tỉ lệ % 48.9% 51.1% 54.6% 45.4%

Số lượng 13 13 9 17Đúng 
chuẩn Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 34.6% 65.4%

Số lượng 136 136 147 125
Đường kính 
tay vịn Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 54.0% 46.0%
Số lượng 15 12 12 15Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 55.6% 44.4% 44.4% 55.6%
Số lượng 134 131 140 125

Độ cao so với 
mặt dốc  Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 50.6% 49.4% 52.8% 47.2%
Số lượng 9 7 6 10Đúng 

chuẩn Tỉ lệ % 56.3% 43.8% 37.5% 62.5%
Số lượng 141 138 148 131

Điềm đầu và 
điểm cuối tay 
vịn Không 

đúng chuẩn Tỉ lệ % 50.5% 49.5% 53.0% 47.0%

 Lối vào chính dành cho người NKT dùng xe lăn, 155 công trình đáp ứng được tiêu 

chuẩn này, trong  đó chỉ có 71 công trình xây dựng sau năm 2003, số công trình 

không đúng chuẩn xây dựng sau năm 2003 lên đến 136 công trình.  

 Phía trong và phía ngoài có diện tích quay xe lăn 183 công trình đáp ứng tiêu 

chuẩn để ra (có diện tích quay xe lăn) nhưng có đến 117 công trình xây dựng sau 

năm 2003 không thực hiện qui định này. Số công trình đáp ứng các qui chuẩn và 

tiêu chuẩn đề ra là 157 công trình, trong đó có 74 công trình xây dựng sau năm 

2003. Tuy nhiên số công trình xây dựng sau năm 2003 không thực hiện đúng qui 

chuẩn và tiêu chuẩn đề ra lên đến 129 công trình xây dựng sau năm 2003. Các 

phần khác được thể hiện chi tiết hơn trong bảng số liệu 4.  

 Độ dốc tối đa vào chung cư, đúng chuẩn chỉ có 9 công trình, trong đó có 6 công 

trình xây dựng sau năm 2003, độ dốc vào công trình công cộng đúng chuẩn cũng 

chỉ có 40 công trình, trong đó có 22 công trình xây dựng sau năm 2003. 

 Các phần chi tiết còn lại trong qui định đúng chuẩn là rất thấp.  

Theo kết quả của cuộc khảo sát, lối vào các tòa nhà công cộng thường có các bậc 

thang, trong tổng số 444 công trình khảo sát thì có đế 331 công trình có lối vào chính có 

cầu thang. Đây cũng là một đặc trưng do diện tích xây dựng của các công trình thường tận 

dụng tối đa khoảng không và 113 công trình là không có bậc thang.  
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Hành lang hoặc đường đi dành cho người tàn tật dùng xe lăn phải có chiều rộng 

không nhỏ hơn 1200mm. Chiều rộng thông thủy để một xe lăn đi qua và một người đi 

ngược chiều không được nhỏ hơn 1500mm; khi có hai xe lăn đi qua không được nhỏ hơn 

1800mm.  

Chiều rộng của hành lang, lối đi của các công trình công cộng được khảo sát thể 

hiện ở số liệu sau: 54 công trình không đúng chuẩn, chiếm 11.9%. Hai bên hành lang 

hoặc đường đi không được bố trí mặt tường lồi gây cản trở việc đi lại của người khuyết 

tật.  

5. Thang máy và cầu thang bộ 

Đối với người khuyết tật, giải pháp thang máy theo chiều đứng là lý tưởng nhất cho 

việc lên xuống. Thiết kế  thang máy cần chú trọng sao cho phù hợp với sử dụng của người 

khuyết tật, thông thường buồng đặt thang máy có thể đặt gần cầu thang bộ, phía trước 

thang máy phải có độ rộng tối thiểu 1400mm để cho xe lăn có thể quay được, bảng điều 

khiển cao 850-1100mm. Có tay vịn bố trí trong buồng thang. Đối với người khiếm thị cần 

có bảng chữ nổi và có tín hiệu báo bằng âm thanh.  

Thang máy phải được bố trí ở gần lối vào chính. Buồng thang máy phải đủ rộng, có 

bố trí tay vịn và bảng điều khiển cho người tàn tật đi xe lăn và người khiếm thị sử dụng. 

Bảng 6: Thang máy và cầu thang bộ 

Thang máy và cầu thang bộ Loại công trình Năm xây dựng 

  
Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Trước 
năm 2003

Sau năm 
2003 

Có thang máy hay 
không 

Có Số lượng 
44 24 23 45

    Tỉ lệ % 64.7% 35.3% 33.8% 66.2%
  Không Số lượng 172 209 219 162
    Tỉ lệ % 45.1% 54.9% 57.5% 42.5%
Độ cao bảng điều 
khiển trong buồng 
thang máy  

Đúng chuẩn Số lượng 
38 20 20 38

    Tỉ lệ % 65.5% 34.5% 34.5% 65.5%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

4 3 2 5

    Tỉ lệ % 57.1% 42.9% 28.6% 71.4%
Khoảng không gian 
trước buồng thang 

Có Số lượng 
33 22 22 33
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máy 
    Tỉ lệ % 60.0% 40.0% 40.0% 60.0%
Khoảng không gian 
trước buồng thang 
máy 

Đúng chuẩn Số lượng 
42 23 22 43

    Tỉ lệ % 64.6% 35.4% 33.8% 66.2%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

3 1 1 3

    Tỉ lệ % 75.0% 25.0% 25.0% 75.0%
Dấu hiệu chỉ báo cho 
người khiếm thị  

Có Số lượng 
1 1 1 1

    Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
  Không Số lượng 44 23 22 45
    Tỉ lệ % 65.7% 34.3% 32.8% 67.2%
Bảng kí hiệu dành cho 
người khiếm thị trước 
buông thang máy  

Có Số lượng 
5 3 3 5

    Tỉ lệ % 62.5% 37.5% 37.5% 62.5%
  Không  Số lượng 40 21 20 41
    Tỉ lệ % 65.6% 34.4% 32.8% 67.2%
Cửa mở rộng sau khi 
mở 

Đúng chuẩn Số lượng 
35 18 19 34

    Tỉ lệ % 66.0% 34.0% 35.8% 64.2%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

10 6 4 12

    Tỉ lệ % 62.5% 37.5% 25.0% 75.0%
Chiều rộng buồng 
thang máy 

Đúng chuẩn Số lượng 
36 14 15 35

    Tỉ lệ % 72.0% 28.0% 30.0% 70.0%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

9 10 8 11

    Tỉ lệ % 47.4% 52.6% 42.1% 57.9%
Chiều sâu buồng thang 
máy 

Đúng chuẩn Số lượng 
39 17 17 39

    Tỉ lệ % 69.6% 30.4% 30.4% 69.6%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

6 6 5 7

    Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 41.7% 58.3%
Bảng kí hiệu dành cho 
người khiếm thị trong 
buồng thang máy 

Có Số lượng 
8 1 1 8

    Tỉ lệ % 88.9% 11.1% 11.1% 88.9%
  Không Số lượng 37 21 20 38
    Tỉ lệ % 63.8% 36.2% 34.5% 65.5%
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Độ chênh sàn nhà và 
nền của thang máy 

Đúng chuẩn Số lượng 
42 20 19 43

    Tỉ lệ % 67.7% 32.3% 30.6% 69.4%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

3 2 2 3

    Tỉ lệ % 60.0% 40.0% 40.0% 60.0%
Thời gian đóng và mở 
cửa buồng thang máy  

Đúng chuẩn Số lượng 
22 13 13 22

    Tỉ lệ % 62.9% 37.1% 37.1% 62.9%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

24 9 8 25

    Tỉ lệ % 72.7% 27.3% 24.2% 75.8%
Chiều cao bậc thang Đúng chuẩn Số lượng 114 119 126 107
    Tỉ lệ % 48.9% 51.1% 54.1% 45.9%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

55 50 50 55

    Tỉ lệ % 52.4% 47.6% 47.6% 52.4%
Tổng chiều cao của tất 
cả các bậc thang  

Đúng chuẩn Số lượng 
40 43 42 41

    Tỉ lệ % 48.2% 51.8% 50.6% 49.4%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

123 126 131 118

    Tỉ lệ % 49.4% 50.6% 52.6% 47.4%
Mặt bậc thang  rộng 
tối thiểu  

Đúng chuẩn Số lượng 
126 137 140 123

    Tỉ lệ % 47.9% 52.1% 53.2% 46.8%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

41 33 35 39

    Tỉ lệ % 55.4% 44.6% 47.3% 52.7%
Mặt bậc thang không 
trơn trượt 

Đúng chuẩn Số lượng 
147 162 163 146

    Tỉ lệ % 47.6% 52.4% 52.8% 47.2%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

21 8 13 16

    Tỉ lệ % 72.4% 27.6% 44.8% 55.2%
Mặt bậc thâng không 
làm mũi hình vuông 

Đúng chuẩn Số lượng 
138 129 131 136

    Tỉ lệ % 51.7% 48.3% 49.1% 50.9%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

25 41 42 24

    Tỉ lệ % 37.9% 62.1% 63.6% 36.4%
Loại bậc thang Đúng chuẩn Số lượng 150 146 146 150
    Tỉ lệ % 50.7% 49.3% 49.3% 50.7%
  Không đúng Số lượng 12 23 26 9
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chuẩn 
    Tỉ lệ % 34.3% 65.7% 74.3% 25.7%
Tay vịn Có Số lượng 120 121 116 125
    Tỉ lệ % 49.8% 50.2% 48.1% 51.9%
  Không Số lượng 41 41 52 30
    Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 63.4% 36.6%
Tay vin Đúng chuẩn Số lượng 60 54 52 62
    Tỉ lệ % 52.6% 47.4% 45.6% 54.4%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

101 109 117 93

    Tỉ lệ % 48.1% 51.9% 55.7% 44.3%
Đường kín tay vịn Đúng chuẩn Số lượng 83 79 75 87
    Tỉ lệ % 51.2% 48.8% 46.3% 53.7%
  Không đúng 

chuẩn 
Số lượng 

86 87 97 76

    Tỉ lệ % 49.7% 50.3% 56.1% 43.9%

Có 68 công trình có thang máy trong tổng số công trình khảo sát, trong đó 23 công 

trình xây dựng trước năm 2003 và 45 công trình xây dựng sau năm 2003.  

Độ cao bảng điều khiển trước và trong buồng thang máy thì có 20 công trình xây 

dựng trước năm 2003 và 38 công trình xây mới sau năm 2003 đáp ứng được.  

Tuy nhiên, dấu hiệu chỉ báo cho người khiếm thị thì chỉ có 2 công trình đáp ứng 

được, trong đó chia đều cho một công trình xây trước năm 2003 và một công trình xây 

sau năm 2003. Và có 45 công trình xây mới sau năm 2003 không đáp ứng được tiêu 

chuẩn này. Một lần nhữngữa chúng ta thấy rằng hầu như mọi yếu tố tiếp cận công trình 

công cộng rất ít được quan tâm trong các công trình xây mới. Và bảng kí hiệu dành cho 

người khiếm thị trước buông thang máy cũng là điều tương tự.  

Thời gian đóng và mở cửa buồng thang máy có 25 công trình xây mới không đúng 

chuẩn và 8 công trình xây trước năm 2003 không đúng chuẩn.  

Bên cạnh những công trình có thang máy thì trong nghiên cứu khảo sát có 338 công 

trình có cầu thang bộ trong đó đúng chuẩn về mặt chiều cao bậc thang là 233 công trình 

và 105 công trình là không đúng chuẩn và 115 công trình không có tầng cao. 

Tuy nhiên trong tổng số 332 công trình được khảo sát về chiều cao của tất cả bậc 

thang thì chỉ có 83 công trình là đúng chuẩn, và số lượng công trình không đúng chuẩn 

249 chiếm 75% vì vậy người khuyết tật sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vào những công 

trình này.  
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Để vào được những công trình này thì cũng có nhiều yếu tố cần phải đề cập đến, đó 

là chiều rộng của mặt bậc thang, mặt bậc thang không trơn trượt, loại bậc thang không 

hở…đó cũng là những khó khăn cho người khuyết tật khi tiếp cận với các công trình công 

cộng. Bên cạnh đó còn phải có tay vịn, và những tiêu chuẩn của kích thước tay 

vịn…Trong tổng số 324 công trình khảo sát có tay vịn thì có đến 210 công trình không 

đúng chuẩn chiếm 64.8%.   

6. Tầm với dành cho người đi xe lăn 

 Bảng 7: Tầm với dành cho người đi xe lăn 

 Loại công trình Năm xây dựng 

 Tầm với dành cho người đi xe lăn 
Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Trước 
năm 2003

Sau năm 
2003 

Đúng chuẩn Số lượng 181 192 199 174
  Tỉ lệ % 48.5% 51.5% 53.4% 46.6%
Không đúng 
chuẩn 

Số lượng 
33 34 37 30

Trường hợp lấy đồ 
phía trước hoặc hai 
bên không có vật cản  

 Tỉ lệ % 49.3% 50.7% 55.2% 44.8%
Đúng chuẩn Số lượng 168 168 176 160
  Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 52.4% 47.6%
Không đúng 
chuẩn 

Số lượng 
32 34 36 30

Trường hợp lấy đồ 
phía trước hoặc hai 
bên có vật cản nhô ra 
50 - 65cm  

  Tỉ lệ % 48.5% 51.5% 54.5% 45.5%
Đúng chuẩn Số lượng 169 163 170 162
  Tỉ lệ % 50.9% 49.1% 51.2% 48.8%
Không đúng 
chuẩn 

Số lượng 
30 33 35 28

Trường hợp lấy đồ 
phía trước hoặc hai 
bên có vật cản nhô ra 
20 - 60cm 

  Tỉ lệ % 47.6% 52.4% 55.6% 44.4%
Có Số lượng 92 107 113 86
  Tỉ lệ % 46.2% 53.8% 56.8% 43.2%
Không Số lượng 123 124 128 119

Có hay không có tầm 
với dành cho người 
đi xe lăn 

  Tỉ lệ % 49.8% 50.2% 51.8% 48.2%

 Tầm với dành cho người đi xe lăn, có 199 công trình có tầm với dành cho người đi 

xe lăn, trong đó có 86 công trình xây dựng sau năm 2003. Tuy nhiên, có đến 247 

công trình không có tầm với dành cho người đi xe lăn, trong đó 110 công trình xây 

dựng sau năm 2003. 

 Trường hợp lấy đồ phía trước hoặc hai bên không có vật cản, có đến 373 công 

trình đáp ứng được tiêu chuẩn này. Trong đó có 174 công trình xây dựng sau năm 
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2003 đáp ứng được yêu cầu này. Số lượng công trình không đúng chuẩn là 67 công 

trình, trong đó có 30 công trình xây dựng sau năm 2003. 

 Trường hợp lấy đồ phía trước hoặc hai bên có vật cản nhô ra 20 - 60cm, số lượng 

công trình đúng chuẩn cũng chiếm một số lượng tương đối, có đến 332 công trình 

đáp ứng được các tiêu chuẩn này, trong đó có đến 162 công trình xây dựng sau 

năm 2003. Số công trình không đúng chuẩn có 63 công trình, trong đó có 28 công 

trình xây dựng sau năm 2003.  

7. Nhà vệ sinh 

Quy chuẩn về xây dựng cũng được Bộ Xây dựng ban hành trong đó có những yêu 

cầu tối thiểu bắt buộc phải có đối với mọi hoạt động xây dựng nhằm đạt yêu cầu về an 

toàn, vệ sinh và tiện nghi cho người sử dụng. Cụ thể điều 3.13 đã quy định: Vệ sinh tiện 

nghi các công trình phải được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, tiện nghi cho 

người sử dụng theo dự kiến kể cả người khuyết tật.  

Tiêu chuẩn có hay không có nhà vệ sinh cho kết quả khá bất ngờ là: khi khảo sát 453 

công trình thì có đến 53 công trình không có nhà vệ sinh, những công trình này là nơi 

công cộng, vậy thử hỏi khi có vấn đề muốn đi vệ sinh thì phải làm sao. Với người không 

khuyết tật cũng đã thấy khó chịu huống hồ là người khuyết tật.  

Tuy nhiên, dấu hiệu để nhận biết nhà vệ sinh cũng là một vấn đề, vì có đến 168 công 

trình không có dấu hiệu nhận biết nhà vệ sinh. Để tìm được nhà vệ sinh người sử dụng rất 

vất vả để tìm kiếm.  

Không những gặp khó khăn trong việc nhận biết đâu là nhà vệ sinh mà còn khó khăn 

trong lối vào để tiếp cận công trình nhà vệ sinh đó, điển hình theo khảo sát thì trong tổng 

số 453 công trình được khảo sát thì có 157 công trình không có lối vào tiếp cận công 

trình, độ rộng cửa chỉ có 162 công trình đúng chuẩn trong số 330 công trình khảo sát. 
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(Những công trình như thế này thì người khuyết tật không thể tự mình tiếp cận được) 

Theo thói quen thông thường khi gặp người khuyết tật mọi người thường muốn 

giang tay giúp đỡ. Nhưng chính người khuyết tật lại không muốn nhận sự giúp đỡ theo 

kiểu thương hại này. Họ cho rằng cái mà họ mong muốn không phải là sự giúp đỡ theo 

kiểu “sẵn sàng bê xe lăn lên cầu thang, cầm tay dẫn sang đường”. Người khuyết tật khẳng 

định “chúng tôi muốn được tự mình làm, không cần trợ giúp, như thế mới thật sự hòa 

nhập cộng đồng” và người khuyết tật cũng đã khẳng định, họ hoàn toàn có thể tự đi lại 

được nếu có một hệ thống giao thông phù hợp.  

Không gian trong nhà vệ sinh cũng là một khó khăn lớn đối với người khuyết tật, 

theo quy chuẩn xây dựng thì nhà vệ sinh phải có độ rộng tối thiều để người khuyết tật có 

thể tự xoay xở. Chỉ có 59 công trình có không gian trong nhà vệ sinh là đúng chuẩn trong 

tổng số 453 công trình được khảo sát. Và chỉ có 20 công trình nhà vệ sinh có tay nắm cửa 

và chủ yếu rơi vào các công trình y tế. 
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8. Lối dẫn vào chỗ ngồi dành cho người khuyết  

Số lượng chỗ ngồi dành cho người khuyết tật thường không được chú ý đến, cụ thể 

là trong 453 công trình khảo sát, chỉ có 52 công trình có chỗ ngồi dành cho người khuyết 

tật, chiếm 13.3% và chỉ có 37 công trình là đúng chuẩn và người khuyết tật có thể tiếp cận 

được, trong đó công trình xây mới sau năm 2003 có 15 công trình đáp ứng. Với số lượng 

453 công trình được khảo sát mà chỉ có 15 công trình đáp ứng đúng chuẩn để người 

khuyết tật tiếp cận được, trong khi đó 164 công trình xây mới không thực hiện đúng theo 

quy chuẩn xây dựng thì đây là con số quá lớn và người khuyết tật sẽ còn gặp rất nhiều 

khó khăn trong quá trình tham gia vào xã hội.  

Bảng 8: Lối dẫn vào chỗ ngồi dành cho người khuyết tật 

 Năm xây dựng Loại công trình

  

Trước 
năm 
2003 

Sau 
năm 
2003 

Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Có lối dẫn vào chỗ 
ngồi dành cho NKT 

Có Số lượng
87 55 53 89

    Tỉ lệ % 61.3% 38.7% 37.3% 62.7%
  Không Số lượng 154 148 160 142
    Tỉ lệ % 51.0% 49.0% 53.0% 47.0%
Chiều rộng chỗ ngồi Đúng chuẩn Số lượng 78 55 51 82
    Tỉ lệ % 58.6% 41.4% 38.3% 61.7%
  Không đúng chuẩn Số lượng 160 145 159 146
    Tỉ lệ % 52.5% 47.5% 52.1% 47.9%
Ghế ngồi là ghế tựa  Có Số lượng 152 122 122 152
    Tỉ lệ % 55.5% 44.5% 44.5% 55.5%
  Không Số lượng 76 69 77 68
    Tỉ lệ % 52.4% 47.6% 53.1% 46.9%
Các loại ghế khác Có Số lượng 60 64 53 71
    Tỉ lệ % 48.4% 51.6% 42.7% 57.3%
  Không Số lượng 136 91 105 122
    Tỉ lệ % 59.9% 40.1% 46.3% 53.7%
Các loại ghế khác Đúng chuẩn Số lượng 53 49 40 62
    Tỉ lệ % 52.0% 48.0% 39.2% 60.8%
  Không đúng chuẩn Số lượng 138 103 115 126
    Tỉ lệ % 57.3% 42.7% 47.7% 52.3%
Vị trí Đúng chuẩn Số lượng 143 117 112 148
    Tỉ lệ % 55.0% 45.0% 43.1% 56.9%
   Không đúng chuẩn Số lượng 46 29 36 39
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    Tỉ lệ % 61.3% 38.7% 48.0% 52.0%
Số lượng chỗ ngồi 
dành cho NKT  

Có Số lượng
26 26 27 25

  Không Tỉ lệ % 186 154 159 181
Số lượng chỗ ngồi 
dành cho NKT 

Đúng chuẩn Số lượng
22 15 17 20

  Không đúng chuẩn Tỉ lệ % 198 164 169 193

9. Đường thoát nạn - Lối thoát khẩn cấp  

Theo quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng thì lối thoát khẩn cấp mở trực tiếp ra bên ngoài 

nhà, các lối thoát người phải được bố trí hợp lý, phân tán, có chiều dài, chiều rộng đủ để 

đảm bảo thoát người trên đường thoát không được có vật cản trở, có biển báo và các tín 

hiệu chỉ dẫn, có biện pháp báo cháy và ngăn cháy. Các công tắc, bảng điều khiển hệ thống 

đèn chiếu sáng, thiết bị điện, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, phòng cháy, chữa 

cháy bố trí ở độ cao phù hợp cho người khuyết tật dễ sử dụng và dễ thao tác.  

Đường thoát nạn - Không có vật cản thì có 122 công trình có đường thoát nạn, và 

dấu hiệu nhận biết theo quy ước quốc tế thì chỉ có 95 công trình có và chỉ có 66 công 

trình không có vật cản trên đường thoát nạn.  

10. Có nơi dành riêng cho người khuyết tật   

Một điều làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên đó là chỉ có 12 công trình có khu vực 

dành riêng cho người khuyết tật trong đó có 4 công trình xây dựng trước năm 2003 và 8 

công trình xây dựng sau năm 2003, chiếm 2.7%. Những công trình này chủ yếu là công 

trình y tế và nơi phục hồi chức năng, ngoài ra ít có công trình công cộng nào có khu vực 

dành riêng cho người khuyết tật. Đây thật là một khoảng trống quá lớn trong quá trình hội 

nhập vào cộng đồng xã hội của người khuyết tật.  

Bảng 9: Có nơi dành riêng cho NKT 

 Năm xây dựng Loại công trình

  
Trước 

năm 2003
Sau năm 

2003 
Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Có nơi dành 
riêng cho NKT  

Có Số lượng 
4 8 9 3

    Tỉ lệ % 33.3% 66.7% 75.0% 25.0%
  Không Số lượng 237 196 205 228
    Tỉ lệ % 54.7% 45.3% 47.3% 52.7%
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Hình biểu tượng  Có Số lượng 7 7 9 5
    Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 64.3% 35.7%
  Không Số lượng 234 197 205 226
    Tỉ lệ % 54.3% 45.7% 47.6% 52.4%
Hình biểu tượng Đúng chuẩn Số lượng 9 7 9 7
    Tỉ lệ % 56.3% 43.8% 56.3% 43.8%
  Không đúng chuẩn Số lượng 229 195 203 221
    Tỉ lệ % 54.0% 46.0% 47.9% 52.1%
Màu, nền Đúng chuẩn Số lượng 11 10 12 9
    Tỉ lệ % 52.4% 47.6% 57.1% 42.9%
  Không đúng chuẩn Số lượng 229 193 202 220
    Tỉ lệ % 54.3% 45.7% 47.9% 52.1%
Kích thước biểu 
tượng 

Đúng chuẩn Số lượng 
11 11 13 9

    Tỉ lệ % 50.0% 50.0% 59.1% 40.9%
  Không đúng chuẩn Số lượng 229 192 201 220
    Tỉ lệ % 54.4% 45.6% 47.7% 52.3%
Chiều cao chữ 
viết trên biển 
báo 

Đúng chuẩn Số lượng 
7 6 7 6

    Tỉ lệ % 53.8% 46.2% 53.8% 46.2%
  Không đúng chuẩn Số lượng 232 196 205 223
    Tỉ lệ % 54.2% 45.8% 47.9% 52.1%
Thông tin trên 
biển chỉ dẫn 

Có Số lượng 
4 6 8 2

    Tỉ lệ % 40.0% 60.0% 80.0% 20.0%
  Không Số lượng 237 197 205 229
    Tỉ lệ % 54.6% 45.4% 47.2% 52.8%
Thông tin trên 
biển chỉ dẫn 

Đúng chuẩn Số lượng 
3 4 6 1

    Tỉ lệ % 42.9% 57.1% 85.7% 14.3%
  Không đúng chuẩn Số lượng 238 199 207 230
    Tỉ lệ % 54.5% 45.5% 47.4% 52.6%

Trong các công trình có các giải pháp xây dựng về lối đi cho người khuyết tật dùng 

vào các phương tiện trợ giúp cho người khuyết tật. Biểu tượng quy ước quốc tế về người 

khuyết tật được sử dụng và thể hiện để chỉ ra vị trí các phương tiện trợ giúp khác nhau 

cho người tàn tật có trong ngôi nhà đó. 

Điều tương tự cũng xảy ra đối với dấu hiệu nhận biết các ký hiệu và hình biểu tượng 

cho người khuyết tật, chỉ có 14 công trình có hình biểu tượng để cho người khuyết tật 

nhận biết, còn lại 431 công trình là không có trong tổ số 453 công trình. 
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Hình biểu tượng của người khuyết tật, kích thước biểu tượng cũng là một điều mà 

rất ít công trình quan tâm đến. Những biển chỉ báo và chữ viết trên những biển chỉ dẫn 

này chỉ có 22 công trình đúng chuẩn, còn tới 428 công trình không đúng chuẩn trong tổng 

số 453 công trình được khảo sát. Điều này cản trở rất nhiều trong việc người khuyết tật 

hòa nhập xã hội. 

11. Đường đi, hè phố 

Trong tất cả những vấn đề người khuyết tật hòa nhập thì đường đi và tiện nghi là 

yếu tố đầu tiên quyết định việc tham gia các hoạt động xã hội của người khuyết tật, điều 

835 đã quy định, Những công trình phải đảm bảo lối đi và tiện nghi sinh hoạt dành cho 

người khuyết tật là: Khách sạn quốc tế, ga hàng không quốc tê, trường học, nhà an dưỡng, 

cơ sở khám chữa bệnh dành cho người già và người khuyết tật. 

Những công trình như: Trụ sở hành chính quan trọng, thư viện bào tàng, cung văn 

hóa, nhà hát, công viên phải dành đường đi cho người đi xe lăn. Đường đi cho người 

khuyết tật phải liên tục và phù hợp tiêu chuẩn về đường đi đối với từng loại khuyết tật. 

Các công trình xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật cần chú ý những 

đặc điểm sau: 

 Sự tiện dụng: các kích thước của công trình vật dụng trong công trình phải 

đảm bảo cho người khuyết tật có thể sử dụng và tiếp cận như không quá cao so 

với tầm vóc của người khuyết tật ngồi trên xe lăn, có tay vịn dành cho người 

khiếm thị. 

 Yêu cầu an toàn đối với người khuyết tật: Tránh các nguy hiểm như đường 

trơn trượt, đường ngập nước, những khúc cua gấp bất ngờ, đặc biệt phải chú ý 

đến khả năng thoát hiểm cho người khuyết tật khi gặp sự cố trong các tòa nhà. 

 Đảm bảo bền vững của các giải pháp thiết kế. 

Đường đi và phương tiện giao thông là những yếu tố quan trọng đối với người 

khuyết tật. Vỉa hè đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục bị xâm chiếm làm 

nơi buôn bán, thành nơi giữ xe cho những cửa hàng bên đường, điều này gây trở ngại 

ngay cho chính những người không khuyết tật và thực sự làm cản trở người khuyết tật lưu 

thông. Vấn đề đường đi dành cho người khuyết tật vẫn là bài toán nan giải của sở giao 

thông vận tải, sở giao thông công chánh. Bên cạnh đó, hầu hết các công trình giao thông 
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các cơ sở vui chơi giải trí đều không có hoặc rất ít khi có những biển cảnh báo dành cho 

người khuyết tật, phải chăng vì người khuyết tật chưa được quan tâm như những gì người 

ta thường kêu gọi, hô hào. Rất nhiều công trình không có đường dốc hoặc không có 

không gian đủ để người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn, các loại phương tiện giao thông 

cộng cộng chưa mang yếu tố ưu tiên cho người khuyết tật. Nhìn những trạm xe buýt mà 

không hiểu người khuyết tật, người già và trẻ em sẽ sử dụng như thế nào 

 

Trong khi người khuyết tật khó tiếp cận với các công trình công cộng, thực trạng các 

công trình công cộng và các công trình xây dựng chưa tạo điều kiện cho người khuyết tật 

sử dụng thì vẫn còn có nhiều nơi người dân hoặc chủ đầu tư phá đi hoặc lấp lối đi dành 

cho người khuyết tật. 

Kiến trúc khó tiếp cận và khó sử dụng tạo ra những rào cản cực kỳ lớn để người 

khuyết tật hòa nhập xã hội, điều này khiến cho người khuyết tật tiếp tục chịu những thiệt 

thòi mà theo những quy định của pháp luật thì họ vẫn được hưởng. Với thực trạng không 

tiếp cận được với các công trình công cộng như hiện nay, làm cho rất nhiều trẻ em khuyết 
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tật trong độ tuổi đi học đã không được đến trường, không thể tham gia vào các công việc 

của xã hội, họ dường như đứng ngoài lề của xã hội. Do đó, nguy cơ sống phụ thuộc vào 

người khác rất cao, đồng thời họ không có những cơ hội để chứng tỏ thực lực của bản 

thân. Trong khi trên thực tế đã có rất nhiều người khuyết tật thành công. Họ đã và đang 

làm cho xã hội ngày càng tin tưởng vào khả năng tự lập, sự vươn lên. 
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Các công trình công cộng không thuận lợi làm cho người khuyết tật không thể tự 

mình giải quyết được vấn đề mà nếu có thể họ vẫn có thể tự giải quyết được. Người 

khuyết tật không thể tự đến các cơ sở y tế vì thế việc kiểm tra sức khỏe gặp nhiều khó 

khăn hơn đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh cao hơn, việc điều trị chậm trễ hơn. Họ 

không thể tự giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính do đó họ cũng có thể 

bỏ qua những cơ hội và quyền lợi của bản thân. Trên hết tất cả những vấn đề này là việc 

người khuyết tật ngày càng phải sống phụ thuộc vào người khác và có nguy cơ trở thành 

gánh nặng cho xã hội. Vì từ việc họ không được đi học không được tiếp cận các dịch vụ, 

công trình công cộng người khuyết tật không có những điều kiện cần thiết để có một nghề 

nghiệp ổn định do thế họ không thể tự tạo ra kinh tế nuôi sống bản thân. 

Cũng chính vì việc không tiếp cận được với các công trình, cơ sở, dịch vụ công cộng 

mà người khuyết tật sống khép kín hơn chủ yếu là trong khu vực gia đình. Họ không hoặc 

ít có sự giao tiếp xã hội, không được tham gia vào các hoạt đông xã hội thông thường. 

Điều này làm cho người khuyết tật ngày càng thu mình vào vỏ ốc cô độc. Đặc biệt là lớp 

trẻ, việc không tiếp cận với trường học không chỉ làm cho trẻ không tiếp thu được kiến 

thức một cách bài bản mà làm cho các em bị cô lập trong một thế giới, không có sự giao 

tiếp với bạn bè cùng trang lứa. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển nhân cách 

của trẻ. Và nếu không được sự quan tâm ngay từ ban đầu thì những nỗ lực hay cố gắng 

hòa nhập người khuyết tật của nhà nước có thể không thành công. Điều này hoàn toàn đi 

ngược lại với truyền thống nhân văn nhân đạo của dân tộc ta. Đi ngược lại truyền thống 

nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
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Việc giải quyết vấn đề cho người khuyết tật cũng không phải là sự ban ơn, sự cưu 

mang. Không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế cho người khuyết tật mà còn là vấn đề trao 

quyền cho người khuyết tật, trao cho họ những quyền để họ có thể tự khẳng định mình, để 

người khuyết tật có thể tự mình làm chủ cuộc sống của chính mình. Giải quyết vấn đề 

người khuyết tật còn mang tính chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc 

Người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn, trong việc đi lại, đến trường, tiếp cận 

công trình công cộng, khu vui chơi giải trí….Vì thiết kế của công trình xây dựng hầu như 

không dành cho người khuyết tật. Rất nhiều nơi như: trường học, bệnh viện, sở thú, ngân 

hàng, khu vui chơi giải trí…không có thang máy và cầu thang dốc lên khiến người khuyết 

tật không thể tiếp cận. Ngay cả khi có đường dốc tạm thời cũng không làm cho người 

khuyết tật dễ dàng sử dụng. 
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Ở các nước phát triển, từ vài thập kỷ trở lại đây, Chính phủ đã quy định tất cả các 

tòa nhà phải có thiết kế sao cho người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng thì mới được xây 

dựng, thậm chí người ta còn tổ chức những cơ quan chuyên theo dõi việc thực thi những 

quy định này. Họ không cho phép xây dựng một công trình mà người khuyết tật không 

thể tiếp cận được. Ngoài ra, đối với những tòa nhà xây dựng từ trước khi có quy định 

này, chính quyền địa phương sẽ đến kiểm tra và đề nghị chủ toà nhà khắc phục, sao cho 

người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng. Họ đã có những tiến bộ vượt bậc, không chỉ bởi 

có luật pháp tốt, mà còn bởi Chính phủ kiên quyết thực hiện các điều luật đó. Kết quả là 

người khuyết tật có cơ hội được học hành, nhiều người khuyết tật có việc làm, họ có thể 

vui chơi... Đơn giản bởi tất cả mọi không gian họ đều tiếp cận được và sử dụng được, kể 

từ tàu điện ngầm, tàu hoả, taxi, xe buýt, máy bay... 

Người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, đến trường, đến các công 

sở để làm việc, hoặc tới những nơi giải trí..., bởi thiết kế của các công trình xây dựng hầu 
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như không dành cho họ. Vì vậy, họ không được giáo dục đầy đủ, không có cơ hội tìm 

việc làm - và trở thành gánh nặng của xã hội. Rất nhiều nơi như: trường học, bệnh viện, 

siêu thị, ngân hàng, khu vui chơi giải trí... không có thang máy hoặc đường dốc nên người 

khuyết tật không thể vào được, nếu không có sự hỗ trợ của những người khỏe mạnh. 

Ngay cả những đường dốc làm tạm dành cho người khuyết tật ở một số nơi, thiết kế cũng 

không được phù hợp lắm - thường quá dốc và người khuyết tật không thể tự lên được.  

Việc quan tâm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người khuyết tật là biểu hiện cho tinh 

thần nhân đạo của một xã hội dân chủ và văn minh, được phát triển trên nền tảng coi 

trọng các giá trị nhân văn và yếu tố con người. Có một thời và ngay cả đến bây giờ người 

ta vẫn coi người khuyết tật là những “công dân hạng hai”, các cách tiếp cận với người 

khuyết tật xuất phát từ lòng nhân đạo trắc ẩn là chủ yếu 

Người khuyết tật cũng là một người sống trong xã hội, vì thế mọi giá trị nhân phẩm 

đều được tôn trọng, mọi khả năng tự lập của con người đều được phát huy. Việc quan tâm 

đến người khuyết tật không chỉ là sự tài trợ về mặt kinh tế hay giúp đỡ họ trong mặt sinh 

hoạt khi họ không thể thực hiện những công việc như người bình thường, mà quan trọng 

là tạo ra những điều kiện đảm bảo cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tức là tăng 

cường những năng lực vật chất và tinh thần để họ tự tạo dựng được cuộc sống phù hợp. 

Ngoài ra người khuyết tật cần có tâm lý riêng cần được quan tâm. Họ không chỉ muốn 

khẳng định mình mà họ còn có lòng tự trọng rất cao. Họ không muốn sống dựa vào người 

khác, dựa vào lòng thương cảm của mọi người họ lại càng không muốn trở thành gánh 

nặng của xã hội, ngược lại họ cũng muốn đóng góp cho xã hội như những người bình 

thường khác. Vì thế trong quy hoạch các công trình để giúp người khuyết tật cũng cần 

chú ý đến yếu tố tâm lý của đối tượng yếu thế này. Vì lòng nhân đạo và tính nhân văn hãy 

để người khuyết tật phát huy những khả năng vốn có của mình, hãy xem họ như một 

người công dân bình thường, vì họ vẫn có quyền được sống, được an toàn được tiếp xúc 

giao lưu với xã hội như tất cả mọi người. 

Tất cả những khó khăn trên đều có hướng giải quyết, tuy nhiên cần phải lựa chọn 

cách thức thực hiện tốt nhất, nhằm đạt được kết quả cao nhất, bên cạnh đó chúng ta cũng 

cần chú trọng đến quá trình làm thay đổi nhận thức của người bình thường đối với người 

khuyết tật. Hiện nay, xã hội nhìn nhận về người khuyết tật còn có nhiều định kiến và 
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nhiều khắt khe, hơn nữa người khuyết tật chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số dân 

nên một số người vẫn còn có quan điểm gánh vác, làm thay cho người khuyết tật. Nhiều 

trường học giữ quan điểm cho rằng không cần thiết phải xây dựng lối đi riêng vì không có 

nhiều học sinh khuyết tật học ở trường, không cần xây dựng đường dốc mà chỉ cần người 

phục vụ người khuyết tật. Chính những quan niệm này một phần hạn chế tiến trình hòa 

nhập cộng đồng của người khuyết tật. Hơn thế nữa trong thời kỳ hiện đại, xu thế quốc tế 

hóa ngày càng mở rộng, chúng ta không chỉ học hỏi mà còn đón tiếp các công dân từ các 

nước bạn đế tham quan và làm việc tại nước ta, trong đó có người khuyết tật. Mở rộng 

hoạt động tiếp cận cho người khuyết tật cho người khuyết tật chúng ta ngày càng khẳng 

định được tính nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang 

có một nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất cả nước và vì vậy, ngày càng có nhiều các tòa 

nhà cao tầng, nhưng có rất ít nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem người khuyết tật cần gì để 

tiếp cận được với các công trình. Chính những điều đó cũng khiến đất nước chịu thiệt hại, 

bởi trong tương lai, những người khuyết tật sẽ không thể đến trường, không thể tham gia 

vào các hoạt động kinh tế, thương mại, không thể đến các trung tâm giải trí... Đây là một 

vấn đề rất lớn đối với Việt Nam và Nhà nước cần quan tâm hơn tới những vấn đề này.  

Tuy nhiên sự bất bình thường do khuyết tật của cơ thể không phải là lý do để cách ly 

một con người ra khỏi đời sống xã hội. Người khuyết tật càng khó thích nghi, khó tiếp cận 

xã hội thì càng phải quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn để họ có thể sống, hòa nhập xã hội. 

Giải quyết các vấn đề của người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của nhà nước và các 

ban ngành mà đó là trách nhiệm của mọi người. Đó là trách nhiệm chung chứ không phải 

của riêng ai. 

Tạo điều kiện cho người khuyết tật sống bình đẳng hay hòa nhập cộng đồng đang trở 

thành xu hướng phổ biến thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm giữa con người với nhau, 

tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những nỗ lực riêng của mình nhằm thúc đẩy quá 

trình xã hội hóa tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Hiện có ba khái 

niệm hay phương pháp hoạt động đó là: môi trường không rào cản, thiết kế tiếp cận, thiết 

kế phổ quát. Trong đó, môi trường không rào cản và thiết kế tiếp cận là việc chú trọng 

đến người khuyết tật tạo cho họ những phương tiện những vật dụng chỉ dành riêng cho 

người khuyết tật. Việc tạo riêng môi trường riêng biệt làm cho người khuyết tật đễ dàng 
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tiếp cận và sử dụng, nhưng nếu xây dựng một cách khép kín thì vô tình lại đẩy người 

khuyết tật ra khỏi thiết chế xã hội bình thường, tạo nên ấn tượng về sự phân biệt đối xử 

giữa người không khuyết tật và người khuyết tật, gây tác động không tốt về mặt tinh thần, 

làm cho người khuyết tật ngày càng bị xa lánh hơn. Và đó không phải là mục tiêu mà hòa 

nhập xã hội mong muốn. Trong khi đó, khái niệm về thiết kế phổ quát lại đề cập đến một 

môi trường được thiết kế cho mọi người, mức độ hoàn thiện mang tính tổng thể cao hơn 

đảm bảo cho cả người khuyết tật và người không khuyết tật như người già, trẻ em, phụ nữ 

mang thai,… đều có thể được sử dụng. Do đặc tính ưu việt nên kiến trúc thiết kế theo 

hướng phổ quát sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, và đó cũng là lựa chọn mà nhiều quốc gia 

hướng đến. 

Phần kết luận 

Năm 2002, Bộ Xây dựng đã ban hành bộ tiêu chuẩn quy chuẩn hướng dẫn về thiết 

kế xây dựng đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng: 

 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2002: Qui chuẩn xây dựng công trình để đảm 

bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng. 

 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 264:2002: Nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản 

xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng. 

 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 265:2002: Đường và hè phố – nguyên tắc cơ bản 

xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận và sử dụng. 

 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 265:2002: Nhà ở - hướng dẫn xây dựng để người 

khuyết tật tiếp cận, sử dụng. 

Tại Việt Nam nói chung, việc quan tâm và tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng mới 

chỉ là làm tốt  ở một số khía cạnh về phục hồi chức năng, về nuôi dưỡng trong các trung 

tâm bảo trợ xã hội hay các chính sách xã hội, ở các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hay 

các chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” v.v...Quá trình đô thị hoá ở thành phố Hồ 

Chí Minh đang phát triển với tốc độ nhanh, thế nhưng những người khuyết tật với các 

dạng tật khác nhau khó có thể tiếp cận được, bởi vì vỉa hè quá cao, các đường dốc cho xe 

lăn lên xuống ở vỉa hè không có, vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ để xe máy hoặc bán hàng 

rong, trên đường giao thông không có các biển báo, biển chỉ dẫn cho người khuyết tật, 

đến các công trình công cộng thì những tam cấp quá cao khiến cho xe lăn không thể tới 
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được. 

Hệ thống văn bản pháp quy để xây dựng cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng 

còn thiếu, chưa đầy đủ. Còn tồn tại sự nhận thức chưa đầy đủ về việc xây dựng môi 

trường tiện nghi cho người khuyết tật trong các nhà quản lý, trong các nhà thiết kế xây 

dựng.  

Xã hội ngày càng phát triển thì sự quan tâm và tạo điều kiện cho người khuyết tật có 

thể chung sống bình đẳng với cộng đồng ngày càng trở thành xu thế chung của loài người 

tiến bộ, điều đó thể hiện lương tâm và trách nhiệm giữa con người với con người trong 

mái nhà chung của nhân loại  trên con đường dẫn tới hoà bình và phát triển.  

Để người khuyết tật có thể tự tin bước vào các họat động của cộng đồng thì trong 

xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình phải đưa tiêu chí bắt 

buộc xây dựng lối tiếp cận và tiện nghi cho người khuyết tật lên hàng đầu. Có các chính 

sách thiết kế cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng trong các dự án nhà nước đầu tư, 

các công trình có vốn đầu tư  nước ngoài, các trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà ở, 

các công trình văn hoá, các công trình cải tạo, sửa chữa hoặc nâng cấp nhất là các công 

trình phúc lợi công cộng hoặc UBND các cấp, đặc biệt các dự án cải tạo vỉa hè của thành 

phố. Trong quá trình này cần được kiểm tra quá trình thực hiện các tiêu chuẩn – quy 

chuẩn xây dựng đối với các bên thi công công trình.  

Cần tổ chức nghiên cứu về môi trường kiến trúc và tiện nghi sinh hoạt cho phù hợp 

với đặc điểm của từng dạng khuyết tật như khuyết tật vận động, khuyết tật khiếm thị, 

khiếm thính,…để từ đó xây dựng được các sổ tay thiết kế cho phù hợp với từng loại công 

trình. Phân loại công trình để đề xuất, lựa chọn các giải pháp phù hợp, tránh lãng phí 

không cần thiết. Đưa nội dung đào tạo kiến thức có liên quan đến các hoạt động trợ giúp 

cho người khuyết tật tiếp cận công trình vào chương trình đào tạo các kiến trúc sư và kỹ 

sư của các trường đại học.  

Kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của người dân đô thị ngày càng cao dẫn  đến 

nhu cầu hoạt động văn hoá và tinh thần ngày càng phong phú, những hoạt động văn hoá 

tinh thần của người khuyết tật ngày càng đa dạng, họ tham gia vào các lĩnh vực học tập 

nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Người khuyết tật được hiểu biết về nếp 

sống văn hoá, họ được nâng cao nhận thức và trình độ, tự mình  khẳng định được mình, 
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không đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho các thế lực siêu nhiên mà tự mình vươn lên trong 

cuộc sống, như vậy họ có nhu cầu giao tiếp cao và việc xây dựng môi trường tiếp cận cho 

họ hòa nhập cộng đồng là cấp bách.  

Muốn giải quyết tốt vấn đề hãy tạo cho người khuyết tật lòng tự tin, tự lực vươn lên 

để khắc phục khiếm khuyết do tật nguyền gây ra. Từ đó tạo cho người khuyết tật sự bình 

đẳng trong giáo dục – đào tạo, phục hồi chức năng, y tế và giải quyết việc làm, thuận lợi 

về mặt ăn ở, đi lại, hưởng thụ các phúc lợi xã hội. 

Những công trình kiến trúc mới sẽ tạo lập những đô thị văn minh, hiện đại, góp phần 

tạo nên bộ mặt của cả đất nước trong thời kỳ phát triển nhanh bằng đường lối công nghiệp 

hoá và hiện đại hoá, như vậy cho phép chúng ta có điều kiện nghiên cứu và thiết kế các 

giải pháp kiến trúc tiện nghi cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho 

Việt Nam hoà nhập khu vực và thế giới.  

Điều điều thu hoạch từ cuộc nghiên cứu 

Một điều thú vị mà nghiên cứu này thu hoạch được ngoài mục tiêu dự kiến ban đầu 

đó là, sau khi đi khảo sát các công trình công cộng, các nhóm viên khảo sát chia sẻ những 

khó khăn trong quá trình đi khảo sát. Và cũng từ giây phút đó, khi đến bất kỳ công trình 

nào họ cũng đều quan sát và tự đặt câu hỏi liệu người khuyết tật có thể tiếp cận công trình 

này hay không? Và chính họ có những thái độ tích cực khi nhìn nhận về người khuyết tật. 

Đó cũng là một phần thành công của cuộc nghiên cứu.  

Một số ý kiến  

Tại Việt Nam, mặc dù chính phủ đã thông qua và cũng có những quy định rõ ràng 

nhưng để đạt được kết quả như mong muốn thì cần có nhiều thời gian và cố gắng. Hiện 

tại, chính phủ Việt Nam mới chỉ đưa ra các văn bản quy định tổ chức giám sát, thực hiện 

các quy chuẩn xây dựng, thông thường chức năng giám sát được giao lại cơ quan có liên 

quan như Sở xây dựng, Sở lao động thương binh xã hội…Như thế chưa có một cơ quan 

chuyên trách cụ thể nào bảo đảm việc giám sát việc thi công các công trình trên quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam, và như thế cũng không thể tránh được sự làm việc chồng chéo 

giữa các ban ngành. Thông thường tuổi thọ của các công trình kéo dài từ 20 đến 25 năm 

hoặc lâu hơn. Nếu nhu cầu của người khuyết tật không được chú trọng, quan tâm ngay từ 

đầu thì với nhịp độ phát triển ngày càng tăng trong những năm tới người khuyết tật tiếp 
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tục gặp nhiều thiệt thòi. Quá trình hòa nhập sẽ kéo dài hơn, chí phí cải tạo các công trình 

và xây dựng sẽ lớn hơn, tốn kém hơn rất nhiều lần. 

Vì thế để đảm bảo cho mọi hoạt động xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng 

đã ban hành và luật xây dựng được áp dụng rộng trong thực tiễn. Các cơ quan chức năng 

phải phối hợp và thực hiện chặt chẽ khâu giám sát và thẩm định từ việc thiết kế kỹ thuật, 

đến quá trình xây dựng và nghiệm thu các công trình xây dựng. Các hoạt động này phải 

được thực hiện một cách chặt chẽ, cương quyết và đồng bộ mới có thể tạo điều kiện cho 

người khuyết tật tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng. Đồng thời cần phải đưa khái niệm 

thiết kế phổ thông và hòa nhập vào các điều kiện cho vay/tài trợ của các Có quan tài trợ 

quốc tế và lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ cần tiếp tục thông qua và 

đưa vào thực thi bộ tiêu chuẩn dễ tiếp cận cho công tác lập kế hoạch xây dựng các công 

trình công cộng xây dựng cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông, điều này cũng bao 

gồm các công trình ở nông thôn. 

Hơn thế nữa chính phủ cần khuyến khích những người khuyết tật tham gia vào việc 

xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, các công trình công cộng, khuyến khích 

lãnh đạo các trường tìm ra giải pháp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng 

để người khuyết tật có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng. 

Hoạt động giám sát các công trình xây dựng cần phải tiến hành một cách đồng bộ ở 

tất cả các nơi, không chỉ tập trung ở những nơi trung tâm mà cần phải phân bổ cho đồng 

đều. Thực trạng hiện nay của nước ta đã có nhưng nơi quan tâm đến sự tiện dụng cho 

người khuyết tật, bên cạnh đó cũng còn nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến vấn 

đề này.  
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