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

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

NKT.  

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

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

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

viên khác của xã hội. 

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

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

vị. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 9/2015 



1.Báo chí có vai trò 
xóa bỏ rào cản đối với 
Người khuyết tật 

Ngôn ngữ có ý nghĩa quan trọng trong 
việc định hình và phản ánh suy nghĩ, 
niềm tin và cảm nhận của con 
người.  Nhiều người vẫn dùng cách của 
mình để ám chỉ người khác và trong 
một số trường hợp điều đó lại tác động 
tiêu cực đến họ. Nhiều thập kỷ qua, các 
thuật ngữ chưa phù hợp vẫn được 
truyền thông sử dụng khi đề cập đến 
các vấn đề khuyết tật và xem đó như 
chuyện rất bình thường.  

Việt Nam đã ban hành Luật người 
khuyết tật (NKT) năm 2011 và gần đây 
nhất chính phủ đã phê chuẩn và cam 
kết thực hiện Công ước Quốc tế về 
quyền của NKT vào tháng 12/2014. 
Nếu những người hoạt động trong lĩnh 
vực truyền thông, báo chí, truyền hình 
hiểu rõ mô hình xã hội thì những bài 
viết của họ có thể đóng vai trò quan 
trọng trong việc thay đổi định kiến xã 
hội và thúc đẩy việc thực thi luật và 
chính sách dành cho NKT.  

Nằm trong chuỗi các hoạt động nâng 
cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề 
khuyết tật, Trung tâm khuyết tật và 
Phát triển (DRD) phối hợp với tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội 

thảo “Bình đẳng và hòa nhập cho NKT” 
từ 27-29/8/2015. Hội thảo diễn ra tại 
Tp. Đà Lạt thu hút 20 phóng viên đang 
công tác tại Tp. HCM và Lâm Đồng.  

Nội dung tập trung thảo luận các vấn 
đề rào cản đối với NKT, đặc biệt là cách 
dùng từ ngữ trong báo chí truyền hình. 
Theo các nhà báo, từ lâu truyền thông 
vẫn quen với lối đưa tin mang tính chất 
từ thiện. Do đó hoặc hình ảnh NKT 
được miêu tả một cách bi lụy hoặc anh 
hùng hóa nhân vật, làm thay đổi tính 
chân thật của vấn đề cần phản ánh. 
Điều đó vô tình hình thành nếp nghĩ 
thiếu tích cực đối với NKT, càng tạo ra 
nhiều rào cản đói với họ. Đã đến lúc 
truyền thông, báo chí cần thay đổi để 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho 
người khuyết tật hòa nhập vào xã hội. 
Sức mạnh truyền thông có khả năng 
định hướng dư luận xã hội cũng có vai 
trò thúc đẩy thay đổi xã hội. 

Kết thúc hội thảo, nhiều nhà báo cho 
biết họ đã có suy nghĩ tích cực hơn về 
vấn đề khuyết tật cũng như cam kết sẽ 
thay đổi góc nhìn, cách dùng từ ngữ khi 
phản ánh các nhân vật, sự việc liên 
quan đến NKT. 

>> Đọc thêm 

2. Chuyên đề “Danh ngôn và 
cuộc sống” 
Ngày 20/09/2015, tại Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển – DRD, dự án Sống Độc Lập 

dưới sự tài trợ của Nippon Foundation và 

Hiệp hội Chăm sóc Con người Nhật Bản 

(Human Care Association Janpan) đã tổ chức 

chủ đề trên với sự tham dự tích cực của 20 

anh chị khuyết tật. Đây là dịp nhằm giúp 

tham dự viên chia sẻ những trải nghiệm 

thành công và thất bại, những bài học có ý 

nghĩa trong cuộc sống, và cũng là cơ hội để 

mọi người nhìn nhận lại vấn đề của chính 

bản thân.  

Một số chủ đề được lấy từ câu danh ngôn 

cuộc sống như: “Nếu tự tin ở bản thân, bạn 

sẽ truyền niềm tin đến người khác - Ngạn 

Ngữ Đức.” hoặc “Hãy có trách nhiệm với 

cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn sẽ là 

người đưa bạn đến nơi bạn muốn đến chứ 

không phải ai khác - Les Brow”, tất cả nhằm 

hướng đến những điều được xem là quý giá, 

là quan trọng và có ý nghĩa đối với mọi 

người.  

Một câu danh ngôn chia sẻ 

Thanh Tùng chia sẻ câu chuyện của mình 

Chị T.M bộc bạch: “Trên tay tôi là câu danh 

ngôn ‘Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, 

chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh - 

Khuyết Danh’. Hiện tại tôi đang đối diện với 

tình trạng sức khỏe không tốt, có thể chết 

lúc nào cũng không biết trước, tuy nhiên, tôi 

nghĩ rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt, 

tính cách khác nhau và cảm nhận sự vui 

buồn cũng khác nhau.  

>> Đọc thêm 
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4. Tin vắn việc làm 

tháng 9 của DRD  

1. NKT tìm việc: Tính từ tháng 1 năm 

2015 đến nay, bộ phận Việc làm 

DRD đã tiếp nhận 232 NKT đăng ký 

tìm việc. Riêng tháng 9/2015, có 23 

NKT đăng ký tìm việc mới và trong 

đó có 05 NKT được giới thiệu đi làm 

tại công ty với các vị trí như: Nhân 

viên chăm sóc khách hàng tại; nhân 

viên hàn bo mạch; sửa điện thoại; 

mài đá quý. 

2. Doanh nghiệp tuyển dụng: Từ 

tháng 1/2015 đến nay, bộ phận việc 

làm DRD đã xây dựng mạng lưới với 

hơn 60 doanh nghiệp. Tính riêng 

tháng 9/2015, có 06 doanh nghiệp 

mới đăng ký tuyển dụng NKT vào 

làm việc. 

5. DRD mời nộp hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ 

dụng cụ trợ giúp 

Các năm qua, dưới sự hỗ trợ của 

Công ty INVESCO và một số cá 

nhân, đã có hơn 200 người khuyết 

tật có hoàn cảnh khó khăn tại Tp. 

HCM và các tỉnh đã được nhận các 

dụng cụ trợ giúp này. 

Nhận thấy vẫn còn nhiều NKT gặp 

khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là 

NKT ở các tỉnh vùng xa, không có 

phương tiện để đi lại, học tập, mưu 

sinh và tham gia các hoạt động xã 

hội. Nhằm góp phần giúp cho NKT tự 

tin hội nhập cộng đồng, không còn là 

gánh nặng cho gia đình và xã hội, 

nâng cao chất lượng cuộc sống, 

DRD tiếp tục thực hiện kế hoạch vận 

động tài trợ xe lăn, xe lắc và nạng 

dành cho người khuyết tật có hoàn 

cảnh khó khăn như các năm trước 

đã thực hiện. 

>> Đọc thêm 

Anh Nguyễn Viết Lâm chia sẻ 

3.9 nguyên tắc VÀNG 

trong giao tiếp 

Sáng 27/9/2015, Trung tâm khuyết tật và 

phát triển (DRD) kết hợp với bộ phận nhân 

sự công ty Nestlé đã tổ chức buổi chia sẻ 

của CLB Việc làm lần thứ 42 với chủ đề “9 

nguyên tắc VÀNG trong giao tiếp”. Đây là 

cơ hội để các tham dự viên biết và hiểu 

hơn về những nguyên tắc cơ bản trong 

giao tiếp hàng; củng cố, xây dựng các mối 

quan hệ xã hội của bản thân; biết cách 

khắc phục những LỖI thường gặp phải 

trong giao tiếp hàng ngày với nhiều mối 

quan hệ khác nhau. Buổi chia sẻ đã thu hút 

được gần 30 tham dự viên là các bạn 

khuyết tật không khuyết tật cũng như các 

bạn sinh viên tham dự.  

Khách mời, Anh Nguyễn Viết Lâm và chị 

Huỳnh Hồng Thu Sang đại diện công ty 

Nestlé đã đồng hành với các tham dự viên 

trong buổi chia sẻ này. Với tiêu chí “Không 

phải là hoạt động Giảng – Nghe mà hướng 

đến việc chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế”, 

thông qua những hoạt động như kể 

chuyện, thực hành nhanh đã mang lại bầu 

không khí vui vẻ, thoải mái cho tham dự 

viên trong suốt quá trình chia sẻ, đồng 

thời giúp các tham dự viên dễ dàng ghi 

nhớ và ứng dụng để nâng cao kỹ năng giao 

tiếp cho mình.  

Nhận xét về buổi tập huấn bạn Ph. (sinh 

viên khiếm thị trường ĐH KHXH&NV 

TP.HCM) chia sẻ: Buổi tập huấn rất thú vị, 

bổ ích. Nguyên tắc khiến bạn ấn tượng và 

ghi nhớ nhất là: “Không chỉ trích, không 

oán trách, không than phiền”, điều mà rất 

nhiều người mắc phải trong quá trình giao 

tiếp. Ph. cũng hy vọng CLB sẽ tổ chức thêm 

nhiều buổi sinh hoạt với những kỹ năng 

khác để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 

các bạn khuyết tật, để các bạn tự tin hơn 

trong công việc, học tập và trong cuộc 

sống của mình.  >> Đọc thêm 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17190-drd-moi-nop-ho-so-de-nghi-ho-tro-dung-cu-tro-giup.html
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3. Việc làm cho 

người khuyết tật: 

Cần hơn sự chung 

tay từ cộng đồng! 
Trong những năm qua, công tác 

chăm sóc người khuyết tật (NKT) 

nói chung, dạy nghề, tạo việc làm 

nói riêng đã được các cơ quan, ban, 

ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp 

Hà Tĩnh quan tâm. Tuy nhiên, hiện 

vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 

công tác tuyển sinh học nghề và giải 

quyết việc làm cho NKT. gỡ  

Chật vật tuyển sinh, khó giải 

quyết việc làm 
 

Hà Tĩnh hiện có 67.733 NKT, chiếm 

5,2% dân số. So với toàn quốc, Hà 

Tĩnh là tỉnh có tỷ lệ NKT cao. Theo 

các thống kê, có đến 35,8% NKT bị 

mù chữ, chỉ có 2,36% NKT có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật và tập trung 

chủ yếu ở khu vực đô thị, 58% NKT 

trong độ tuổi lao động tham gia làm 

việc, 30% chưa có việc làm và 

mong muốn tìm được việc làm. Như 

vậy, có thể thấy, nhu cầu đào tạo 

nghề của NKT là rất lớn. Việc tạo 

điều kiện cho NKT tham gia thị 

trường lao động và cải thiện vị thế 

kinh tế, xã hội để họ dễ dàng hòa 

nhập cộng đồng là thực sự cần 

thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn 

tỉnh, số lượng NKT tham gia học 

nghề còn chưa cao, hiệu quả tạo 

việc làm vẫn còn hạn chế. 

>> Đọc thêm 

 

Quang cảnh tại buổi khởi động dự án 

1. Khởi động giám sát 
thực hiện Công ước 
LHQ về quyền của 
người khuyết tật 

Dự án “Giám sát, đánh giá và thực 
hiện Công ước LHQ về quyền của 
người khuyết tật ở Việt Nam" vừa 
chính thức được Trung tâm hành 
động vì sự phát triển cộng đồng khởi 
động.  

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng 
cao năng lực của các hội nhóm và 
cá nhân người khuyết tật Việt Nam 
để hỗ trợ và giám sát việc thực thi 
Công ước, tăng cường nhận thức và 
sự công nhận từ cấp Chính phủ tới 
cộng đồng về quyền và năng lực của 
người khuyết tật. Cùng với đó, dự án 
sẽ tổ chức tham vấn nhằm xây dựng 
bộ tài liệu công cụ để giám sát, đánh 
giá và thực hiện Công ước quốc tế 
về quyền của người khuyết tật.  

Dự án sẽ tiếp cận tới các cá nhân và 
tổ chức, hội nhóm người khuyết tật ở 
21 trên tổng số 63 tỉnh thành trên 
toàn quốc. Kết quả giám sát sẽ được 
chuyển lên Ủy ban Giám sát Công 
ước của LHQ.  

Ngày 28/11/2014, Việt Nam đã chính 
thức phê chuẩn và triển khai Công 
ước của LHQ về người khuyết tật, 
thể hiện cam kết của Chính phủ Việt 

Nam trong việc thúc đẩy và phát huy 
các quyền của người khuyết tật. 

>> Đọc thêm 

Tin bốn phương 

2. 500.000 trẻ khuyết 

tật hưởng lợi từ mô 

hình giáo dục hòa 

nhập 

Dự án hỗ trợ giáo dục hòa nhập 

cho trẻ khuyết tật, đào tạo nghề và 

việc làm cho thanh thiếu niên 

khuyết tật đã giúp 500.000 trẻ được 

hưởng lợi. 

Sáng 11/9 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - 

Đào tạo và tổ chức Catholic Relief 

Services (CRS ), Cơ quan phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID ) đã tổ 

chức lễ tổng kết dự án hòa nhập 

người khuyết tật Việt Nam.  

Đây là dự án hỗ trợ giáo dục hòa 

nhập cho trẻ khuyết tật, đào tạo 

nghề và việc làm cho thanh thiếu 

niên khuyết tật tại Việt Nam, đã 

được triển khai  từ tháng 10/2005 – 

9/2015.  >> Đọc thêm 
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http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/ket-noi-nguoi-khuyet-tat-voi-the-gioi-qua-dao-tao-tin-hoc-20150805153325039.htm
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17160-khoi-dong-giam-sat-thuc-hien-cong-uoc-lhq-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17141-500000-tre-khuyet-tat-huong-loi-tu-mo-hinh-giao-duc-hoa-nhap.html


1. Tuyển nhân viên phụ trách 

khách hàng 

Địa chỉ làm việc: Long An 

Số lượng: 01 

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm làm và theo dõi 

các đơn đặt hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt 

chẽ với khách hang quốc tế/ Giải quyết các vấn đề phát 

sinh lên quan tới đơn hàng và yêu cầu khách hàng/ Phối 

hợp cùng các bộ phận khác liên quan trong công ty để 

xác định năng lực sản xuất, xác nhận ngày giao hàng/

Làm báo cáo theo đúng thời hạn và xác thực 

Yêu cầu công việc: 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp ĐH 

Ngoại thương hoặc ĐH Quản trị kinh doanh. 

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực phụ 

trách khách hàng ngành giày da hoặc có kinh nghiệm 

từ 1 – 5 năm ở vị trí tương đương. 

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống 

Có kinh nghiệm trong việc dịch các tài liệu hướng 

dẫn đóng gói bao bì cho hiện trường sản xuất. 

Tiếng Anh nói /viết tốt. Biết thêm tiếng Hoa là 1 lợi 

thế 

Hạn tuyển dụng: Tháng 10/2015 

2. Tuyển công nhân mài đá quý 

Địa điểm làm việc:  Phan Văn Trị, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Tp.HCM 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (05 ngày/ tuần) 

Số lượng: 20 người (Nam/nữ) 

Yêu cầu công việc: 

Tình trạng khuyết tật: Vận động chân, hai tay khỏe, 

hai mắt nhìn tốt 

Độ tuổi: 18-30 tuổi 

Bằng cấp: Trung học  

Đủ sức khỏe làm việc 

Trung thực, cẩn thận, ngăn nắp 

Mô tả công việc: Thực hiện mài đá quý bằng máy 

theo kích thước quy định  

Quyền lợi: 

Được đào tạo nghề 

Chế độ đầy đủ, theo luật lao động. 

Phụ cấp tiền cơm trưa (18.000 VNĐ/ ngày) 

Khám sức khỏe hàng tháng  

Tiền lương: 3,100,000 triệu/tháng + Năng suất  

Hồ sơ gồm: 

Đơn xin việc 

Sơ yếu lý lịch 

Bản photo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân 

Các bằng cấp có liên quan 

Những giấy tờ liên quan khác nếu trúng tuyển 

Nếu ứng viên trúng tuyển, trước khi làm việc sẽ 

chích ngừa viêm gan A và B tại viện Pasture, P. 8, Q. 
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Lưu ý: Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi 

phỏng vấn 

Thời hạn tuyển dụng: 10/2015 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

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

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

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú 
Quyên hoặc Phan Thị Rát 
Email: vieclam@drdvietnam.com 

Chú ý: Để được hỗ trợ thông tin tốt nhất, các bạn nên 
đặt câu hỏi trực tiếp trên trang website của DRD tại địa 
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Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

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

Điện thoại: (08) 626799 11— 626799 22 

Fax: (08) 626799 33 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


