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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 11&12/2015 



1.“Một thế giới cho tất 
cả - chia sẻ giấc mơ” 
rộn ràng ngày hội lớn 
của người khuyết tật 

Tối 2-12, Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) tổ chức chương trình “Một 
thế giới cho tất cả - Chia sẻ giấc mơ” 
thu hút hàng ngàn người tham gia. Đây 
là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện 
kỷ niệm 10 năm thành lập (2005-2015) 
DRD, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc 
tế Người khuyết tật (3-12). Chiều cùng 
ngày, 21 gian hàng thủ công gồm: tranh 
giấy xoắn, tranh bướm, áo dài len, 
khung hình bút lửa, tranh thêu tay, 
tranh sơn dầu… cũng được bố trí tại 
Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm 
Ngọc Thạch, Q1, TPHCM) nhằm giới 
thiệu đến cộng đồng những sản phẩm 
do chính người khuyết tật (NKT) làm ra. 
Bên cạnh đó, chương trình còn có triển 
lãm hình ảnh ghi lại dấu ấn 10 năm 
DRD hoạt động vì NKT và khu vực giới 
thiệu các hội, nhóm, tổ chức của NKT 
tại TPHCM, Lâm Đồng.   

Ngày 3-12-2005, DRD chính thức ra đời 
(trực thuộc Trung tâm thực hành Công 
tác xã hội, Trường ĐH Mở TPHCM) với 
4 thành viên đều là người khuyết tật 
(NKT). Trong nỗ lực thay đổi nhận thức 
của cộng đồng về NKT, từ năm 2005-
2007, DRD đã triển khai nhiều hoạt 

động thiết thực, như; thành lập thư 
viện với hơn 12.000 đầu sách về khuyết 
tật và công tác xã hội, phát triển trang 
tin điện tử, diễn đàn (bao gồm chuyên 
trang luật, chính sách) với số lượng 
truy cập lên đến 19.000 lượt/năm. 
Nhằm tư vấn, tập huấn kỹ năng tìm 
việc, giới thiệu việc làm cho NKT, DRD 
thành lập CLB Doanh nghiệp NKT, CLB 
Tìm việc, Nhóm cố vấn việc làm cho 
NKT. Tính đến nay, đã có hơn 1.000 
NKT được DRD hướng nghiệp, 266 NKT 
có việc làm ổn định và 50 doanh nghiệp 
tham gia mạng lưới tuyển dụng NKT tại 
DRD.  

Chia sẻ niềm vui khi cùng nhìn lại 10 
năm hoạt động vì NKT của DRD, bà Tôn 
Nữ Thị Ninh – nguyên Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban đối ngoại Quốc hội - xúc động 
nói: “Các bạn đã khẳng định NKT không 
phải là gánh nặng mà là một phần của 
xã hội nhân bản và văn minh. Chúng ta 
đang hướng đến ngày quốc tế về nhân 
quyền, chính các bạn đã nắm lấy quyền 
con người và quyền phát triển của 
mình nên các bạn được quyền vui 
mừng và tự hào. Chúc mừng chị Võ Thị 
Hoàng Yến, vị lãnh đạo của cộng đồng 
NKT hiện nay, chúc DRD và cộng đồng 
NKT lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp 
nhiều hơn vào sự phát triền bền vững 
của xã hội Việt Nam”.  

>> Đọc thêm 

2.Con đường hòa nhập xã 
hội của Người khuyết tật 
vẫn còn nhiều thách thức 
Ngày 1/11/2015, bà Võ Thị Hoàng Yến - 

người sáng lập DRD đã có buổi họp với các 

nhóm thanh niên Đột phá, CLB phụ nữ 

khuyết tật, nhóm sống độc lập, CLB văn hoá 

người điếc Tp. HCM và một số các anh chị 

lần đầu đến với DRD.  

Trong buổi họp, Bà Hoàng Yến chia sẻ về 

những biến chuyển tích cực liên quan đến 

người khuyết tật tại Việt Nam như gần đây 

chính phủ thành lập Uỷ ban quốc gia về 

người khuyết tật, Việt Nam cũng đã kí công 

ước quốc tế về quyền của NKT và Luật của 

NKT ngày càng được chú ý và thực thi tốt 

hơn trước. Tuy vậy, có một thực tế mà các tổ 

chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đang phải 

đối mặt chính là việc nhận được các nguồn 

tài trợ để thực hiện các hoạt động cho các 

nhóm yếu thế, trong đó có NKT sẽ không còn 

nhiều như trước, điều này đòi hỏi bản thân 

NKT phải tự vận động nhiều hơn để gia tăng 

tiếng nói và kỹ năng hoà nhập vào xã hội.  

Toàn cảnh buổi chia sẻ  

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội chi sẻ tại sự kiện  

Trong câu hỏi "Trước những tình hình chung 

như vậy, mọi người có mong ước gì?", có rất 

nhiều câu trả lời "..mong muốn DRD có một 

nơi sinh hoạt rộng hơn và ổn định để mọi 

người có thể đến sinh hoạt như trước..". 

Một ý kiến khác: "Trước đây DRD có hội 

quán cho anh chị em đến thể hiện khả năng, 

cũng là một sân chơi cộng đồng cho cả người 

khuyết tật và không khuyết tật, nên rất mong 

DRD sẽ có lại một nơi như thế!"  

>>Đọc thêm 
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4. Họp mặt nhóm 

sinh viên khuyết tật 

Vào sáng ngày 19/12/2015, nhóm 

dự án hỗ trợ sinh viên khuyết tật 

(SVKT) đã tổ chức buổi họp mặt 

với 20 tham dự viên bao gồm các 

bạn SVKT viên và tinh nguyện 

viên đến từ các trường Đại học - 

Cao đẳng trên địa bàn Tp. HCM. 

Hoạt động này diễn ra tại Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD). Mục tiêu buổi gặp mặt 

nhằm: giới thiệu về dự án hỗ trợ 

SVKT và tìm hiểu nhu cầu từ 

người tham dự để thiết kế các 

hoạt động phù hợp về sau.  

Dự án hỗ trợ SVKT mang tính kế 

thừa từ Dự án nâng cao năng lực 

cho Thanh niên khuyết tật được 

đã được thực hiện trong 3,5 năm 

giai đoạn 2012 – 2015. Những 

hoạt động của dự án được thực 

hiện nhằm giúp cho các bạn 

SVKT được nâng cao nhận thức 

và nâng cao năng lực, tạo điều 

kiện học tập để đạt kết quả tốt và 

có khả năng tham gia đóng góp 

lại cho cộng đồng người khuyết 

tật (NKT). Hoạt động chủ yếu là 

chia sẻ thông tin về phương tiện 

đi lại; nhà trọ; hướng dẫn làm các 

giấy tờ liên quan đến chính sách 

dành riêng cho SVKT như miễn 

giảm học phí, tiền trợ cấp… 

>> Đọc thêm 

Các thành viên DRD được tôn vinh tại Lễ vinh danh cống hiến vì cộng đồng 

3.DRD vinh dự nhận 
giải thưởng Global 
Award 2015 
Ngày 14/11/2015 tại hội trường Canary 

Club trường Đại học Tân Tạo, Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển vinh dự được 

nhận giải thưởng Global Award danh giá 

do giáo sư Bùi Duy Tâm và Ủy ban kết 

nghĩa thành phố San Francisco, Mỹ - TP 

HCM sáng lập. Giải thưởng được trao tặng 

lần đầu tiên vào năm 2011 với mục đích 

vinh danh những tổ chức và cá nhân là 

người Việt Nam hoặc người Mỹ có nhiều 

cống hiến trong các hoạt động cộng đồng 

tại Việt Nam. Sau 2 lần tổ chức thành công 

vào năm 2011 và 2013, năm nay giải 

thưởng vinh danh 11 cá nhân và tổ chức 

có thành tích và nỗ lực đặc biệt xuất sắc 

trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, 

văn hóa, giáo dục, y học, kiến trúc và các 

hoạt động xã hội.  

Bà Võ Thị Hoàng Yến – Sáng lập và Giám 

đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) được trao tặng giải thưởng Nhân 

đạo vì những cống hiến của bà đối với 

cộng đồng người khuyết tật tại Việt nam. 

Bà và DRD 10 năm qua đã góp phần cải 

thiện đời sống của người khuyết tật thông 

qua các hoạt động nâng cao năng lực cho 

chính họ và tổ chức các chương trình 

truyền thông thay đổi nhận thức của xã 

hội về các vấn đề liên quan tới khuyết tật. 

Ca sĩ Thuỷ Tiên và nhóm hát Đời rất đẹp 

đạt giải về Âm Nhạc do sự nỗ lực vượt khó 

của bản thân để đóng góp tích cực cho sự 

thay đổi cách nhìn của cộng đồng về người 

khuyết tật. Nhóm hát Đời Rất Đẹp được 

xem là nhóm hát người khuyết tật đầu tiên 

và duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Dù 

không qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng 

chính sự mộc mạc, sự nỗ lực và yêu thích 

ca hát cùng sự dìu dắt của những ca sĩ đi 

trước, nhóm đã dần chiếm được cảm tình 

của đông đảo khách đến xem. Ngoài biểu 

diễn ở hội quán Đời Rất Đẹp, nhóm còn 

được mời biểu diễn tại nhiều trường ĐH ở 

TP.HCM, khu công nghiệp, các chương 

trình thiện nguyện để truyền cảm hứng 

đến nhiều người. Nhóm được Lãnh sự 

quán Mỹ đặc biệt mời hát quốc ca Việt 

Nam cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập 

ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.  

>> Đọc thêm 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17406-hop-ma%CC%A3t-nho%CC%81m-sinh-vien-khuye%CC%81t-ta%CC%A3t.html
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6. Vua đầu bếp Mỹ 

năm 2012 giao lưu 

cùng sinh viên và 

người khuyết tật 

Sáng nay (17/12), gần 200 người 

khuyết tật, tình nguyện viên và 

các bạn sinh viên cùng đại diện 

Lãnh sự quán Mỹ và nhân viên 

Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã có mặt tại Trường 

Đại học Hoa Sen (Số 8 Nguyễn 

Văn Tráng, quận 1) để tham gia 

chương trình giao lưu với Chris-

tine Hà - Vua đầu bếp Mỹ năm 

2012. Chương trình do Trung tâm 

DRD phối hợp cùng trường Đại 

học Hoa Sen tổ chức.  

Christine Hà chia sẻ: "Tôi mất thị 

lực từ lúc đang là sinh viên, và tôi 

đã phải nỗ lực từng ngày để có 

thể thích nghi với tình trạng mất 

thị lực. Đồng thời nhờ sự hỗ trợ 

của các tổ chức như DRD tại Hoa 

Kì đã giúp tôi có thêm kỹ năng để 

sống độc lập.”  

>> Đọc thêm 

Bà Kiều Dung - Cố vấn nhân sự cho công ty Jia Hsin  

5.Người khuyết tật – 

Thách thức và Cơ hội 

Việc làm 

Vào sáng ngày 18/11/2015 vừa qua, 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) tổ chức hội thảo “Người khuyết 

tật – Thách thức và Cơ hội Việc làm” 

tại Khách sạn Ramana, 323 Lê Văn 

Sỹ, Quận 3, TP.HCM. 

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu 

vai trò của các trung tâm giới thiệu việc 

làm với việc làm cho người khuyết tật, 

lắng nghe những chia sẻ của các do-

anh nghiệp trong tuyển dụng người 

khuyết tật và tìm hiểu thêm vai trò của 

NKT trong vấn đề việc làm. 

Đến tham dự hội thảo có đại diện các 

trung tâm giới thiệu việc làm khu vực 

phía Nam, các Hội nhóm người khuyết 

tật khu vực miền Nam, đại diện các 

doanh nghiệp tuyển dụng NKT trong 

mạng lưới DRD, người khuyết tật và 

các tổ chức hoạt động vì NKT tại HCM, 

CLB Doanh nghiệp NKT TP.HCM. 

Mở đầu buổi hội thảo, Thạc sĩ Lưu Thị 

Ánh Loan (Quyền Giám đốc Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển DRD chia sẻ 

rằng: “Ban đầu thành lập, DRD không 

có mảng việc làm. Tuy nhiên khi NKT 

đến với DRD, họ nêu lên nỗi lo lắng về 

vấn đề này, nên chúng tôi quyết định 

viết dự án xin tài trợ và được Đại sứ 

quán Ai-len tài trợ. Sau một thời gian 

hoạt động dự án, DRD xem việc hỗ trợ 

cho NKT có được việc làm là 1 trong 

những sứ mệnh của mình”.  

Trong thời gian tiếp theo, Bộ phận việc 

làm của DRD sẽ tiếp tục hỗ trợ NKT có 

thêm các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu 

tuyển dụng. Bên cạnh đó thúc đẩy việc 

nâng cao trách nhiệm xã hội của do-

anh nghiệp, để họ đánh giá, nhìn nhận 

đúng giá trị của lao động khuyết tật. 

DRD cũng sẽ cùng huy động, vận động 

chính sách để NKT cũng như doanh 

nghiệp có được những quyền, trách 

nhiệm phù hợp, nhằm giảm thiểu thách 

thức, tăng cường cơ hội cho NKT 

trong vấn đề tìm kiếm việc làm và trụ 

việc. Trong lĩnh vực này, DRD mong 

muốn nhận được sự đồng hành, vào 

cuộc của các Trung tâm giới thiệu việc 

làm, các cơ sở đào tạo để mục đích hỗ 

trợ việc làm cho NKT đạt được hiệu 

quả.  

>> Đọc thêm 
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8. Tập huấn với chủ 

đề “Tăng cường 

năng lực cho Sinh 

viên khuyết tật” 

Được sự tài trợ của Seattle Inter-

national Foundation, trong hai 

ngày 26-27/12/2015 tại khách 

sạn Công Đòan - TP Cần Thơ, 

Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tổ chức tập huấn 

với chủ đề “Tăng cường năng lực 

cho Sinh viên khuyết tật” cho các 

thành viên CLB Chung Sức thuộc 

Đại học Đồng Tháp và CLB Sinh 

Viên Khuyết Tật thuộc trường ĐH 

Cần Thơ.  

Tập huấn với mục tiêu giúp hai 

CLB nhận diện được những ưu 

và khuyết điểm của CLB; tìm ra 

được những nguồn lực hỗ trợ 

cho sự phát triển cũng như biết 

cách lập và hoàn thiện kế hoạch 

chiến lược trong năm 2016 tới. 

Anh Nguyễn Quốc Giang – hiện 

đang theo học Thạc sĩ Công tác 

xã hội tại Philippines đồng thời là 

thành viên sáng lập CLB Chung 

sức là khách mời chia sẻ trong 

hai ngày tập huấn.  

>>Đọc thêm 

Tham dự viên học Yoga cho Người khuyết tật  

7. Tập huấn: “Tăng 

cường năng lực cho 

phụ nữ khuyết tật” 

Nhằm tạo điều kiện để Phụ nữ khuyết 

tật (PNKT) được nâng cao năng lực, từ 

đó góp phần giúp PNKT có thể tham 

gia bình đẳng các hoạt động như 

những thành viên khác trong xã hội. 

Trung tâm khuyết tật và Phát triển 

(DRD) đã tổ chức chương trình tập 

huấn “Tăng cường năng lực cho 

Phụ nữ khuyết tật" diễn ra từ ngày 

8/12/2015 đến ngày 10/12/2015 (03 

ngày), tại TP.HCM. Chương trình được 

tài trợ bởi Cơ Quan Phát Triển Quốc 

Tế Hoa Kỳ (USAID) và sự hỗ trợ kỹ 

thuật từ tổ chức Mobility International 

USA (MIUSA). 

Đây là khóa tập huấn được thiết kế 

dành riêng cho 17 Phụ nữ khuyết tật 

trẻ, bao gồm nhiều dạng tật khác nhau 

như: Khiếm thị, khiếm thính, nghe kém 

và khuyết tật vận động. Dưới sự 

hướng dẫn của Th.S Lưu Thị Ánh 

Loan – Quyền Giám đốc DRD. Tham 

dự viên đã trao đổi với nhau các chủ 

đề như: vai trò lãnh đạo của PNKT, 

các chính sách hỗ trợ NKT, trải nghiệm 

các hoạt động ngoại khoá mà PNKT 

chưa từng tham gia như Yoga và 

Bowling. 

Sáng ngày 8 tháng 12, Chị Lương 

Hồng Loan chủ nhiệm CLB Công tác 

xã hội Cây Mai (hỗ trợ trẻ em đường 

phố) khách mời của khóa tập huấn đã 

có những chia sẽ về những khó khăn 

của phụ nữ trong vai trò người lãnh 

đạo Hội/nhóm. Chị chia sẻ “Trước nhất 

những người làm công tác xã hội phải 

có cái tâm và giành thời gian cho trẻ, 

cẩn thận cùng nhóm lên kế hoạch để 

hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất. Luôn học 

hỏi từ đồng nghiệp, từ trẻ em đường 

phố, từ các khóa học ngắn hoặc dài 

hạn để nâng cao kiến thức kinh 

nghiệm sống. Đã là trưởng nhóm thì 

trong công việc phải thực sự lắng nghe 

và chứng minh được những việc đã 

nói bằng hành động cụ thể. Phụ nữ có 

nhưng điểm mạnh rất riêng, hãy khéo 

léo phát huy điểm mạnh của mình 

trong quá trình lãnh đạo nhóm”.Các 

tham dự viên đã dành nhiều thời giao 

lưu hỏi đáp học hỏi kinh nghiệm từ chị 

Hồng Loan. Sinh viên khiếm thị 

Nguyễn Thị Tâm chia sẻ “Nghe các chị 

phân tích em nhận thấy bản thân có tốt 

chất lãnh đạo, tuy nhiên để làm tốt em 

cần phải tích cực trao dồi rèn luyện 

hơn nữa, em sẽ cố gắng.”  

>> Đọc thêm 
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Danh sách ủng hộ  

chiến dịch 1forchange  

tháng 11 & 12  

năm 2015  

— 
1. Cô Hương và Chú Sơn (Thụy 

Sỹ)—580,000 VNĐ 

2. Phạm Hùng — 100,000 VNĐ 

3. Lê Duy Linh —2,250,000 VNĐ 

4. Đào Hồng Châu—13,000,000 
VNĐ 

5. Mạnh thường quân—2SGD 

6. Mạnh thường quân—5AUD 

7. Mạnh thường quân—10EUR 

8. Mạnh thường quân—74USD 

9. Đóng góp của khách tại sự 
kiện—7,582,500 VNĐ 

10. Tại 3 thùng 1forchange—
5,497,000 VNĐ 

11. Chị Phương Thảo và các bạn—
2,000,000 VNĐ 

12. Đỗ Thị Thanh Hà—2,000,000 
VNĐ 

13. Trần Trịnh Hằng—500,000 VNĐ 

14. Chị Trâm—200,000 VNĐ 

15. BS Tuyết Minh—5,000,000 VNĐ 

16. Chị Thanh Tú—800,000 VNĐ 

17. Trương Thanh Quốc—50,000 
VNĐ 

18. Chị Huệ Liên—150,000 VNĐ 

19. Chị Thuận—150,000 VNĐ 

20. Chị Thanh Nhung—100 USD 

21. Chị Minh Cầm—3,000,000 VNĐ 

22. Nguyễn Thị Phượng—300,000 
VNĐ 

23. Nhóm dự án Sinh viên khuyết 
tật—700,000 VNĐ 

24. CLB Phụ Nữ Khuyết tật—
615,000 VNĐ 

25. Nguyễn Đức Đại Dương –
630,000 VNĐ 

26. Nghệ sỹ Bửu Phùng—7 USD và 
360,000 VNĐ 

27. Nhóm Content Anpha—500,000 
VNĐ 

Tiếc mục văn nghệ  của các bạn Thanh niên khuyết tật 

9.Một thế giới cho tất cả 

- Chia sẻ giấc mơ 

Ngày 2/12/2015 hưởng ứng ngày 

Quốc tế người khuyết tật do Liên Hiệp 

Quốc phát động, Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) đã tổ chức 

chương trình Một thế giới cho tất cả - 

Chia sẻ giấc mơ, đây đồng thời cũng là 

sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập trung 

tâm  

Cũng trong chương trình, DRD cũng 

đã chia sẻ với cộng đồng về "giấc mơ" 

mà DRD cũng như nhiều NKT đang 

theo đuổi, đó là giấc mơ xây dựng một 

trung tâm văn hoá mà ở đó, NKT ở mọi 

dạng tật đều có thể tự tin và chủ động 

tổ chức cũng như tham gia các hoạt 

động cộng đồng. 

Sự kiện thu hút hơn 1400 người tham 

gia trong đó có NKT, sinh viên các 

trường Đại học, các đại diện của các tổ 

chức phi lợi nhuận trong và ngoài 

nước, như: UNICEF, ILO, EMW,.. cùng 

nhiều tổ chức cũng như cá nhân đã hỗ 

trợ chương trình, trong đó có Công ty 

TNHH Truyền thông Sư Tử Trắng; 

Công ty TNHH TM & DV Trần Linh hỗ 

trợ màn hình LED; Công ty TNHH 

Thiết Bị Âm Thanh - Ánh Sáng Minh 

Tấn; Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng 

Cáo & Thiết Kế Ánh Kim; Công ty 

DRAV Studio Vision – hiệu ứng sân 

khấu; Trường nhạc MPU, nhóm Doanh 

nhân hát, MC Thanh Bạch, Nghệ sĩ 

Thanh Thuỷ, Ca sĩ Võ Hạ Trâm, Ngọc 

Mai, Hà Chương, Thế Vinh, Hà Văn 

Đông và các nghệ sĩ khác. 

Một thế giới cho tất cả  - Chia sẻ giấc 

mơ được tổ chức với mong muốn tri ân 

công đồng trng 10 năm qua đã hỗ trợ 

DRD thực hiện các hoạt động của 

NKT, đồng thời cũng là dịp để NKT 

nhận thấy rằng xã hội đang ngày càng 

tạo nhiều điều kiện để NKT hoà nhập 

tốt hơn vào xã hội, từ đó DRD càng có 

thêm động lực để thực hiện thêm nhiều 

dự án/hoạt động trong tương lai.  

>> Đọc thêm 
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2. Xe nào cho người 

khuyết tật? 

Người khuyết tật không đủ điều 

kiện sức khỏe lái xe theo quy 

định tại Thông tư 24/2015 chỉ có 

thể điều khiển những mô tô hai 

bánh cải tiến có dung tích xilanh 

dưới 50 cm3. 

Theo Phụ lục số 1 tại Thông tư 

liên tịch 24/2015, bắt đầu có 

hiệu lực từ tháng 10-2015, 

người có một trong các tình 

trạng bệnh tật sau đây thì không 

đủ điều kiện lái xe hạng A1 (trên 

50 cm3): Liệt vận động từ hai chi 

trở lên; cụt hoặc mất chức năng 

một bàn tay hoặc một bàn chân 

và một trong các chân hoặc tay 

còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc 

giảm chức năng). 

Bà Lưu Thị Ánh Loan, Quyền 

Giám đốc Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (thuộc Liên hiệp 

Các hội khoa học và kỹ thuật 

Việt Nam), cho rằng quy định 

này sẽ gây cản trở không nhỏ 

đối với việc hòa nhập xã hội, 

mất đi khả năng sinh tồn và sự 

tự lập của người khuyết tật 

(NKT). Hiện nay phần lớn NKT 

đang sử dụng xe máy hai bánh 

hoặc được cải tiến thành ba 

bánh (tùy theo điều kiện sức 

khỏe của họ) để đi học, đi làm 

và tham gia các hoạt động xã 

hội khác. “thiết nghĩ Bộ Y tế và 

Bộ GTVT nên xem xét và tạo 

điều kiện để họ phát huy tối đa 

năng lực của họ bằng cách 

nghiên cứu các thiết bị và công 

nghệ hỗ trợ di chuyển phù hợp 

với điều kiện sức khỏe của NKT. 

Đồng thời tổ chức những lớp 

học luật giao thông và cấp giấy 

phép lái xe cho NKT theo quy 

định của Luật NKT Việt Nam”- 

bà Loan nói. 

>> Đọc thêm 

Giây phút Nguyễn Thị Thanh Hoa đăng quang “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”  

1. Nguyễn Thị Thanh 

Hoa giành vương miện 

“Vẻ đẹp vầng trăng 

khuyết” 

Tối 23-12, tại Hà Nội, Hội Thanh niên 

khuyết tật TP Hà Nội, Trung tâm Hỗ 

trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, 

Trung tâm Phát triển sức khỏe bền 

vững, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe 

và dân số, Tạp chí Doanh nghiệp 

Việt Nam phối hợp tổ chức chung kết 

cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” 

mùa thứ hai - năm 2015.  

Trong đêm chung kết, mười thí sinh 

với những hoàn cảnh, dạng tật khác 

nhau nhưng cùng có khát khao lan 

tỏa tới cộng đồng ngọn lửa nhân văn 

phải vượt qua ba phần thi: Vẻ đẹp 

của tôi, Tài năng của tôivàTrí tuệ của 

tôi.  

Ở phần thi Vẻ đẹp của tôi, các thí 

sinh được quyền giới thiệu về bản 

thân trong tối đa 30 giây. Trong khi 

đó, ở phần thi Tài năng của tôi, mỗi 

“vầng trăng khuyết” lại đem tới cho 

ban giám khảo cùng hàng nghìn 

khán giả một câu chuyện về những 

ước mơ, khát vọng cháy bỏng của 

riêng mình.  

Sau phần thi này, chỉ còn năm ứng 

viên cho vương miện hoa hậu “Vẻ 

đẹp vầng trăng khuyết”, gồm: 

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn 

Phương Linh, Nguyễn Thị Minh Tâm, 

Trương Thị Hoài Hạnh và Tạ Thị 

Duyên.  

Với bài hùng biện nêu bật được 

quan điểm về thái độ phân biệt, kỳ 

thị của xã hội đối với người khuyết 

tật, Nguyễn Thị Thanh Hoa - cô gái 

bé nhỏ quê Nghệ An - đã gây ấn 

tượng mạnh với Ban Giám khảo và 

các khán giả, qua đó giành ngôi hoa 

hậu cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng 

khuyết” mùa thứ hai - năm 2015. 

“Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” là cuộc 

thi hoa hậu dành cho các nữ thanh 

niên khuyết tật Việt Nam, với tiêu chí 

vẻ đẹp của con người không chỉ nằm 

ở hình thể mà còn tiềm ẩn trong tâm 

hồn, nghị lực, trí tuệ.  

>> Đọc thêm 
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1. Tuyển nhân viên Marketing 

online công ty Sanco Freight 

Địa điểm làm việc:  23B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM 

Số lượng cần tuyển:  1 - 2 (Nam/nữ) 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính 

Yêu cầu công việc:  

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong các ngành sau: 

Thương mại điện tử, Marketing, Truyền thông, PR, Quản trị 

kinh doanh… 

Luôn đam mê và sáng tạo trong công việc 

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, chịu áp lực 

công việc cao 

Đam mê vi tính, sử dụng thành thạo các phần mềm đồ 

họa, Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), ưu tiên có 

kiến thức về Marketing và lập trình  

Biết kỹ năng HTML, SEO là một lợi thế 

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu và sử dụng tốt tài 

liệu, phần mềm ứng dụng trong marketing online bằng 

tiếng Anh 

Mô tả công việc: Quản lý website theo chuẩn SEO, thực 

hiện các công việc quảng cáo online theo kế hoạch Mar-

keting online của Công ty. 

Mức lương và hỗ trợ: Theo thỏa thuận, tùy vào trình độ và 

kinh nghiệm. Lương cứng 4 – 8 triệu/tháng + tiền thưởng nếu 

đạt và vượt chỉ tiêu 

Môi trường làm việc: Làm việc trên lầu 2 - 3. Nếu phù hợp 

khả năng nhưng không thuận tiện làm việc ở Công ty thì có 

thể nhận việc về nhà làm 

Thời hạn tuyển dụng: 15/01/2016 

2. Tuyển nhân viên chuyển đổi dữ 

liệu cho Công ty TNHH DiCentral 

Việt Nam 

Địa điểm làm việc:  139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. 

HCM 

Số lượng tuyển: 02 người (ưu tiên nam) 

Thời gian làm việc: Theo ca và giờ linh hoạt (có thể ca tối vì 

hỗ trợ khách hàng Mỹ và châu Âu) 

Yêu cầu công việc: 

Có kiến thức cơ bản về CNTT và có kỹ năng phù hợp với 

yêu cầu của công ty cho vị trí  

Không cần thiết phải có kinh nghiệm về Data Mapping 

Tư duy logic tốt và khả năng phân tích dữ liệu tốt 

Ưu tiên ứng viên thông thạo Anh văn, đặc biệt là kỹ năng 

nói và viết  

Khả năng làm việc nhóm 

Thành thạo trong việc sử dụng máy tính và các phần mềm 

thông thường (Windows, Office) 

Có bằng CNTT trình độ Cao đẳng hoặc cao hơn. 

Mô tả công việc:  

Đọc và phân tích các thông số kỹ thuật, tìm kiếm chi tiết 

không hợp lý 

Kiểm tra/cập nhật/sửa chữa Data Maps chính xác và kịp 

thời 

Kiểm tra để chuyển đổi dữ liệu chính xác và phù hợp khi 

yêu cầu 

Làm việc với trưởng nhóm và quản lý dự án khi cần thiết, 

hỗ trợ khách hàng chuyển đổi dữ liệu với chất lượng tốt 

nhất và mang lại sự hài lòng cho khách hàng 

Được truy cập vào các nguồn tài liệu khi được phép của 

Công ty để được cập nhật về công nghệ mới nhất, kiến 

thức kỹ thuật… 

Lưu ý:  

Phải ký và thực hiện theo các NDA (Hiệp định không tiết 

lộ) để truy cập vào các nguồn dữ liệu của dự án  

Các nhân viên có thể sẽ được yêu cầu phải làm theo bất 

kỳ hướng dẫn công việc liên quan khác và thực hiện nhiệm 

vụ công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng nhóm 

hoặc quản lý dự án 

Lương: Theo thoả thuận 

Điều kiện làm việc: Có thang máy, thuận tiện cho các bạn 

đi nạng, xe lăn di chuyển. 

Thời hạn tuyển dụng: 30/1/2016 

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 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 củaDRD tại địa chỉ: drdvi-

etnam.org. Chúng tôi không hỗ trợ trả lời trên các website chia 

sẻ thông tin khác 
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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 


