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 Ra mắt Ủy ban Quốc 
gia về người khuyết tật 
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Thiệp chúc Tết Bính Thân của DRD 

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 

Trân trọng! 

Bản tin nội bộ  Tháng 01/2016 



1.Lễ giới thiệu dự án 
Tiếp Cận vì sự hoà 
nhập của người 
khuyết tật tại Tây Ninh 

Ngày 14/01/2016, Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển đã phối hợp 

cùng Tổ chức trợ giúp người 

Khuyết tật (VNAH) tổ chức Lễ giới 

thiệu các dự án hỗ trợ người khuyết 

tật tại Tây Ninh do cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kì tài trợ. Tham 

gia lễ giới thiệu dự án có ông 

Christopher Abrams - đại diện 

USAID và đại diện các Sở - Ban 

ngành tại Tây Ninh. 

Trong dịp này đại diện DRD, Bà 

Lưu Thị Ánh Loan đã trình bày về 

Dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập của 

người khuyết tật” được xây dựng 

với mục tiêu tổng thể là tạo ra một 

xã hội không rào cản đối với người 

khuyết tật, trong đó người khuyết 

tật có thể tham gia vào tất cả các 

hoạt động xã hội, kinh tế và giáo 

dục một cách bình đẳng và công 

bằng bằng cách áp dụng thực hiện 

các chính sách mà luật pháp dành 

cho người khuyết tật, tăng cường 

ứng dụng công tác xã hội và cách 

tiếp cận dựa vào nguồn lực cộng 

đồng.”  

Bà Diệp Thị Hiệp – Giám đốc Sở 

lao động Thương binh – Xã hội Tây 

Ninh phát biểu: “…Tây Ninh rất cảm 

ơn cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kì đã chọn Tây Ninh là nơi thực 

hiện dự án và góp phần cải thiện 

cuộc sống của NKT tại địa bàn 

Tỉnh, Sở Lao động Thương binh – 

Xã hội Tây Ninh và các Sở - Ban 

ngành sẽ cùng phối hợp để dự án 

sớm đạt được các mục tiêu đã đề 

ra…”  

Ngay sau khi thực hiện nghi thức kí 

tiếp nhận dự án, DRD đã có dịp gặp 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó 

chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh. Tại 

buổi gặp, Ông Ngọc hoan nghênh 

các dự án vì có những kế hoạch rất 

cụ thể và tập trung vào những khó 

khăn của NKT. Ông hi vọng dự án 

sẽ sớm đạt được những mục tiêu 

mà dự án đề ra.  

Bên cạnh đó, VNAH cũng giới thiệu 

Chương trình thực thi chính sách và 

trị liệu cho NKT (DIRECT) mà tổ 

chức này sẽ thực hiện tại Tây Ninh. 

Trước đó, vào ngày 15/12/2015 

DRD cũng đã thực hiện buổi giới 

thiệu dự án này tại Bình Định. 

>> Đọc thêm 

 

2.Hồn nhiên vẽ 

Ngày 10/01/2016 vừa qua, Dự án Hỗ trợ 

sinh viên khuyết tật của DRD đã phối 

hợp cùng Toa Tàu tổ chức buổi trải 

nghiệm vẽ dành cho người khuyết tật. 

Chương trình lần này được thực hiện tại 

Cơ sở khuyết tật Ân Điển (Quận Thủ 

Đức). 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt 

động thú vị. 

Mở đầu là hoạt động vẽ lẫn nhau. Các 

bạn được sắp xếp ngồi theo cặp đối diện 

nhau, vẽ về người đối diện mình theo 4 

cách khác nhau (nhìn và vẽ bằng tay 

phải, nhìn và vẽ bằng tay trái, nhìn chằm 

chằm không liếc xuống giấy và vẽ, nhìn 

rồi nhắm mắt vẽ). Hoạt động này giúp 

các bạn trải nghiệm việc vẽ “khác 

thường”, để hiểu rằng có những điều thú 

vị nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, cách 

cảm nhận; cũng như là cách để các bạn 

quan sát người bạn mới của mình. 

Một cách vẻ trong trò chơi 

Ảnh lưu niệm cuối chương trình 

Tiếp sau đó là những hoạt động vẽ theo 

sự thay đổi của âm nhạc và vẽ theo chủ 

đề, từ khoá. Hoạt động này giúp các bạn 

thư giãn và thay đổi linh hoạt, nhanh 

chóng, kích thích sự sáng tạo, trí tưởng 

tượng và khả năng liên tưởng của mình. 

Với hoạt động cuối cùng – ghi lại 10 thời 

điểm đáng nhớ trong quá khứ của mỗi 

bạn và chọn ra 1 đến 2 cột mốc ấn tượng 

nhất để vẽ - thì không gian chương trình 

trở nên trầm lắng hơn và các bạn đều 

xúc động hơn khi được nghe chia sẻ 

những câu chuyện… >> Đọc thêm 

Tin hoạt động 2 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17466-le-gioi-thieu-du-an-tiep-can-vi-su-hoa-nhap-cua-nguoi-khuyet-tat-tai-tay-ninh.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17477-ho%CC%80n-nhien-ve%CC%83.html


4. Hội nghị mô hình 

sống độc lập cho 

Người khuyết tật 

nặng tại Việt Nam 

Ngày 21/01/2016, tại khách sạn 

Kim Liên, Hà Nội diễn ra hội nghị 

mô hình sống độc lập tại Việt 

Nam do Cục Bảo Trợ Xã Hội - Bộ 

Lao Động Thương Binh và Xã 

Hội chỉ đạo tổ chức. Mục đích 

chương trình "Hướng phát triển 

bền vững của mô hình sống độc 

lập - Nhu cầu trợ giúp và thực thi 

quyền sống độc lập cho người 

khuyết tật tại Việt Nam".  

>> Đọc thêm 

Ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD đại diện ký chuyển giao mô hình hỗ trợ việc làm cho NKT tại 
Cần Thơ  

3.DRD chuyển giao mô 
hình Tư vấn việc làm 
cho TTGTVL Cần Thơ 
Dự án tăng cường năng lực để năng cao vị 

thế và phát triển kinh tế cho người khuyết 

tật (BRAVE) được Irish Aid tài trợ từ 2013-

2015. Trong đó có phần chuyển giao mô 

hình tư vấn việc làm cho các trung tâm giới 

thiệu việc làm của nhà nước. Đây được 

xem là mục tiêu quan trong trong việc hòa 

nhập và phát triển kinh tế NKT. Để thực 

hiện mục tiêu này trong 2 năm 2014-2015 

dự án đã thực hiện nhiều hoạt động như 

xây dựng cẩm nang tư vấn việc làm cho 

NKT, tổ chức các khóa tập huấn cho 20 

TTGTVL khu vực miền Nam về kỹ năng tư 

vấn việc làm tại Tp.HCM và Cần Thơ. Sau 2 

khóa tập huấn dự án nhận được đề nghị 

hợp tác chuyển giao mô hình tư vấn việc 

làm cho NKT của TTGTVL Cần Thơ. Đây 

cũng là đơn vị tiên phong trong hoạt động 

tư vấn việc làm cho NKT ở khu vực Đồng 

Bằng Sông Cửu Long.  

Sau thời gian làm việc và trao đổi kế hoạch 

chuyển giao, đến ngày 30/01/2015 tại 

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Thành Phố 

Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác 

chuyển giao mô hình từ vấn việc làm giữa 

Trung tâm khuyết tật và phát triển với 

TTGTVL Cần Thơ. Mô hình tư vấn giới thiệu 

làm cho NKT thực hiện thí điểm trong 1 

năm (01 -12/2016) với các hoạt động khảo 

sát nhu cầu việc làm của NKT, nhu cầu 

tuyển dụng của doanh nghiệp, xây dựng 

tài liệu truyền thông về lao động là NKT và 

tư vấn hướng nghiệp cho NKT trực tiếp tại 

TTGTVL Cần Thơ. Với hoạt động này DRD 

hi vọng các TTGTVL nhà nước có thể đồng 

hành cùng DRD trong việc giải quyết việc 

làm cho NKT qua đó nâng cao vị thế và 

phát triển kinh tế của NKT.  

>>Đọc thêm 

Tin hoạt động 3 

5.Những mảnh ghép 

diệu kỳ 

Ngày 17/01/2016, tại Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

diễn ra chương trình sống độc 

lập do dự án Sống độc lập tổ 

chức, dưới sự tài trợ của quỹ 

Nippon Foundation và Hiệp hội 

Chăm sóc Con người Nhật Bản 

(Human Care Association in 

Japan). Dịp này, 25 người khuyết 

tật, người hỗ trợ cá nhân và tình 

nguyện viên đã thể hiện sự cảm 

ơn và truyền động lực cho nhau 

sau một năm đồng hành các hoạt 

động hỗ trợ người khuyết tật 

sống độc lập.  

>> Đọc thêm 

Danh sách ủng hộ chiến dịch 

1forchange tháng 1 năm 2016 

1. Anh Châu và các bạn Eximbank — 
2,000,000 VNĐ 

2. Cô Hương và chú Sơn (Thụy Sỹ) — 
100,000 VNĐ 

3. Anh Trần Nam Bình (PEAPROS) — 
1,000,000 VNĐ 

4. Anh Ngô Gia Trung (PEAPROS) — 
500,000 VNĐ 

5. Nguyễn Thị Thanh Hương — 
500,000 VNĐ 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17465-hoi-nghi-mo-hinh-song-doc-lap-cho-nguoi-khuyet-tat-nang-tai-viet-nam.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17467-le-ky-ket-hop-tac-chuyen-giao-mo-hinh-tu-van-viec-lam-giua-trung-tam-khuyet-tat-va-phat-trien-drd-voi-ttgtvl-can-tho.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17476-nhung-manh-ghep-dieu-ky.html


2. Ra mắt Ủy ban 

Quốc gia về người 

khuyết tật 

Chiều 18/1, tại Hà Nội đã diễn ra 

Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về 

người khuyết tật.  

Ủy ban Quốc gia về người 

khuyết tật Việt Nam được thành 

lập theo Quyết định số 1717/QĐ-

TTg ngày 6/10/2015. Bộ trưởng 

Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội Phạm Thị Hải Chuyền là Chủ 

tịch Ủy ban. 

Ủy ban Quốc gia về người 

khuyết tật Việt Nam có nhiệm vụ 

giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo, phối hợp giữa các bộ, 

ngành, địa phương trong việc 

giải quyết những vấn đề liên 

quan về cơ chế, chính sách để 

thực hiện công tác người khuyết 

tật. 

Ủy ban Quốc gia về người 

khuyết tật Việt Nam nghiên cứu, 

đề xuất phương hướng, kế 

hoạch 5 năm và hàng năm, 

nhiệm vụ, các giải pháp thực 

hiện công tác người khuyết tật; 

chỉ đạo, phối hợp hoạt động 

giữa các bộ, ngành, địa phương 

trong việc xây dựng chương 

trình, đề án, kế hoạch thực hiện 

công tác người khuyết tật.  

Bên cạnh đó, Ủy ban chỉ đạo 

thực hiện các hoạt động hợp tác 

quốc tế về người khuyết tật; thúc 

đẩy thực hiện Công ước của 

Liên hợp quốc về quyền người 

khuyết tật và các khuyến nghị 

thập kỷ châu Á - Thái Bình 

Dương về người khuyết tật. 

>> Đọc thêm 

Snuber được tích hợp với phần mềm gọi taxi do chính trường Đại học Quốc gia Seoul phát triển.  

1. Xe tự lái chở sinh 

viên khuyết tật 

Snuber không thể chạy quá 30 km/h 

vì tốc độ hạn chế được quy định đối 

với phương tiện chạy trong khuôn 

viên trường.  

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu 

công nghệ phương tiện thông minh 

tại Đại học Quốc gia Seoul thử 

nghiệm một chiếc sedan không 

người lái với hy vọng hướng tới 

tương lai giao thông công cộng 

không người lái. 

Ông Seo Seung - Woo, Giám đốc 

trung tâm trên cho biết, Đại học 

Seoul đang thử nghiệm xe ô tô 

không người lái với hy vọng trong 

tương lai có thể chở sinh viên khuyết 

tật trong khuôn viên trường.Phương 

tiện mới này được đặt tên Snuber đã 

được đưa vào thử nghiệm, chạy 

trong khuôn viên 4.109 m2 của 

trường trong vòng 6 tháng và không 

gây ra bất cứ sự cố, tai nạn nào. Nó 

được tích hợp với phần mềm gọi taxi 

cũng do chính trường đại học này 

phát triển. 

Trong quá trình thử nghiệm, Snuber 

không thể chạy quá 30 km/h vì tốc 

độ hạn chế được quy định đối với 

phương tiện chạy trong khuôn viên 

trường. Khi có một phương tiện khác 

dừng giữa đường, Snuber sẽ quét 

các làn đường khác để phát hiện ô 

tô đang di chuyển từ phía đối diện. 

Nếu đường vắng, Snuber sẽ thực 

hiện thao tác vượt.  

Tuy nhiên, thời điểm này, các nhà 

nghiên cứu chưa sẵn sàng đưa 

Snuber thoát khỏi khuôn viên nhà 

trường. “Sẽ mất khá nhiều thời gian 

và công sức mới có thể đưa xe ra 

thử nghiệm trong điều kiện giao 

thông thực tế” - ông Seo cho biết và 

nhận định, khoảng đầu năm 2020 xe 

không người lái sẽ được chạy trên 

đường cao tốc. 

>> Đọc thêm 

Tin bốn phương 4 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17462-ra-mat-uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17463-xe-tu-lai-cho-sinh-vien-khuyet-tat.html


1. Tuyển nhân viên Marketing 
online là người khuyết tật - Công ty 
TNHH Quảng cáo và Xây dựng 
Gia Long 

Địa điểm làm việc: 158/28/17 Phạm Văn Chiêu, P. 9, 
Q. Gò Vấp, Tp. HCM 

Số lượng cần tuyển: 1 - 2 (Nam/nữ) 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến 
trưa thứ 7 

Yêu cầu công việc: 

Người khuyết tật tốt nghiệp hoặc chứng chỉ một 
trong các ngành: Thương mại điện tử, Marketing, 
Lập trình tin học, quản trị mạng… 

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) 

Sử dụng internet thành thạo 

Ưu tiên có kiến thức về Marketing 

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 Marketing online của Công ty 

Mức lương và hỗ trợ: 

Theo thỏa thuận, tùy vào trình độ, sáng tạo và kinh 
nghiệm 

Lương cứng 3 – 6 triệu/tháng 

Môi trường làm việc: Làm việc tầng trệt. Có nơi nghỉ 
trưa cho nhân viên. 

Thời hạn tuyển dụng: Khi đủ số lượng  

 

 

 

 

 

2. Tuyển Nhân viên văn phòng là 
người khuyết tật làm việc tại Công 
ty Bất động sản Trường Group 

Địa chỉ làm việc: khu đô thị Mỹ Phước 3 - Bình 
Dương  

Số lượng tuyển dụng: 10 người (Nam/nữ) 

Thời gian làm việc: giờ hành chánh 

Yêu cầu công việc: 

Người khuyết tật vận động 

Yêu cầu đạo đức tốt, không ích kỷ 

Có khả năng làm việc nhón, đam mê kinh doanh 

Có laptop và biết sử dụng phần mềm văn phòng 

Mô tả công việc chi tiết:     

Tham gia đào tạo 3 - 5 ngày về kỹ năng và nghiệp vụ 
chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao 

Tìm hiểu chi tiết về sản phẩm của công ty 

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 

Liên hệ tư vấn sản phẩm của công ty đến khách 
hàng có nhu cầu 

Nghiên cứu và xây dựng đưa ra các dự án mô hình 
phát triển công ty mỗi tháng 

Mức lương: theo thu nhập của đội nhóm (từ 7 – 15 
triệu) 

Môi trường làm việc: làm dưới trệt, thuận tiện cho 
các bạn đi nạng và xe lăn 

Hạn tuyển dụng: 16/3/2016 

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: drdvietnam.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 


