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vì sự hoà nhập” cho 
NKT giai đoạn 2017-
2020 ngày 25/5/2018 tại 
Bình Định. (Tr.2) 

 Nhóm học bổng “Người 
bạn đồng hành” đi tham 
quan và khảo sát tiếp 
cận tại Thảo Cầm 
Viên (Tr.2) 

 Tập huấn Bình đẳng và 
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 Hội thảo “Đánh giá nhu 
cầu các tổ chức liên 
quan đến NKT” (Tr.3) 

 Thông báo về chương 
trình hỗ trợ dụng cụ 
chỉnh hình năm 2018 
(Tr.4)  

 Học bổng DRD – Con 
đường mở ra nhiều cơ 
hội tuyệt vời (Tr.5)  

 Mạnh thường quân ủng 
hộ các hoạt động 
DRD (Tr.5) 
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phẩm hữu ích cho NKT 
và người bị tai nạn (Tr.6) 

 DRD tham dự hội thảo 
đối tác tổ chức xã hội 
thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền 
vững (Tr.6) 

 Tư vấn về loại hình kinh 
doanh của cơ sở mát xa 
bấm huyệt, trình tự thủ 
tục và giấy phép thành 
lập... (Tr.7) 

 Công nghệ giúp người 
khiếm thị “nhìn ra thế 
giới” (Tr.9) 

 Công ty Winefood tuyển 
dụng Người khuyết tật 
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thông tin  (Tr.10) 
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dụng Người khuyết tật 

phụ trách kế toán (Tr.10) 

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

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

của và vì nguời khuyết tật (NKT).  

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

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

NKT tham gia đầy đủ vào các hoạt động giống như những thành viên khác 

của xã hội. 

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

và hỗ trợ mạng luới hơn 30 hội nhóm NKT phía Nam. Với nhiều hoạt động đa 

dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc làm, tập huấn kỹ năng, vận 

động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn 

thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ chức hội thảo, sự kiện nâng 

cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật…, DRD được đánh giá là 1 

trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động hiệu quả và là tổ chức 

hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội.  

Ban biên tập 

Bản tin Tháng 05 năm 2018 



K ể từ khi Việt Nam ban hành 

Luật Người khuyết tật năm 

2010 và có hiệu lực năm 2011 thì 

các hoạt động của phong trào khuyết 

tật cũng đã thay đổi một cách tích 

cực. Tuy nhiên, việc thực thi chính 

sách vẫn còn bị chậm vì không có 

chế tài và trở ngại lớn nhất cho cơ 

hội bình đẳng là sự thiếu quan tâm 

trong thiết kế hạ tầng và thiếu nhận 

thức về vấn đề khuyết tật và năng 

lực của chính NKT còn hạn chế. 

Những rào cản này đã cản trở NKT 

hội nhập xã hội. 

Góp mặt trong buổi lễ ra mắt có sự 

tham gia của ông Phan Đình Hòa - 

Phó giám đốc Sở Lao Động Thương 

Binh và Xã Hội, bà Nguyễn Thị Thu 

Thủy – Phó chủ tịch Hội Phụ Nữ, bà 

Nguyễn Thị Thế Vy – Trưởng phòng 

Bảo Trợ Xã Hội cùng sự tham gia 

của các lãnh đạo từ Sở kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Y tế, Công An tỉnh, Sở 

Nội Vụ, UBND các phường và các 

chi hội người khuyết tật trên địa bàn 

tỉnh. 

Do đó DRD đã triển khai dự án “Tiếp 

cận vì sự hòa nhập” nhằm thúc đẩy 

cơ hội bình đẳng cho NKT Bình 

Định.  

Dự án bao gồm 4 mục tiêu: 

1. Nhận thức cộng đồng về vấn đề 

khuyết tật được nâng cao; 

2. Tăng cường kỹ năng cho Hội 

Bảo trợ người khuyết tật và bảo 

vệ quyền trẻ em và các Chi hội 

NKT tỉnh Bình Định; 

3. Nâng cao năng lực cho NKT ở 

Bình Định về quyền tiếp cận các 

công trình công cộng; 

4. Nâng cao năng lực của nhân 

viên DRD và các đối tác địa 

phương về quản lý dự án và huy 

động cộng đồng. 

Văn Cử 

Tin hoạt động 
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Ra mắt dự án “Tiếp cận vì sự hoà nhập” 
cho NKT giai đoạn 2017-2020 ngày 
25/5/2018 tại Bình Định. 
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S áng Chủ Nhật ngày 27/5/2018, 

nhóm sinh viên học bổng Người 

bạn đồng hành đã cùng nhau đến 

Thảo Cầm Viên nhằm tạo cơ hội 

giao lưu, gặp gỡ, gắn kết giữa các 

thành viên; bên cạnh đó là khảo sát 

mức độ tiếp cận ở nơi đây dành 

cho người khuyết tật.  

Sau khi đi vòng quanh Thảo Cầm 

Viên và trực tiếp vào thăm các địa 

điểm bên trong, nhóm khảo sát đã 

có những nhận xét và ghi lại những 

phản hồi, nhằm giúp cho việc góp ý 

và kiến nghị công viên sẽ điều chỉnh 

tiếp cận cho phù hợp với người 

khuyết tật sử dụng. Hiện tại ở một 

số vị trị của công viên vẫn chưa thật 

sự tiếp cận cho người khuyết tật 

như nhà vệ sinh con dốc con quá 

cao, người khuyết tật phải cần sự 

hỗ trợ từ người khác chứ không thể 

tự lăn xe, hay bên trong nhà vệ sinh 

cũng không có tay vịn hỗ trợ người 

khuyết tật v.v.... Điều này gây nên 

một số khó khăn cho người khuyết 

tật khi tham quan tại Thảo Cầm 

Viên.  

Hy vọng rằng trong thời gian tới, 

những công trình công cộng sẽ 

thực sự tiếp cận và dễ dàng hơn 

cho người khuyết tật sử dụng, 

nhằm giúp họ có thể hoà nhập với 

Nhóm học bổng 
“Người bạn đồng 
hành” đi tham quan 

và khảo sát tiếp cận 
tại Thảo Cầm Viên 
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cộng đồng và tự tin bước ra xã 

hội. 

Thanh Phương 



Tin hoạt động 
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Đ ể khởi động dự án Tiếp cận cho 

mọi người giai đoạn 2017-2020 

tại Bình Định, DRD đã tổ chức 2 

ngày hội thảo nhằm đánh giá nhu 

cầu của các tổ chức của và vì NKT, 

từ đó xây dựng kế hoạch kết hợp với 

nguồn lực của dự án và nguồn lực tại 

địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu 

của NKT một cách thiết thực và hiệu 

quả nhất!  

Dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Thị 

Hoàng Yến, giám đốc DRD, sau 02 

ngày hội thảo "Đánh giá nhu cầu các 

tổ chức liên quan đến NKT" các chi 

hội NKT Bình Định đã xác định được 

mong muốn/nhu cầu cho giai đoạn 

2018 - 2020 theo thứ tự ưu tiên là 

hiểu biết về chính sách để thực hiện 

quyền của mình; tiếp cận CTCC và 

GTCC, hai điều này sẽ tạo điều kiện 

cho NKT tiếp cận được với các dịch 

vụ sức khỏe, y tế và việc làm. Có 

được việc làm và sức khỏe tốt thì đời 

sống tinh thần sẽ được nâng cao. 

Đồng thời tham dự viên đã xác định 

được mình sẽ làm gì, liên kết/phối 

hợp với ai để trong 3 năm có thể đạt 

được các điều mình mong muốn.  

Sau 02 ngày, tham dự viên đã chia 

sẻ: 

- "DRD đã tạo cơ hội cho NKT nói lên 

nhu cầu của chính mình, giúp NKT tự 

tin lên tiếng và rất mong sẽ có nhiều 

khóa tập huấn như thế này" 

- "Đây là lần đầu tiên tham dự và 

được lên trình bày, lúc đầu em run 

lắm nhưng sau đó cảm thấy mọi 

người rất hòa đồng như ngôi nhà của 

mình" 

- "Đây là lần đầu tiên được mở mang 

kiến thức, có cái nhìn mới đó là nhìn 

vào cái mình có trước để phát huy, 

sau đó mới xem mình thiếu cái gì để 

từ đó lập kế hoạch hiệu quả"  

Trước khi chia tay, TS. Võ Thị Hoàng 

Yến cũng chia sẻ và nhấn mạnh 

trong công tác trợ giúp NKT chúng ta 

không đi một mình mà nên đi cùng 

nhau, đi cùng đối tác để giúp NKT có 

thể tiếp cận đầy đủ các quyền của 

mình.  

Trần Nga 

Hội thảo “Đánh giá nhu cầu các tổ chức 

liên quan đến NKT” 4 

Bà Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc DRD dẫn dắt hội nghị  

N hằm góp phần đáp ứng nhu 

cầu ưu tiên "Hiểu biết về 

chính sách" của các chị hội NKT 

Bình Định trong Hội thảo "Đánh giá 

nhu cầu các tổ chức liên quan đến 

NKT" ngày 21-22/5/2018, DRD đã tổ 

chức 02 ngày tập huấn về Bình đẳng 

và hòa nhập cho NKT tại KS. Eden 

từ ngày 23-24/5/2018.  

Khóa tập huấn nhằm giúp NKT hiểu 

được thế nào là bình đẳng, sự khác 

nhau giữa khuyết tật và tàn tật, các 

rào cản và các mô hình hỗ trợ NKT, 

đặc biệt là hiểu được khái niệm tạo 

điều kiện thích hợp và mối tương 

quan với luật NKT Việt Nam 

Bắt đầu buổi tập huấn, hội trường đã 

nóng lên với câu chuyện của một 

tham dự viên là NKT, chị kể gia đình 

có đứa cháu mời chị dự đám cưới 

nhưng chị ruột lại cản không cho chị 

đi, và chị đã bật khóc khi đám cưới 

của chính đứa em ruột mình lại 

không được mời, trong khi các anh 

chị em khác đều được mời. 

“Theo bạn, tại sao những người thân 

đó lại hành động như vậy? 

Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì/phản 

ứng như thế nào?’’ 

Đó chính là câu hỏi xuyên suốt trong 

2 ngày tập huấn để giúp tham dự 

viên đã phân biệt và hiểu đúng như 

thế nào là khuyết tật, tàn tật, những 

rào cản và các mô hình hỗ trợ NKT, 

trong đó mô hình từ thiện không bền 

vững, và bằng cách hiện tại Công 

ước quốc tế và luật NKT Việt Nam 

đang hướng tới mô hình xã hội để 

tạo mọi điều kiện cho NKT hoà nhập 

xã hội. Đặc biệt là tham dự viên đã 

hiểu được như thế nào là bình đẳng, 

như thế nào là quyền, như thế nào 

là tạo điều kiện thích hợp. >>Trang 4 

Tập huấn Bình 

đẳng và hòa nhập 

cho NKT 
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N ằm trong khuôn khổ hợp tác 

giữa Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) và Quỹ ICRC MoveA-

bility (sau đây gọi tắt là “MoveAbility”), 

từ ngày 15/05/2018 đến 31/12/2018, 

MoveAbility tiếp tục cùng DRD phối 

hợp với Trung tâm Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng TP. HCM thực hiện 

Chương trình hỗ trợ dụng cụ chỉnh 

hình cho người khuyết tật. Đây là năm 

thứ ba DRD hợp tác cùng MoveAbility. 

Chương trình cụ thể như sau: 

1. Mục đích chương trình: 

Giúp Người khuyết tật vận động đi lại 

dễ dàng có thêm điều kiện để hòa 

nhập cộng đồng tốt hơn. 

2. Đối tượng hưởng lợi cụ thể là: 

- Người khuyết tật vận động nghèo 

hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

- Người khuyết tật có hộ khẩu thường 

trú ở các tỉnh/thành phố sau: Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, 

Bình Phước, Bình Dương, Long An, 

Tiền Giang, Bến Tre và Tp. Hồ Chí 

Minh 

- Người khuyết tật chưa từng nhận 

được hỗ trợ lắp dụng cụ chỉnh hình từ 

MoveAbility; đang có nhu cầu cần một 

dụng cụ chỉnh hình; người sẵn sàng 

và có thể cải thiện chức năng của họ 

nhờ hỗ trợ của các thiết bị được cung 

cấp 

3. Dụng cụ chỉnh hình gồm: 

- Chân giả cho người bị cụt chi sử 

dụng công nghệ nhựa polypropylene 

- Nẹp chỉnh hình bằng nhựa polypro-

pylene hoặc kim loại và da cho người 

yếu chi dưới bao gồm nẹp bàn chân 

(FO), nẹp cổ bàn chân (AFO), nẹp đầu 

gối  (KO), nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) 

và nẹp hông (HO) 

- Linh kiện sử dụng kèm theo các dụng 

cụ này, bao gồm giầy/sandals thường, 

nạng và vớ/tất 

4. Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ ngày 20/5/2018 đến 15/12/2018 

5. Hồ sơ - thủ tục : 

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng 

ký chi giả hoặc nẹp chỉnh hình (>>Tải 

phiếu đăng ký chi giả - >>Tải phiếu 

đăng ký nẹp chỉnh hình) 

- Gửi kèm giấy chứng nhận hộ nghèo 

bản photocopy hoặc nếu không thuộc 

hộ nghèo thì có xác nhận của địa 

phương về hoàn cảnh khó khăn trong 

phiếu đăng ký 

- Gửi phiếu đăng ký qua một trong hai 

cách sau: 

Cách 1: 

Email: huyvu@drdvietnam.com 

Số điện thoại: 0906 720 030 (Huy Vũ) 

Cách 2: Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) - 311K8 Khu nhà tái định 

cư Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 

2, Tp. HCM 

Lưu ý: Nếu anh/chị đang ở Tp. HCM 

thì vui lòng đến trực tiếp tại Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) để 

được hướng dẫn và trao đổi thông tin 

nhiều hơn. Vui lòng liên hệ qua số 

điện thoại: 028 62 67 99 11 (nhánh 

142) để đặt lịch hẹn. 

DRD 

Tin hoạt động 
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Thông báo về chương trình hỗ trợ dụng cụ 

chỉnh hình năm 2018 5 
>> Tiếp trang 3  Khóa tập huấn đã 

giúp tham dự viên được nâng cao kiến 

thức, nhận thức về vấn đề khuyết tật 

và từ đó sẽ dẫn đến hành động tích 

cực hơn trong công tác trợ giúp NKT 

tại địa phương mình. Điều này được 

thể hiện qua các chia sẻ của tham dự 

viên như sau: 

"Tôi thì đi tập huấn nhiều lần nhưng 

lần này rất đặc biệt, cô Yến giảng rất 

đơn giản, dễ hiểu hồi xưa giờ an em 

mình hiểu chẳng qua là cách gọi 

khuyết tật là cho nó hay thôi chứ 

không thể nào hiểu sâu như thế này. 

NKT sẽ trở thành người tàn tật khi xã 

hội không tạo điều kiện thích hợp để 

NKT được phát huy hết khả năng của 

mình" 

"Tôi sẽ không cảm ơn nữa vì ai cũng 

cảm ơn rồi mà thay vào đó tôi sẽ lên 

kế hoạch tổ chức một khóa tập huấn 

chia sẻ lại cho hội viên của mình" 

"Con đã học được rất nhiều điều như 

thế nào là bệnh, thế nào là khuyết tật 

vì trước kia người ta thường nói con 

là người bị bệnh chứ không phải là 

người khuyết tật. Chính cách hiểu này 

nên con đã không được tạo điều để 

phát triển bản thân". Đây là chia sẻ 

của một cô bé mà ngày đầu tiên nhất 

định không chịu phát biểu. 

"Tôi rất tâm đắc với lần tập huấn này, 

tôi đã hiểu được quyền là gì, như thế 

nào là bình đẳng. Đặc biệt là quyền thì 

mình phải đi “ĐÒI” chứ không “XIN”. 

Trong công tác trợ giúp NKT sắp tới, 

tôi sẽ lên tiếng giúp NKT đòi được đầy 

đủ các quyền của mình". Trần  Nga 

Tham dự viên thảo luận nhóm 

http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/05/Phieu%20dang%20ky%20chi%20gia.pdf
http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/05/Phieu%20dang%20ky%20chi%20gia.pdf
http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/05/Phieu%20dang%20ky%20nep%20chinh%20hinh.pdf
http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/05/Phieu%20dang%20ky%20nep%20chinh%20hinh.pdf
mailto:huyvu@drdvietnam.com


E m Lê Thị Lệ Quyên sinh ra trong 

một gia đình thuần nông gồm ba 

mẹ và ba chị em, tại một làng quê 

nghèo thuộc tỉnh Phú Yên. Lúc còn 

nhỏ Quyên đi đứng bình thường 

nhưng sau một cơn bạo bệnh, hai 

chân của Quyên dần co rút dẫn đến 

khuỵu hai đầu gối, đi lại khó khăn. Tuy 

nhiên, Quyên đã vượt lên số phận. 

Năm 2017, Quyên đã thi đậu vào 

trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 

Minh và theo học ngành ngôn ngữ 

Nhật. Sau đó Quyên biết đến Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) qua 

lời giới thiệu của một người bạn học. 

Quyên nộp đơn đăng ký học bổng 

Người bạn đồng hành của DRD và trở 

thành thành viên nhóm học bổng từ 

đầu năm 2018 tới bây giờ. Qua thời 

gian tham gia nhóm học bổng, DRD 

nhận thấy Quyên rất có trách nhiệm, 

dám nghĩ, dám làm và tinh thần ham 

học hỏi. 

Trích chia sẻ của Quyên: “…em cảm 

thấy rất vui và hào hứng khi mình đã 

được tham gia vào nhóm học bổng 

Người bạn đồng hành của DRD. Thật 

sự đây là một bước ngoặt lớn trong 

cuộc đời em. Mặc dù em chỉ mới tham 

gia nhóm học bổng trong thời gian 

ngắn nhưng thật sự là quãng thời gian 

rất tuyệt vời. Tham gia các hoạt động 

của chương trình học bổng này giúp 

cho em dần trở nên tự tin hơn, lạc 

quan hơn, nhận ra những điểm còn 

thiếu sót và dần hoàn thiện bản thân. 

Em học được rất nhiều, trong đó có kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế 

hoạch cho một chương trình. Ngoài ra, 

em còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt 

động chương trình thú vị bổ ích khác 

do DRD tổ chức và giới thiệu tham 

gia”.  

Hiện tại Quyên đã dừng học tại trường 

Đại học Sư phạm Tp. HCM để tập 

trung ôn thi vào trường Đại học Luật 

Tp. HCM, với mong muốn trở thành 

một luật sư bảo vệ quyền cho đối 

tượng yếu thế trong đó có người 

khuyết tật. Mặc dù không còn nhận hỗ 

trợ học bổng hàng tháng nữa nhưng 

Quyên vẫn ao ước được tiếp tục tham 

gia các hoạt động của nhóm học bổng 

Người bạn đồng hành.  

Tin chắc rằng với sự nỗ lực, niềm đam 

mê, tinh thần trách nhiệm của em, em 

sẽ thành công trên con đường đã 

chọn. 

Thông tin thêm: Chương trình học 

bổng Người bạn đồng hành do DRD 

sáng lập vào tháng 4 năm 2008. Tính 

đến 31/12/2017, với số tiền huy động 

từ mạnh thường quân là 970 

triệu đồng, chương trình đã cung cấp 

học bổng cho 388 sinh viên khuyết tật 

theo học tại các trường Đại học, Cao 

đẳng tại Tp. HCM cho đến khi các em 

ra trường (trung bình mỗi em có 3 năm 

nhận học bổng, với mức hỗ trợ mỗi 

tháng 1,000,000 đồng hoặc 500,000 

đồng). Các em tốt nghiệp ra trường có 

đủ chuyên môn, kỹ năng và đã có việc 

làm ổn định, giữ chức vụ cao trong các 

công ty, có gia đình hạnh phúc, có vị 

trí nhất định trong xã hội.  

Để biết thêm thông tin về chương trình 

học bồng này vui lòng truy cập vào 

đường dẫn sau đây: http://bit.ly/

GioiThieuHocBongDRD—Rát Phan 

Tin hoạt động 
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Học bổng DRD – Con đường mở ra nhiều cơ 

hội tuyệt vời 6 

Lệ Quyên đang trình bày những dấu ấn quan trọng từ lúc sinh ra đến khi vào 

Đại học   

1. Vợ chồng Giáo sư Neal A. New-
Field ủng hộ học bổng “Người 
bạn đồng hành” : 200 USD 

2. Angie Tran ủng hộ học bổng 
“Người bạn đồng hành” : 
2.300.000 VNĐ 

3. Chị Việt Ly ủng hộ chiến dịch 
1forchange: 500 USD 

4. Thanh An ủng hộ học bổng 
“Người bạn đồng hành” : 200 USD 

5. Cô Hương và Chú Sơn ủng hộ 
chiến dịch 1forchange: 600.000 
VNĐ 

6. Cô Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học 
bổng “Người bạn đồng hành” 
tháng 04&05 năm 2018: 2.000.000 
VNĐ  

Mạnh thường quân ủng 

hộ các hoạt động DRD 

http://bit.ly/GioiThieuHocBongDRD
http://bit.ly/GioiThieuHocBongDRD


Tin hoạt động 
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C ác tổ chức xã hội trong hơn một 
thập kỷ qua đã có sự tăng trưởng 

về số lượng, lĩnh vực hoạt động hết 
sức đa dạng, gắn liền với cấp cộng 
đồng, đội ngũ nhân sự có trình độ 
cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
phát triển với các thành tựu về mô 
hình hiệu quả và bền vững.  

Sự tham gia của nhóm các tổ chức 
xã hội đóng góp cho bối cảnh phát 
triển đất nước nói chung và thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững nói 
riêng, thể hiện trên cả 2 khía cạnh: tổ 
chức đóng góp một cách đơn lẻ 
thông qua việc thực hiện sứ mệnh, 
tầm nhìn của tổ chức; và xu hướng 
các tổ chức phối hợp đa bên để tăng 
các giá trị cho cộng đồng và xã hội. 
Có thể nói, với tính chất hoạt động 
của các tổ chức xã hội, họ vừa là đối 
tác đóng góp trực tiếp vào việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững, vừa có vị trí như một bên kết 
nối các đối tác khác (Nhà nước, do-
anh nghiệp, đối tác phát triển quốc tế 
v.v...) vào quá trình phát triển một 
cách hiệu quả. 

Trong buổi hội thảo vào Thứ Năm 
24/05/2018 vừa qua, ngoài việc các 
chuyên gia phát triển chia sẻ về Các 
mục tiêu phát triển bền vững, Kế 
hoạch hành động, Vai trò của tổ chức 
xã hội v.v... Bên cạnh đó, đại diện 
DRD là anh Nguyễn Thanh Tùng - 

Điều phối dự án - cũng đã được mời 
lên chia sẻ về việc đối tác tổ chức xã 
hội tham gia đóng góp các mục tiêu 
phát triển bền vững, bao gồm những 
thách thức, giải pháp và kinh nghiệm 
thực hiện; cụ thể là DRD trình bày về 
mô hình xe buýt tiếp cận cho người 
khuyết tật (phối hợp với Trung tâm 
Quản lý Điều hành Vận tải Hành 
khách công cộng TP.HCM thực hiện); 
hay tổ chức CSDS với dự án Youth 
Force (2030 Youth Force là một 
mạng lưới các thủ lĩnh thanh niên 
thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình 
Dương, do UNDP/UNV Châu Á thành 
lập và bảo trợ. 2030 Youth Force 
hoạt động với các mục tiêu truyền 
cảm hứng cho giới trẻ tham gia vào 
các hoạt động thúc đẩy thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững, tạo ra 
những thay đổi tích cực hướng tới 
một xã hội hòa nhập và hòa bình). 

Chúng ta có thể thấy, vai trò và sự 
đóng góp đa dạng của các tổ chức 
xã hội được minh hoạ bởi những 
điển hình từ nhiều tổ chức, trên cả 
phương diện các tổ chức đơn lẻ và 
sự phối hợp giữa các bên để trở 
thành những liên minh đối tác vì mục 
tiêu phát triển bền vững cho mọi 
người, cộng đồng và xã hội. 

Thanh Phương 

DRD tham dự hội thảo đối tác tổ chức xã 

hội thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững 
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Ông Nguyễn Thanh Tùng - Điều phối dự án tại DRD chia sẻ tại Hội Thảo  

C hiều ngày 18/5/2018, ông Roger 

Ferrell, sáng lập kiêm giám đốc 

doanh nghiệp xã hội Kids First (KFE) 

đã mang đến DRD sản phẩm mang 

tên Freedom Leg và đặt vấn đề hợp 

tác với DRD trong việc trao tặng sản 

phẩm này cho NKT và người bị tai 

nạn có hoàn cảnh khó khăn.  

Freedom Leg đem lại sự hỗ trợ vượt 

trội cho các bệnh nhân đang điều trị 

các chấn thương đầu gối, cẳng 

chân, mắt cá và bàn chân và/hoặc 

đang trong giai đoạn phục hồi sau 

phẫu thuật quan trọng, phải giảm tải 

lên chân bị tổn thương. Freedom 

Leg còn hỗ trợ tốt cho các bệnh 

nhân điều trị các tổn thương bàn 

chân do tiểu đường, cũng như cho 

những người phải cắt bỏ phần chi 

dưới đầu gối khi vừa phẫu thuật và 

đang tập đi trở lại, khi mà việc sử 

dụng chân giả thông thường sẽ gây 

kích ứng đau đớn và khó chịu ở 

mỏm chân cụt của bệnh nhân. Đồng 

thời Freedom Leg cũng hữu ích cho 

những người bị tật một chân và 

chống nạng, NKT sẽ không bị lệ 

thuộc vào cây nạng vừa tốn kém lại 

vừa cản trở những sinh hoạt thường 

ngày, đặc biệt là các hoạt động 

chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con 

cái của phụ nữ khuyết tật.  

Nhận thấy sự hữu ích của sản phẩm 

này, DRD đã đồng ý hợp tác với 

KFE triển khai thí điểm tại TP.HCM, 

Tây Ninh và Đồng Nai sau đó sẽ mở 

rộng cho mạng lưới NKT. 

Văn Cử 

Freedom Leg - Sản 

phẩm hữu ích cho 

NKT và người bị tai 

nạn 
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T ôi là người khiếm 
thị muốn thành lập 

cơ sở mát xa xoa bóp bấm huyệt.Cơ 
sở dự kiến sẽ sử dụng lao động 
khuyết tật là: 10-15 người. Nhờ Luật 
sư tư vấn về: 
• Loại hình kinh doanh của cơ sở này 
• Trình tự thủ tục, hồ sơ xin giấy phép 
thành lập 
• Ưu đãi cho cơ sở sử dụng lao động 
khuyết tật 
• Khi sử dụng lao động khuyết tật 
trong cơ sở xoa bóp bấm huyệt này 
có phải làm hợp đồng lao động, bảo 
hiểm y tế,… cho lao động như những 
doanh nghiệp khác không ạ? 
• Xin luật sư tư vấn về trình tự thủ tục 
xin giấy phép thành lập khi muốn mở 
chi nhánh sang các nơi khác. 
Trân trọng cảm ơn!  

Căn cứ vào các quy 
định của pháp luật hiện 
hành, Ban Cố Vấn Luật 

DRD xin phúc đáp đến bạn như sau: 

1. Về loại hình kinh doanh: 
Doanh nghiệp do một cá nhân làm 
chủ sở hữu, sử dụng từ 10-15 lao 
động thì có thể đăng ký theo một 
trong hai loại hình sau: 
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên. (Với loại hình này, chủ sở 
hữu công ty chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 
của công ty trong phạm vi số vốn điều 
lệ của công ty). 
- Doanh nghiệp tư nhân. (Với loại hình 
này, chủ sở hữu phải tự chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 
về mọi hoạt động của doanh nghiệp). 
(Trường hợp Quý Trung tâm đề cập 
không đăng ký Hộ kinh doanh được vì 
loại hình này chỉ áp dụng cho trường 
hợp sử dụng dưới 10 lao động và chỉ 
được đăng ký kinh doanh tại một địa 
điểm). 

2. Về trình tự thủ tục, hồ sơ xin giấy 
phép thành lập: 
Để đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu 
trực tiếp hoặc ủy quyền cho người 
khác tiến hành thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm: 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 
- Điều lệ công ty. 
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 
chứng thực cá nhân của chủ sở hữu 
công ty. 
- Văn bản ủy quyền (trong trường hợp 
ủy quyền cho người khác đại diện 
đăng ký doanh nghiệp). 
Xin lưu ý: 
* Cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) 
cần đáp ứng điều kiện hoạt động theo 
quy định tại Điều 38 Nghị định 
109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể 
như sau: 
“Điều 38. Điều kiện hoạt động đối với 
cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) 
1. Cơ sở vật chất: 
a) Địa điểm cố định, có đủ ánh sáng, 
tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình. 
b) Các phòng xoa bóp phải bảo đảm 
các điều kiện sau đây: 
- Mỗi phòng xoa bóp có chuông cấp 
cứu bố trí một chiều từ phòng xoa bóp 
tới phòng bác sỹ hoặc nơi đón tiếp 
khách hàng; 
- Có bản quy trình kỹ thuật xoa bóp 
chữ to, dễ đọc dán hoặc treo trên 
tường phòng xoa bóp in trên khổ giấy 
A1. 
c) Có buồng tắm hợp vệ sinh, bảo 
đảm có đủ điện, nước và các điều 
kiện vệ sinh khác để chăm sóc khách 
hàng. 
2. Thiết bị: 
a) Có giường xoa bóp hoặc ghế hoặc 
đệm phù hợp; ga trải giường, gối, 
khăn tắm phải bảo đảm vệ sinh; 
b) Có giường khám bệnh, tủ thuốc 

cấp cứu, bàn làm việc và một số dụng 
cụ y tế (ống nghe, huyết áp, nhiệt kế, 
bơm kim tiêm) tại phòng trực của bác 
sỹ; 
c) Có đủ thuốc cấp cứu thông thường. 
3. Nhân sự: 
a) Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ 
xoa bóp phải là bác sỹ hoặc y sỹ hoặc 
kỹ thuật viên thuộc một trong các 
chuyên ngành phục hồi chức năng, 
vật lý trị liệu, y học cổ truyền hoặc có 
chứng chỉ đào tạo chuyên khoa phục 
hồi chức năng, vật lý trị liệu hoặc y 
học cổ truyền. Trường hợp có chỉ định 
thuốc thì người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ 
các chuyên ngành phục hồi chức 
năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền; 
b) Người làm việc tại cơ sở nếu có 
thực hiện kỹ thuật xoa bóp thì phải có 
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào 
tạo về xoa bóp do cơ sở đào tạo hợp 
pháp cấp. 
Nhân viên thực hiện kỹ thuật xoa bóp 
phải mặc trang phục gọn, sạch, đẹp, 
có phù hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân 
viên, có ảnh 3 cm x 4 cm. 
4. Cơ sở dịch vụ xoa bóp không thuộc 
loại hình phải cấp giấy phép hoạt 
động nhưng trong thời hạn 10 ngày, 
trước khi hoạt động phải có văn bản 
thông báo đủ điều kiện quy định tại 
các khoản 1, 2 và 3 Điều này gửi về 
Sở Y tế nơi đặt trụ sở để quản lý. Văn 
bản thông báo theo mẫu quy định tại 
Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị 
định này”. 
* Theo quy định tại Quyết định số 
2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
Y tế (số thứ tự 21 của Phụ lục I) thì cơ 
sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc 
danh mục “Công bố đủ điều kiện hoạt 
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động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp 
(massage)” do Sở Y tế cấp tỉnh, thành 
phố thực hiện. 

3. Về ưu đãi cho cơ sở sử dụng lao 
động khuyết tật: 
- Nếu sử dụng từ 30% tổng số lao 
động trở lên là người khuyết tật thì 
được hưởng các chính sách ưu đãi 
theo Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-
CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ. 
Cụ thể: 
“Điều 9. Cơ sở sản xuất, kinh doanh 
sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 
lên là người khuyết tật .  
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 30% tổng số lao động trở lên 
là người khuyết tật quy định tại Điều 
34 Luật Người khuyết tật được hưởng 
các chính sách ưu đãi sau đây: 
a) Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, 
môi trường làm việc phù hợp cho 
người khuyết tật theo quy định của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật 
làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, mức độ khuyết tật của 
người lao động và quy mô của cơ sở 
sản xuất, kinh doanh theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ 
cải tạo điều kiện, môi trường làm việc 
cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 30% tổng số lao động trở lên 
là người khuyết tật; 
b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật về thuế; 
c) Vay vốn ưu đãi theo dự án phát 
triển sản xuất kinh doanh từ Ngân 
hàng Chính sách xã hội. Điều kiện 
vay, thời hạn vay, mức vốn vay và 
mức lãi suất vay thực hiện theo quy 
định hiện hành áp dụng đối với dự án 
vay vốn giải quyết việc làm; 
d) Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, 
mặt nước theo quy định của pháp 
luật; 
đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt 
nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 70% lao động là người khuyết 
tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, 

mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất 
kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 
70% lao động là người khuyết tật. 
Trong thời gian được miễn, giảm tiền 
thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh không được 
chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, 
cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt 
bằng, mặt nước; không được thế 
chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên 
doanh, liên kết bằng quyền sử dụng 
đất, mặt bằng, mặt nước theo quy 
định của pháp luật về đất đai. 
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội trình Thủ tướng Chính phủ quy 
định danh mục, tiêu chí xác định cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, mức hỗ trợ 
kinh phí quy định tại Điểm a và Điểm 
đ Khoản 1 Điều này. 
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn việc xác định tỷ lệ lao 
động là người khuyết tật; trình tự, thủ 
tục, hồ sơ để cơ sở sản xuất, kinh 
doanh sử dụng từ 30% lao động trở 
lên là người khuyết tật được hưởng 
ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều 
này”. 
- Nếu sử dụng từ 10 người khuyết tật 
làm việc ổn định thì được hưởng 
chính sách ưu đãi quy định tại điểm a 
và điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 
28/2012/NĐ-CP, cụ thể: 
- Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi 
trường làm việc phù hợp cho người 
khuyết tật theo quy định của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. Mức 
hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm 
việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, mức độ khuyết tật của người 
lao động và quy mô của cơ sở sản 
xuất, kinh doanh theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ 
cải tạo điều kiện, môi trường làm việc 
cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 30% tổng số lao động trở lên 
là người khuyết tật; 
- Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển 
sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Điều kiện vay, thời 

hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất 
vay thực hiện theo quy định hiện hành 
áp dụng đối với dự án vay vốn giải 
quyết việc làm; 
4. Về sử dụng lao động khuyết tật: 
Khi sử dụng lao động khuyết tật, do-
anh nghiệp phải tuân thủ các quy định 
của pháp luật về lao động, bao gồm 
cả việc ký hợp đồng lao động, đóng 
bảo hiểm xã hội... cho người lao động 
theo đúng quy định của pháp luật về 
lao động. 
5. Về trình tự thủ tục xin giấy phép 
thành lập khi muốn mở chi nhánh 
sang các nơi khác: 
Theo Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 
2014, doanh nghiệp muốn lập chi 
nhánh cần gửi hồ sơ đăng ký hoạt 
động của chi nhánh đến Cơ quan 
đăng ký kinh doanh có thẩm quyền 
nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh. Hồ 
sơ gồm: 
- Thông báo lập chi nhánh. 
- Bản sao quyết định thành lập và bản 
sao biên bản họp về việc thành lập chi 
nhánh. 
- Bản sao thẻ căn cước công dân, 
giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác của người đứng đầu chi nhánh. 
—————————————— 
Anh/chị có thắc mắc liên quan đến 
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của 
mình, vui lòng liên hệ: 
Bộ phận Tư vấn pháp lý - Trung Tâm 
Khuyết Tật và Phát Triển (DRD) 
- Địa chỉ: 311K8 đường số 7, Khu 
nhà ở Tái định cư Thủ Thiêm, P. An 
Phú, Quận 2, TP.HCM 
- Số điện thoại: 0935 244 123 hoặc 
(028) 62 67 99 22 nhánh 141 hoặc 
133 gặp Minh Oanh hoặc Quốc Út 
-Email: tuvanphaply@drdvietnam.com 

- Đường dẫn đăng ký câu hỏi cần tư 
vấn: http://bit.ly/DANGYTUVAN 

- Tải ứng dung trên CH Play của An-
droid tại đây: https://goo.gl/

dURcz2  (Hoặc search từ khóa DLaw) 
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M áy đọc chữ “phiên dịch” 

những trang sách thành âm 

thanh, thư viện trực tuyến cho người 

khiếm thị là hai trong số nhiều dự án 

ứng dụng công nghệ của chương 

trình UPSHIFT (Vươn lên).  

Hai dự án này chỉ là một phần nhỏ 

của nhiều ý tưởng sáng tạo khác 

hướng đến người khiếm thị, cũng như 

những đối tượng yếu thế khác trong 

xã hội. Điều đặc biệt, những người 

làm dự án này đều là những người 

trẻ. Họ là những học sinh, sinh viên 

yêu thích công nghệ. 

Các chủ dự án đã có những chia sẻ 

về quá trình làm việc, trải nghiệm làm 

sản phẩm, khảo sát khách hàng tại 

chương trình DEMO Day của dự án 

UPSHIFT do Quỹ nhi đồng Liên hợp 

quốc (Unicef) Việt Nam và Saigon 

Innovation Hub phối hợp tổ chức vào 

chiều 05/05. 

Nguyễn Hữu Toàn (24 tuổi) là một 

người bị liệt đôi chân. Toàn thấu hiểu 

được những người khuyết tật sẽ gặp 

những khó khăn thế nào trong cuộc 

sống. Và với người khiếm thị cũng 

vậy. Vì họ không còn đôi mắt. Việc 

tiếp cận những kiến thức xã hội, cũng 

như chuyên môn và những lĩnh vực 

họ yêu thích gặp nhiều khó khăn. 

“Những người bạn của tôi chia sẻ, họ 

buồn chán thế nào khi không được 

tiếp cận thông tin, kiến thức. Phải làm 

gì để giúp họ đây? Đó là suy nghĩ của 

tôi lúc đấy” - Toàn nhớ lại. 

Thư viện điện tử dành cho người 

khiếm thị của Toàn ra đời từ những 

trăn trở đó. Sau khoảng 2 năm vận 

hành, Toàn đã kịp tạo ra một không 

gian tri thức có thể “nhìn ra thế giới” 

cho người khiếm thị. 

Toàn chia sẻ, chỉ có tri thức là công 

cụ giúp người khuyết tật nói chung, 

người khiếm thị nói riêng vượt lên 

nghịch cảnh cả về tinh thần và vật 

chất. Tri thức chính là thứ giúp người 

khiếm thị hòa nhập hơn, tự tin hơn 

với cộng đồng. 

Hiện website của Toàn hiện có 

khoảng trên 500 bộ tài liệu đủ mọi lĩnh 

vực cho người khiếm thị. 

“Quá trình khảo sát trước đó cho tôi 

nhiều dữ liệu quý giá. Tài liệu về tâm 

lý học, về các môn học trong ngành 

sư phạm được nhiều người khiếm thị 

muốn có nhất. Từ nhu cầu đó, tôi 

cùng các thành viên dự án tìm kiếm, 

tập hợp các tài liệu đó lên internet. 

Khi sử dụng sách điện tử, người 

khiếm thị sẽ có một công cụ hỗ trợ là 

phần mềm Jaws” - Toàn nói. 

Không chỉ là những sản phẩm công 

nghệ từ những người đồng cảnh ngộ, 

nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh 

viên cũng rất quan tâm, và có một 

tấm lòng với những người khuyết tật. 

Với Phạm Hồng Phúc, học sinh 

trường Phổ thông năng khiếu, ĐH 

Quốc gia TP.HCM, được làm những 

sản phẩm cho người khiếm thị là lúc 

bạn tìm thấy những giá trị riêng cho 

mình. 

Phúc là tác giả của chiếc máy nghe 

rất lạ tai “máy đọc sách cho người 

khiếm thị”. Phúc và các thành viên 

nhóm đã sử dụng một camera như 

chiếc “mắt thần” để thu thập các 

thông tin văn bản trên sách và xử lý 

thành âm thanh. 

Dù còn nhiều vấn đề bất cập như, 

camera chưa đọc hết trang sách, các 

lỗi về phần cứng… nhưng Phúc cho 

biết “em sẽ quyết tâm theo đuổi dự án 

này đến cùng”. 

Lý giải chuyện này, Phúc chia sẻ, 

tham gia dự án UPSHIFT và làm các 

sản phẩm cộng đồng cho bạn nhiều 

thứ. 

“Đó là được làm việc, trải nghiệm và 

học học bằng những khóa đào tạo 

của chuyên gia chỉ dẫn về kỹ thuật 

cho nhóm. Đó là hiểu được, muốn 

làm sản phẩm trước hết hãy làm khảo 

sát, nhu cầu của người dùng rồi, 

chỉnh sửa sản phẩm, rồi lại tiếp tục 

khảo sát. Làm như vậy đến khi sản 

phẩm hoàn thiện. Em nhận được 

nhiều thứ khi tham gia chương trình” - 

Phúc nói. 

Ông Brian Desmond Cotter, Chuyên 

gia đổi mới sáng tạo của Unicef Việt 

Nam, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng 

hành với các dự án để có thể hỗ trợ 

các bạn hoàn thiện cũng như thương 

mại hóa sản phẩm. 

“Thế mạnh của chúng tôi là các 

chương trình đào tạo kiến thức, kỹ 

năng phát triển sản phẩm, khảo sát 

khách hàng... Ngoài ra, chúng tôi sẽ 

cùng kết nối với doanh nghiệp hoặc 

các quỹ đầu tư phi lợi nhuận để hỗ 

trợ các dự án tìm kiếm vốn đầu tư, 

thương mại hóa sản phẩm” - ông Cot-

ter nói. 

Ngoài hai dự án nói trên, chương 

trình DEMO Day còn có phần giới 

thiệu của các dự án như: Vòng tay 

theo dõi và cảnh báo cơn co giật 

động kinh của nhóm học sinh trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong; 

Phương pháp giảng dạy cho giáo viên 

các trường hòa nhập có học sinh 

khiếm thị của nhóm sinh viên ĐH sư 

phạm TP.HCM; Thiết bị hỗ trợ cho 

người có nguy cơ bị tai nạn của một 

nhóm học sinh THPT… 

Hà Thế An—Nguồn: Báo Khám Phá  

Công nghệ giúp người khiếm thị “nhìn ra thế 
giới” 

Nguyễn Hữu Toàn (ngồi xe lăn) và Phạm Hoàng Phúc (phải) chia sẻ những câu chuyện về quá trình phát 

triển dự án của mình tại chương trình DEMO Day  

http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cong-nghe-giup-nguoi-khiem-thi-nhin-ra-the-gioi-c7a645467.html
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Thông tin chi tiết liên hệ: 
Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát  

Email: vieclam@drdvietnam.com  

Địa chỉ làm việc: Ðường số 8, Khu 

Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7 

Thời gian làm việc: Làm giờ hành 

chính (8h/ngày), nghỉ cố định ngày 

Chủ Nhật. 

Mô tả công việc: 

Tham gia và tìm hiểu các công đoạn 

sản xuất, quản lý để lập trình phát 

triển phần mềm ứng dụng cho công 

việc.; 

Cập nhật và Báo cáo cho: Trưởng Bộ 

phận quản lý sản xuất 

Yêu cầu: 

1. Trình độ học vấn chuyên môn 

Đại học ngành công nghệ thông tin. 

Có kiến thức về net, C#, SQL Server, 

Crystal Report, PHP, MySQL … 

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài 

liệu Tiếng Anh 

2. Kỹ năng 

Có tư duy lập trình tốt, khả năng tự 

nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc 

lập, kỹ năng phân tích vấn đề và thiết 

kế giải pháp 

3. Phẩm chất cá nhân 

Yêu thích công việc và có mong 

muốn làm việc lâu dài 

Sáng tạo, chịu khó, có khả năng chịu 

áp lực cao trong công việc 

Có thể làm việc độc lập, cẩn thận và 

có trách nhiệm trong công việc .  

4. Tuổi: dưới 25  

5. Kinh nghiệm: Không yêu cầu đối 

với người mới ra trường 

Lương: Thỏa thuận  

Hạn tuyển dụng: đến khi đủ người 

Số lượng: 01 

Lưu ý: Ưu tiên những bạn khuyết tật 

vận động chân, có thể di chuyển, đi 

lại được.  

Địa chỉ làm việc: Ðường số 8, Khu 

Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7 

Thời gian làm việc: Làm giờ hành 

chính (8h/ngày), nghỉ cố định ngày 

Chủ Nhật. 

Mô tả công việc: 

1. Lập chứng từ, kiểm tra công nợ 

khách mua hàng 

Lập hóa đơn bán hàng, ủy nhiệm chi, 

phiếu xuất kho, nhập số liệu phiếu 

chi, phiếu thu. 

Đối chiếu kiểm tra số liệu hạch toán 

trên phần mềm kế toán 

2. Đối chiếu và cân đối hàng tồn kho 

để báo cáo quyết toán nguyên liệu, 

vật tư, thành phẩm cho cơ quan quản 

lý nhà nước. 

3. Lập các báo cáo gửi cho cơ quan 

nhà nước theo quy định 

Lập báo cáo gửi Cục thống kê, Cục 

đầu tư, Hepza, Ngân hàng nhà nước 

Kết quả công việc cần đạt được: 

Đảm bảo số liệu hạch toán chính xác, 

đúng thời hạn yêu cầu 

Lập và gửi báo cáo đầy đủ và đúng 

thời hạn theo quy định của cơ quan 

quản lý.  

Yêu cầu:  

1. Trình độ học vấn chuyên môn: 

Trung cấp trở lên, chuyên ngành kế 

toán  

2. Kỹ năng 

Kỹ năng lập kế hoạch 

Kỹ năng tổ chức công việc 

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm 

báo cáo 

Kỹ năng giao tiếp tốt 

Thành thạo tin học văn phòng Word & 

Excel 

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị văn phòng  

3. Kinh nghiệm 

Không yêu cầu đối với người mới ra 

trường 

Ưu tiên có các bạn có kinh nghiệm 

làm việc ở vị trí tương đương  

4. Tuổi: dưới 25  

5. Phẩm chất cá nhân 

Có khả năng chịu áp lực cao trong 

công việc 

Nhanh nhẹn, sáng tạo trong công 

việc  

Lương: Thỏa thuận 

Số lượng: 01 

Lưu ý: Ưu tiên những bạn khuyết tật 

vận động chân, có thể di chuyển, đi 

lại được. 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty Winefood 
tuyển dụng Người 
khuyết tật phụ trách 
công nghệ thông tin 

Công ty Winefood 
tuyển dụng Người 
khuyết tật phụ trách kế 
toán 

mailto:vieclam@drdvietnam.com


Lời kết thúc: 

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

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

cũng như của các tổ chức khác liên quan đến NKT.   

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

càng phong phú và hữu ích hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Email: thanhphuong@drdvietnam.com  

SĐT: (028) 62 67 99 11 (phím lẻ 131) 

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

Trân trọng, 

Ban biên tập. 

 


