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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 07 năm 2018 



“A nh Hòa đi giám định y khoa 

vào năm 2010 với tỷ lệ 

thương tật 81%, nhưng trong giấy 

xác nhận khuyết tật lại ghi mức độ 

“Nặng” thay vì “Đặc biệt nặng”. Do 

không hiểu luật nên anh đã hấp 

nhận và đã nhận mức trợ cấp 

405.000 kể từ 2013 đến nay, thay vì 

nhận 540.000 so với quy định của 

luật NKT”.  

“Anh Hường, một mắt bị mờ nhìn 

không rõ, đã làm thủ tục xác định 

mức độ khuyết tật và hội đồng kết 

luận anh thuộc mức độ “Nhẹ”, tuy 

nhiên hơn một năm nay mắt anh đã 

bị mù hẳn, phải mổ lấy ra, mắt còn 

lại bị mờ và chính vì vậy anh đã bị 

tai nạn giao thông rất nặng. Do tình 

trạng khuyết tật ngày càng nặng hơn 

nên anh đã làm đơn xin xác định lại 

mức độ khuyết tật để được hưởng 

trợ cấp hàng tháng nhưng cán bộ 

địa phương đã nhất quyết không cho 

anh xác định lại vì cho rằng lúc trước 

anh bị “nhẹ”.  

Đây là hai trong số các trường hợp 

do không hiểu biết về luật, chính sách 

nên các anh đã chấp nhận và bị mất 

quyền lợi của mình và đây cũng chính 

là lý do DRD đã tổ chức các khóa tập 

huấn về quyền dành cho NKT. 

Qua 2 khóa tập huấn, 57 tham dự 

viên là NKT đã hiểu được quyền là gì, 

các quyền được hưởng theo luật NKT 

Việt Nam và quy trình thực hiện các 

quyền đó. Đồng thời, tham dự viên 

cũng hiểu được chính các rào cản xã 

hội đã làm người khuyết tật trở thành 

người tàn tật do đó chính NKT cần 

phải biết những quyền của bản thân 

mình và thúc đẩy thực thi để họ 

không trở thành người tàn tật.  

Và thành công ngoài mong đợi là 

ngay tại khóa tập huấn các tham dự 

viên áp dụng những kiến thức, kinh 

nghiệm đã học để cùng nhau chia sẻ, 

giúp đỡ những trường hợp chưa 

được hưởng các quyền của mình 

như giúp anh Hòa thảo một lá đơn 

yêu gửi đến hội đồng xác định mức 

độ khuyết tật yêu cầu cấp lại giấy xác 

nhận khuyết tật theo đúng như luật 

NKT quy định, một anh trong ban chủ 

nhiệm đã hứa sẽ giúp anh Hường xác 

định được mức độ khuyết tật trong 

năm 2018. 

Văn Cử 
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Hiểu luật, chính sách là cách bảo vệ tốt nhất 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình 1 

V ào chiều ngày 26/7/2018, đại 
diện từ Ủy ban quốc gia về 

người khuyết tật Việt Nam, Bộ Giao 
thông vận tải cùng với đại diện từ 
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 
(DRD) và người khuyết tật sử dụng 
xe lăn, khiếm thị đã có buổi họp chia 
sẻ đóng góp ý kiến về tình hình thực 
hiện các quy định tiếp cận đường sắt 
đối với người khuyết tật. 
Đại diện từ Bộ Giao thông vận tải đã 
nêu lên những quy định trong chính 
sách hiện đang thực thi hiệu quả 
như việc giảm tối thiểu 25% giá vé 
cho khuyết tật đặc biệt nặng và nặng 
đi tàu hỏa, trang bị loa báo âm thanh 
cho người khiếm thị và màn hình 
thông báo cho người khiếm thính tại 
một số ga tàu lửa. 
Ngoài ra, đại diện các bên cũng chia 
sẻ về những tồn tại hạn chế, khó 
khăn như chưa có nhà vệ sinh dành 
cho người khuyết tật, hành lang toa 
tàu chưa có độ rộng vừa phải cho 
người đi xe lăn thuận tiện di chuyển, 
sàn tàu lửa quá cao và có nhiều bậc 
thang, bảng chỉ dẫn chưa có chữ nổi 
cho người khiếm thị, và hầu như 
nhân viên phục vụ chưa biết cách hỗ 
trợ người khuyết tật… 
Từ những khó khăn nêu trên, đại 
diện DRD và người khuyết tật đã đề 
xuất những giải pháp khắc phục khó 
khăn trong thời gian tới như xây 
dựng thí điểm thang nâng xe lăn từ 
mặt đất lên cửa toa tàu lửa, cải tạo 
một toa xe trong đoàn tàu chở khách 
trên tất cả các tuyến bảo đảm quy 
chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp 
cận, và tập huấn kỹ năng hỗ trợ 
người khuyết tật cho cán bộ nhân 
viên đường sắt… 
Hy vọng với những góp ý nêu trên 
sẽ được các ban ngành có liên 
quan, đặc biệt là Bộ Giao thông vận 
tải ghi nhận, xem xét và chỉnh sửa 
để luật và chính sách được thực thi, 
góp phần thúc đẩy người khuyết tật 
hòa nhập xã hội hơn thông qua giao 
thông đường sắt tiếp cận. 

Phan Thị Rát 

Đánh Giá Tình 
Hình Thực Hiện 
Các Quy Định 

Tiếp Cận Đường Sắt 
Đối Với Người Khuyết 
Tật 
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T hế nào là người khuyết tật? Luật 

người khuyết tật quy định như 

thế nào đối với các vấn đề liên quan 

đến xác định mức độ khuyết tật, 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khoẻ, giáo dục, dạy nghề, tạo việc 

làm, vui chơi giải trí, nhà ở, tiếp cận 

địa điểm, công trình công cộng, bảo 

trợ xã hội…?   

Đó là những vấn đề được thảo luận 

và chia sẻ trong khoá tập huấn “Luật 

và chính sách về người khuyết tật” 

diễn ra từ 30 đến 31/7/2018 tại Tây 

Ninh. Đây là hoạt động hướng đến 

việc nâng cao nhận thức về quyền và 

tăng cường năng lực cho người 

khuyết tật thuộc dự án “Tiếp cận cho 

mọi người” do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. 41 

tham dự viên được tạo cơ hội để chia 

sẻ những kinh nghiệm thực tế tại địa 

phương thông qua thảo luận nhóm 

lớn, thảo luận nhóm nhỏ, phân tích 

các tình huống.   

Nhiều chia sẻ của tham dự viên, đặc 

biệt là người khiếm thị cho thấy đa 

phần họ thiếu thông tin liên quan đến 

các vấn đề luật và chính sách. Do đó, 

họ cũng không biết bản thân mình sẽ 

được hưởng những quyền lợi gì mà 

pháp luật quy định. Hoặc khi quyền 

lợi bị tổn hại, họ cũng không biết sẽ 

nhờ sự trợ giúp từ đâu. “Tôi suốt 

ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, 

không tiếp xúc bên ngoài. Cho đến 

bây giờ, tôi cũng chưa có giấy chứng 

nhận mức độ khuyết tật. Tôi cũng 

không hề biết mình sẽ được lợi gì khi 

có giấy chứng nhận đó. Người ta cho 

gì thì mình hưởng đó chứ có biết gì 

đâu mà đòi. Sau lần này, tôi sẽ liên 

hệ với xã để làm thủ tục”, anh Minh 

chia sẻ.   

Trả lời câu hỏi: “Vì sao người khuyết 

tật cần biết quyền, luật và chính sách 

dành cho mình?”, đa phần tham dự 

viên cho rằng ngoài nhận thức được 

rằng người khuyết tật cũng có quyền 

đi học, đi làm, khám chữa bệnh, vui 

chơi giải trí, tham gia hoạt động xã 

hội… như người không khuyết tật, khi 

biết luật sẽ nhận ra một số thiếu sót 

mà luật cần được điều chỉnh. “Biết 

luật, mình còn có thể tự bảo vệ mình 

và người khác khi cần. Ngoài ra, mình 

cũng có thể giám sát xem nhà nước 

thực thi luật đó ở địa phương mình ra 

sao rồi còn lên tiếng nữa chứ.”, một 

tham dự viên cho biết. 

Thanh Tùng 

Tập huấn “Luật và chính sách về người 

khuyết tật” 4 

Tham dự viên trình bày kết quả thảo luận nhóm  

Đ ể thúc đẩy việc xây dựng và 

chỉnh sửa các công trình công 

cộng (CTCC) tiếp cận cho NKT lan 

tỏa từ thành thị đến nông thôn. Ngày 

14-15/07/2018, DRD tiếp tục tổ chức 

tập huấn “tiếp cận công trình công 

cộng cho NKT” cho 28 NKT là thành 

viên của chi hội Niềm Tin, tại xã 

Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình 

Định.  

Sau 2 ngày tập huấn tham dự viên 

hiểu được như thế nào là tiếp cận 

cho người khuyết tật, công trình nào 

là công trình công cộng, có thể khảo 

sát được các hạng mục tiếp cận cơ 

bản của một công trình và biết được 

có thể làm gì để góp phần thúc đẩy 

thực hiện quyền tiếp cận.  

Trong buổi thảo luận các hạng mục 

tiếp cận cơ bản theo tiêu chuẩn của 

Bộ Xây dựng, tham dự viên cho biết: 

UBND huyện Vân Canh đã xây dựng 

con dốc cho xe lăn và tay vịnh ở lối 

đi có bậc thang. Tin này rất đáng 

mừng, tuy nhiên con dốc còn hơi 

cao so với tiêu chuẩn tiếp cận. Và 

Anh Nghĩa đã chia sẻ: “Mình không 

thể cứ trông chờ, ỷ hết vào nhà 

nước được. NKT ở đây cũng phải 

làm điều gì đó để các công trình ở 

huyện và xã mình dễ đi lại hơn”. Để 

hành động, Anh cũng chia sẻ thêm 

“mình có thể lên tiếng trực tiếp với 

nơi có công trình công cộng không 

tiếp cận hoặc lên tiếng cùng với chi 

hội NKT ở địa phương mình đang 

sinh hoạt”.  

Tiếp cận công trình công cộng là 

quyền của NKT. Vì vậy chính NKT 

phải là người hiểu luật và tiêu chuẩn 

tiếp cận để lên tiếng thúc đẩy việc 

thực thi một cách tốt nhất. Qua trao 

đổi với chi hội trưởng CLB Niềm Tin, 

sắp tới sẽ đưa UBND huyện Vân 

Canh vào danh sách khảo sát và gửi 

kiến nghị chỉnh sửa. 

Trần Nga 

Tiếp cận công trình 

công cộng cho NKT 3 



T iếp tục nhận được sự tán thành 

và ủng hộ của Sở LĐTBXH tỉnh 

Tây Ninh, UBND xã Long Thành Bắc 

và phường Ninh Sơn, CLB NKT của 

hai địa phương này đã nhận được 

quyết định thành lập và ra mắt vào 

sáng 5 và 6/7/2018.  

Lễ ra mắt có sự tham dự của các lãnh 

đạo địa phương cùng các ban ngành 

đoàn thể: ông Lê Ngọc Tá - Uỷ viên 

ban thường vụ Hội bảo trợ người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Tây Ninh, ông Bùi Dân An - Phó 

trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoà 

Thành, ông Ngô Minh Khải - Bí thư 

đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã Long Thành 

Bắc, ông Trần Phước Ninh - Thường vụ 

đảng uỷ, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã 

Long Thành Bắc, ông Nguyễn Văn 

Hưng - Uỷ viên Ban chấp hành đảng uỷ, 

phó chủ tịch UBND xã Long Thành Bắc, 

ông Trần Minh Trị - Phó bí thư đảng uỷ 

phường Ninh Sơn, bà Bùi Thị Hồng 

Quyên - phó phòng LĐTBXH Tp. Tây 

Ninh, ông Vũ Xuân Kiểm - chủ tịch hội 

chất độc da cam, bà Huỳnh Thị Nga - 

chủ tịch hội phụ nữ phường Ninh Sơn, 

ông Nguyễn Văn Tú - bí thư đoàn thanh 

niên, ông Lê Kim Hoàng - chủ tịch hội 

chữ thập đỏ, ông Nguyễn Thanh Phong 

- chủ tịch hội nông dân, Tiến sĩ Võ Thị 

Hoàng Yến - người sáng lập, giám đốc 

DRD, phó chủ tịch Liên hiệp hội người 

khuyết tật Việt Nam cùng các anh chị 

khuyết tật tại các xã có CLB vừa mới 

thành lập.  

Các CLB NKT được thành lập là kết 

quả nỗ lực của các anh chị khuyết tật 

dưới sự hỗ trợ của dự án "Tiếp cận 

cho mọi người - Access for All" do Cơ 

quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tài trợ cùng sự ủng hộ của 

các cơ quan đoàn thể địa phương. 

Các CLB trực thuộc Hội bảo trợ người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Tây Ninh, là nơi để người khuyết tật 

gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt, hỗ trợ lẫn 

nhau cùng phát triển và góp phần bảo 

vệ quyền lợi và thúc đẩy sự hoà nhập 

của người khuyết tật. Thanh Tùng  
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Thêm 2 CLB NKT được thành lập tại tỉnh Tây 

Ninh 5 

Ban chấp hành đầu tiên của CLB 

V ới thông điệp: 

“Hãy để yêu thương làm hành 

trang dẫn lối. 

Phút bên nhau gỡ rối đến yêu 

thương.” 

Sáng ngày 1/7/2018 tại DRD, nhóm 

sinh viên trong học bổng “Người 

bạn đồng hành” đã tổ chức một 

buổi tham vấn đồng cảnh với chủ 

đề “Sự thiếu tự tin ở người khuyết 

tật”. Hoạt động có sự tham gia của 

13 sinh viên đang nhận học bổng và 

đang trong thời gian xét học bổng 

cũng như đại diện từ DRD.  

Tham vấn đồng cảnh đã trở thành 

một hoạt động quan trọng và diễn 

ra thường niên trong hoạt động của 

nhóm, với mục đích thiết thực giúp 

các bạn khuyết tật lấy lại sự tự tin, 

xây dụng lại mối quan hệ, khả năng 

sống độc lập trong chính ngôi nhà 

và xã hội, đồng thời giúp thay đổi 

thái độ của xã hội về người khuyết 

tật. Buổi tham vấn đồng cảnh diễn 

ra trong không khí chân thành cởi 

mở, đầy tin tưởng. Với câu hỏi 

được đặt ra: “Vì sao người khuyết 

tật thiếu tự tin vào chính bản thân 

mình?”, nhiều vấn đề đã được gọi 

tên, được chính các bạn cảm nhận 

từ bản thân mình, và đó là điều 

quan trọng giúp các bạn đối mặt với 

mặc cảm của bản thân và vượt lên 

chính mình. 

Sau buổi tham vấn đồng cảnh một 

bạn sinh viên chia sẻ: “Mình thấy 

chương trình thật ý nghĩa, hiểu hơn, 

đồng cảm hơn với những hoàn 

cảnh của các bạn trong nhóm. Mình 

biết cách lắng nghe, thấu hiểu nhiều 

hơn và từ đó áp dụng vào cuộc 

sống hằng ngày. Mình mong muốn 

những buổi như thế này được tổ 

chức nhiều hơn, có nhiều câu 

chuyện được kể, mọi người chia sẻ 

nhiều hơn, tự tin mạnh dạng bày tỏ 

quan điểm của mình, không còn rụt 

rè. 

Nhóm học bổng 
NGƯỜI BẠN 
ĐỒNG HÀNH 

tham vấn đồng cảnh 

6 

Qua buổi tham vấn đồng cảnh, mọi 

người dần rút ngắn khoảng cách với 

nhau, đồng cảm và hiểu nhau nhiều 

hơn. Dưới mỗi lăng kính là màu sắc 

khác nhau, cảm nhận để hiểu hơn và 

trân trọng chính cuộc sống với cả 

những niềm vui, nỗi buồn mà mỗi bạn 

đối mặt hàng ngày. 

Vân Kim 
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N hằm tổng kết các hoạt động đã 
làm được trong 6 tháng đầu 

năm 2018, chuẩn bị kế hoạch cho 6 
tháng cuối năm 2018, nhóm học 
bổng Người bạn đồng hành đã có 
buổi họp mặt tại DRD vào lúc 13h00 
– 16h00, ngày 01/07/2018, với sự 
tham gia của 12 sinh viên đang nhận 
học bổng và đang trong thời gian xét 
học bổng cũng như đại diện từ DRD.  

Mở đầu chương trình, nhóm học bổng 
thảo luận về việc phân bố lại ban cán 
sự cho nhóm. Với sự đồng thuận tuyệt 
đối, cả nhóm thống nhất tiếp tục duy 
trì cơ cấu ban cán sự đã hoạt động 
trong 6 tháng đầu năm. Theo đây, bạn 
Phan Thị Kim Vân sẽ tiếp tục duy trì 
vai trò nhóm trưởng với sự hỗ trợ của 
nhóm phó là bạn Đặng Đức Thịnh và 
thủ quỹ Phạm Văn Được. Cả nhóm 
đều đánh giá cao đóng góp của ban 
cán sự trong thời gian qua và hi vọng 
các bạn sẽ tiếp tục phát huy vai trò 
dẫn dắt để đưa nhóm ngày càng hoàn 
thiện hơn nữa. 

Tiếp nối chương trình, các bạn trong 
nhóm cùng nhau nhìn lại kế hoạch đã 
thực hiện được trong 6 tháng đầu 
năm 2018. Nhìn chung, hầu hết các 
hoạt động đề ra từ đầu năm đều được 
cả nhóm hoàn thành đầy đủ và tương 
đối thành công. Tuy nhiên, bên cạnh 
những gì đã làm được, cả nhóm cũng 
thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót 
trong mỗi hoạt động trên. Từng hoạt 
động được điểm lại, ưu và nhược 

điểm của mỗi hoạt động đều được 
phân tích, lý giải để cả nhóm cùng 
nắm được những mặt cần phát huy và 
những điểm cần khắc phục. Với tinh 
thần thẳng thắn tự đánh giá, nhóm 
học bổng đã rút ra được nhiều bài học 
quý giá về phong cách làm việc nhóm, 
lên kế hoach và tổ chức sự kiện. 

Phần cuối của chương trình, các 
thành viên cùng lên chương trình hoạt 
động cho 6 tháng cuối năm 2018. Cụ 
thể, các bạn đã đề xuất và sau đó lựa 
chọn ra một số hoạt động để tổ chức, 
đồng thời thống nhất được thời gian 
thực hiện và phân công cụ thể từng 
thành viên phụ trách các hoạt động. 
Kế hoạch được đề ra như sau: 

Ngày 16/9/2018: Chia sẻ kinh nghiệm 
từ cựu sinh viên từng nhận học bổng 

Ngày 14/10/2018: Khảo sát công trình 

Ngày 2/12/2018: Tọa đàm 

Ngày 23/12/2018: Tham vấn đồng 
cảnh 

Ngày 13/01/2019: Tổng kết  

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các 
hoạt động trước, hi vọng các hoạt 
động tiếp theo của các bạn sẽ được 
thực hiện thành công tốt đẹp. 

Kết thúc chương trình nhóm học bổng 
cùng nhau chụp hình lưu niệm và 
quyết tâm thực hiện thật tốt các hoạt 
động tiếp theo của năm 2018. 

Văn Trọng 

Nhóm học bổng NGƯỜI BẠN ĐỒNG 

HÀNH họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2018 8 

Ảnh lưu niệm tập thể nhóm sinh viên  

C hương trình được thực hiện từ 

ngày 19 đến 20/07/2018 dưới sự 

tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc 

tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm tăng cường 

năng lực cho 40 lãnh đạo và thành 

viên các câu lạc bộ người khuyết tật 

(CLBNKT) xã Đồng Khởi, xã Long 

Thành Bắc và phường Ninh Sơn (tỉnh 

Tây Ninh).  

Nội dung tập huấn được thiết kế đơn 

giản nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu và 

áp dụng được kỹ năng làm việc nhóm 

cho hoạt động của mình. Thông qua 

các trò chơi trải nghiệm thực tế, từ đó 

đúc kết thành các bài học từ chính 

kinh nghiệm của họ, người học có thể 

dễ dàng nắm rõ: 

-          Khái niệm về nhóm 

-          Tầm quan trọng của làm việc 

nhóm 

-          Các yếu tố tạo nên nhóm 

-          Các giai đoạn phát triển nhóm 

-          Các nguyên tắc làm việc nhóm 

-          Cách giao tiếp và tạo động lực 

trong làm việc nhóm  

Phương pháp tập huấn chủ động có 

sự tham gia mà trong đó học viên là 

trọng tâm đã thu hút sự chủ động học 

tập của người học, đặc biệt là các 

thành viên lần đầu tiên bước ra khỏi 

nhà và tham gia các hoạt động thế 

này. 

Ghi nhận một số chia sẻ sau tập 

huấn và qua quan sát cho thấy, phần 

đông tham dự viên đã có sự hiểu biết 

nhất định về cách làm việc nhóm, 

cách phân chia công việc cho các 

thành, biết được điểm mạnh của 

thành viên để giao công việc hiệu 

quả. Bên cạnh (Còn nữa Trang 6)    

Tập huấn “kỹ năng 

làm việc nhóm cho 

ban chủ nhiệm và 

thành viên các câu lạc 

bộ người khuyết tật tại 

Tây Ninh” 
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V iệt Nam là một trong những nền 

kinh tế tăng trưởng nhanh nhất 

khu vực Đông Nam Á. Như các nền 

kinh tế mới phát triển khác, việc đáng 

buồn chính là các dịch vụ xã hội 

không theo kịp với sự tăng trưởng 

kinh tế mạnh mẽ này. Mối quan tâm 

xã hội không được giải quyết đầy đủ 

liên quan đến quyền của người 

khuyết tật (NKT). Trong những năm 

gần đây, chính phủ đã ban hành luật/

chính sách cho các dịch vụ bảo vệ và 

hỗ trợ người khuyết tật nhưng khoảng 

cách giữa việc ban hành và thực hiện 

vẫn còn rất lớn đối với ước tính 13 

triệu NKT trong nước. Trong hoàn 

cảnh như vậy, hành động của công 

dân là một điều vô cùng quan trọng, 

và nơi xã hội dân sự yếu như ở Việt 

Nam, sự lãnh đạo của những cá nhân 

có năng lực và nhiệt huyết tận tụy đặc 

biệt cần thiết và quan trọng.   

Võ Thị Hoàng Yến, sinh ra và lớn lên ở 

một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Đồng 

Nai, đã bị mắc chứng bại liệt khi cô 

mới hai tuổi rưỡi. Trong nhiều trường 

hợp khác, đặc biệt là ở các vùng nông 

thôn, tình trạng này sẽ khiến cô phải 

sống một cuộc sống phụ thuộc. Nhưng 

với một gia đình hết lòng yêu thương 

cô cùng với sự dũng cảm và ý chí của 

riêng mình, cô đã thành công trong 

việc học tập. Vượt qua sự phân biệt 

đối xử và hạn chếcủa khuyết tật, cô có 

được bằng đại học tại tại một trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh, và một suất 

học bổng mang cô đến với Đại học 

Kansas, nơi cô nhận được bằng thạc 

sĩ về phát triển con người năm 2004. 

Bỏ lại cuộc sống tươi đẹp ở Mỹ, Hòang 

Yến quyết định trở về Việt Nam. Cô đã 

được tiếp xúc với các vấn đề và việc 

thực thi quyền của NKT ở Mỹ, được 

trải nghiệm sự tương phản rõ rệt ở Việt 

Nam: những rào cản khi di chuyển của 

NKT, sự tiếp cận và vấn đề việc làm 

của NKT; sự thiên vị văn hóa thúc đẩy 

tính thụ động và sự phụ thuộc; sự thiếu 

hiểu biết của cộng đồng về nhu cầu và 

quyền của NKT. Bất chấp trình độ của 

mình, đơn xin việc đầu tiên của cô đã 

bị từ chối vì cô là NKT. Không nản 

lòng, Hoàng Yến lại tiếp tục lên kế 

hoạch công việc khác. Năm 2005, 

cùng với 3 NKT khác, cô thành lập 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Năng lực Người khuyết tật (DRD), một 

tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 

Tin hoạt động 
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Võ Thị Hoàng Yến – hành trình đến với giải 
thưởng Ramon Magsaysay 2018 9 

(Tiếp theo trang 5) đó các học viên biế t 

cách hỗ trợ nhau trong cùng một công 

việc để đạt được mục tiêu mà nhóm đề 

ra.  

Anh Y Long, lần đầu tiên tham gia tập 

huấn cho biết: “Trước giờ tôi chỉ quanh 

quẩn trong nhà, không có giao thiệp 

với ai. Tôi cũng không biết tập huấn là 

gì. Lần này tôi cũng muốn đi cho biết. 

Tôi không ngờ vô đây đông vui. Bài 

học lại quá hay. Chỉ qua trò chơi thôi 

mà tôi học được nhiều lắm. Tôi biết 

được là để làm việc trong nhóm tốt thì 

cần hiểu được mục đích mình muốn gì. 

Rồi anh em trong nhóm cần tôn trọng 

nhau, giúp nhau hoàn thành công việc 

chung.”  

Chị Mai, cũng một thành viên lần đầu 

tham gia tập huấn chia sẻ: “Ngoài 

những điều học được về sự đoàn kết, 

đồng lòng, cùng giúp nhau trong khi 

làm việc nhóm, tôi còn học được rằng, 

chỉ có đi ra ngoài nhiều hơn, tham gia 

với cộng đồng mình mới có thể thay 

đổi. Bên ngoài người ta làm được gì 

thì những người khuyết tật cũng làm 

được như thế dù có khó khăn hơn.”  

Nhiều chia sẻ cũng cho thấy, các buổi 

tập huấn, hoạt động mà dự án “Tiếp 

cận cho mọi người” thực hiện đang 

dần giúp cho người khuyết tật xoá bỏ 

tự ti, mặc cảm, tự tin hơn vào mình và 

người khác. Sự giao tiếp và trao đổi 

với nhau cũng góp phần gắn kết thành 

viên trong và giữa các CLBNKT. 

Thanh Tùng 
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Thành phố Hồ Chí Minh (Còn nữa)   ()

(Tiếp trang 6) với tầm nhìn là tạo ra 

“xã hội bình đẳng và không phân biệt 

đối xử” cho NKT. DRD bắt tay vào 

các hoạt động nâng cao nhận thức 

cộng đồng; đào tạo sinh kế và kỹ 

năng sống cho NKT; hỗ trợ NKT tìm 

việc và nhiều các dự án nâng cao 

năng lực khác. Gây quỹ từ các tổ 

chức quốc tế, chủ động làm việc với 

nhà nước và các tổ chức cá nhân, 

DRD đã thiết lập một cách có hệ 

thống để đánh sự hiện diện của mình 

như là một tổ chức của và vì NKT 

hàng đầu Việt Nam. Trong 13 năm 

qua, DRD đã trực tiếp hỗ trợ khoảng 

hơn 15.000 NKT có kỹ năng và hoạt 

động xây dựng năng lực, học bổng, 

tìm việc, quyên góp các thiết bị trợ 

giúp và máy tính, sử dụng phương 

tiện truyền thông xã hội, làm ra ứng 

dụng về pháp luật cho NKT và cải tạo 

các công trình công cộng phù hợp 

tiếp cận cho NKT. Sự đổi mới của 

DRD được thể hiện trong dự án“xe ba 

bánh” thí điểm, với đường dây nóng 

để chở NKT miễn phí. Dự án ngày 

càng lớn mạnh và phát triển, DRD 

không thể đáp ứng được hết một 

lượng nhu cầu lớn. Hơn nữa, DRD đã 

làm việc với nhà nước và các tổ chức 

trong việc xây dựng những chính 

sách liên quan đến NKT và thúc đẩy 

môi trường hoà nhập cho NKT như tại 

các công trình công cộng và khi tham 

gia giao thông. Hoàng Yến là người 

đạt giải thưởng tinh hoa. Tự tin, chăm 

chỉ, và chính trực, cô đã từng giảng 

dạy tại Đại học Mở (TP.HCM) và gần 

đây đã hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ 

về công tác xã hội của Đại học La 

Trobe ở Úc, hơn thế nữa, cô còn tiếp 

tục lãnh đạo DRD ngay cả khi đang 

học ở nước ngoài. Đó là động lực 

riêng của Yến để có thể sống độc lập, 

và để thấy điều này ở những NKT 

khác, đây chính là điều quan trọng 

nhất trong mục tiêu của cô khi vận 

động NKT. Tự chủ, bao gồm, ý thức 

về phẩm giá và nâng cao năng lực từ 

những cách khác nhau - đây là những 

gì Hoàng Yến đã nói. Mặc dù những 

thách thức liên tục đến và những khó 

khăn về nguồn lực, Hoàng Yến vẫn 

luôn truyền cảm hứng cho người 

khác. Cô nói “NKT gửi thư hoặc gọi 

cho tôi, cảm ơn tôi đã giúp họ thay đổi 

cuộc sống của họ… Đây là động lực 

khiến tôi tiếp tục.” 

Trong việc bầu chọn Võ Thị Hoàng 

Yến để nhận được giải thưởng Ra-

mon Magsaysay 2018, Ban chấp 

hành đã công nhận tinh thần dũng 

cảm và năng lượng phi thường của 

cô trong việc vượt lên trên tình trạng 

khuyết tật; sự lãnh đạo sáng tạo, 

khéo léo của cô trong chiến dịch bền 

vững để phá vỡ các rào cản về vật 

chất và tinh thần đã khiến những NKT 

ở Việt Nam bị thiệt thòi; và để trở 

thành một hình mẫu sáng tạo, đầy 

cảm hứng cho giới trẻ ở Việt Nam và 

những nơi khác trên thế giới noi theo. 

Bản dịch: Thanh Phương 

Nguồn: RMAWARD 

http://rmaward.asia/awardees/vo-thi-hoang-yen/


Nhờ Luật sư cho tôi hỏi: 

Tôi có người quen đang 

tạm trú tại TP.HCM. Người quen này 

có đứa con 17 tuổi bị khiếm thị, không 

biết nói, chậm phát triển trí tuệ, không 

nhận thức được, có thẻ xác nhận 

khuyết tật cấp tại Hà Nội, có giấy khai 

sinh và hộ khẩu tại Hà Nội. Nay gia 

đình muốn đưa cháu về Hà Nội chơi, 

đi bằng máy bay. Bên máy bay hỏi 

giấy tờ tùy thân của cháu, nhưng 

cháu không có CMND chỉ có giấy xác 

nhân mức độ khuyết tật. Hãng máy 

bay yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân. 

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của cháu 

có cần làm giấy CMND hay giấy tờ tùy 

thân nào để không ạ. 

Xin cảm ơn Luật sư! 

Theo chúng tôi, gia đình 

người quen của bạn 

nên giúp cháu làm thẻ căn cước công 

dân để phục vụ cho nhiều giao dịch 

khác để phục vụ cho cuộc sống của 

cháu, không chỉ để nhằm một mục 

đích duy nhất là đi máy bay di chuyển 

về Hà Nội như bạn trình bày. Việc cấp 

thẻ căn cước công dân hiện nay đang 

thực hiện theo Luật Căn cước công 

dân năm 2014. Trong trường hợp xác 

định cháu bị bệnh dẫn đến mất khả 

năng nhận thức, khả năng điều khiển 

hành vi thì cha/mẹ nên giúp cháu thực 

hiện thủ tục này. Bạn có thể tham 

khảo các điều luật quy định trong Luật 

Căn cước công dân năm 2014 có liên 

quan như sau: 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công 

dân về căn cước công dân, Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân 

1. Công dân có quyền sau đây: 

c) Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn 

cước công dân theo quy định của 

Luật này. 

d) Sử dụng thẻ Căn cước công dân 

của mình trong giao dịch, thực hiện 

quyền, lợi ích hợp pháp của công 

dân. 

3. Người đang mắc bệnh tâm thần 

hoặc bệnh khác làm mất khả năng 

nhận thức, khả năng điều khiển hành 

vi thông qua người đại diện hợp pháp 

của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được quy định tại Điều này. 

Điều 19. Người được cấp thẻ Căn 

cước công dân và số thẻ Căn cước 

công dân 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi 

được cấp thẻ Căn cước công dân. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn 

cước công dân 

2. Trường hợp người đang mắc bệnh 

tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả 

năng nhận thức, khả năng điều khiển 

hành vi của mình thì phải có người đại 

diện hợp pháp đến cùng để làm thủ 

tục theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

* Riêng về nhu cầu đi máy bay về Hà 

Nội nếu chưa kịp làm thẻ căn cước 

công dân: Gia đình cháu có thể làm 

Giấy xác nhận nhân thân cho cháu 

(có mẫu hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải) và đến cơ quan công 

an cấp xã/phường nơi cháu đang cư 

trú để xin xác nhận các thông tin nhân 

thân của cháu. Giấy xác nhận nhân 

thân này phải có dán hình và có dấu 

giáp lai của cơ quan công an. Bạn 

cầm giấy xác nhận nhân thân và giấy 

khai sinh của cháu để xuất trình cho 

cán bộ hải quan xem xét giải quyết. 

Ban cố vấn: Luật sư Trương Thị Hòa | 

Văn Phòng luật Trương Thị Hòa. 

—————————————— 

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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Hỏi về việc: người khuyết tật chưa có chứng minh nhân dân có thể đi máy 

bay được không? 

Câu hỏi 

Trả lời 

http://bit.ly/DANGYTUVAN
https://goo.gl/dURcz2
https://goo.gl/dURcz2
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Cơn sốt bại liệt đã khiến bà trở thành 

người khuyết tật từ lúc mới hai tuổi 

rưỡi, nhưng ý chí, nghị lực của bà 

mạnh mẽ vô cùng.  

“Con trâu trắng” khác biệt  

Bà Võ Thị Hoàng Yến mở đầu cuộc 

trò chuyện bằng hình ảnh... con trâu 

trắng: “Bạn có biết chuyện con trâu 

trắng dưới quê không? Người ta cho 

rằng khi có con trâu trắng ra đời, 

làng đó sẽ bị mất mùa ba năm. Nó 

như là cái gì đó không được may 

mắn, bất thường, khác biệt trong 

cộng đồng. Hồi tôi còn nhỏ, mọi 

người trong nhà hay gọi đùa tôi là 

con trâu trắng, vì tôi làm cái gì cũng 

trật vuột, thất bại, thường làm đến 

lần thứ ba mới xong. Chuyện tập đi 

của tôi cũng vậy”  

Chuyện tập đi cụ thể như thế nào, 

thưa bà? 

Má tôi kể lúc mới chào đời, tôi được 

nhiều người khen bụ bẫm. Mọi người 

hay tới thăm rồi xin bế em bé. Đến 

lúc biết đi lẫm chẫm thì cơn sốt bại 

liệt ập đến, người tôi oặt ẹo như 

cọng bún. Sau trận đó, đôi chân yếu 

hẳn, tôi tập đi lần thứ hai. Đến năm 

1995, chân phải của tôi phải phẫu 

thuật. Thời gian đó, tôi lại tập đi lần 

thứ ba. Về sau, tôi phải dùng nạng 

hoặc xe lăn để di chuyển. 

Bà cảm nhận hai chữ “khuyết tật” từ 

khi nào? 

Hồi nhỏ tôi không ý thức chuyện đó. 

Sống trong làng, học trường làng, 

chơi với đám trẻ hàng xóm, tôi thấy 

mọi thứ rất bình thường. Lên cấp 

hai, tôi phải học nơi khác, cách 

trường làng chừng hai cây số. 

Những học sinh lớp 6 thường nhái 

tướng đi tập tễnh của tôi. Lúc đó, tôi 

mới cảm nhận là mình khác người 

ta, song vẫn nghĩ trong bụng: Ừ, tụi 

mày cứ chọc, tao học giỏi cho tụi 

mày xem. 

Có cái hay là sau này gặp lại, những 

bạn đó rất ngại ngùng và xin lỗi ngày 

xưa đã chọc ghẹo tôi. 

Việc học, việc làm ngày trước của bà 

có trật vuột như “con trâu trắng” 

không? 

Học lực 12 năm phổ thông của tôi rất 

tốt. Kỳ thi tốt nghiệp, tôi là một trong 

ba người có điểm cao nhất của 

Trường THPT Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. Vậy mà đến kỳ thi đại học, 

tôi bị thi rớt hai lần, đến lần thứ ba 

mới vô được giảng đường. Cũng bởi 

điều này mà gia đình tôi càng bảo tôi 

giống con trâu trắng hậu đậu (cười). 

Hồi đó, do khiếm khuyết về cơ thể, 

tôi đành “ngó lơ” những ngành mình 

yêu thích hoặc có năng khiếu (như 

nghề y, nghề báo) để thi vào khối 

kinh tế theo sự tư vấn của người 

thân. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không 

thể nào kiếm được việc làm vì người 

ta không muốn nhận người khuyết 

tật. Nản quá, tôi tự học ngoại ngữ 

với mục đích có thể dạy kèm hoặc 

dịch sách kiếm sống. Sau khi ra 

trường, tôi đến với tiếng Anh từ con 

số 0 tròn trĩnh. 

Đời rất đẹp ! 

Được biết, bà sáng lập và điều hành 

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

VN suốt 13 năm nay. Vì sao trung 

tâm này gắn với cái tên Đời Rất 

Đẹp? 

Sự ra đời cái tên Đời Rất Đẹp cũng 

rất... ngộ. Trung tâm khuyết tật và 

phát triển có tên tiếng Anh viết tắt là 

DRD (Disability research and capaci-

ty development). Vào năm 2010, tụi 

tôi mở hội quán sinh hoạt cho người 

khuyết tật. Tôi muốn giữ tên viết tắt 

DRD vì nó đã trở thành thương hiệu, 

nên mới nghĩ ra cái tên hội quán Đời 

Rất Đẹp. Từ đó, người ta hay gọi 

dân dã đây là “Trung tâm Đời Rất 

Đẹp”. 

Đời Rất Đẹp gửi gắm thông điệp gì, 

thưa bà? 

“Đời rất đẹp khi trái tim đến với trái 

tim” chính là triết lý hoạt động của 

DRD. Trái tim đủ mở rộng, đủ thông 

hiểu thì mới có thể gắn kết các trái 

tim với nhau. Khi hỗ trợ cho người 

khuyết tật, một số bạn làm cho DRD 

từng có những lúc bực mình la lên: 

“Em chán người khuyết tật vì họ chỉ 

đòi hỏi, chứ không biết tự phấn đấu 

vươn lên!”. Tôi có nói với các bạn 

rằng mình phải hiểu rõ tại sao người 

ta đòi như vậy, rồi mình phải đủ 

thông cảm, đủ chịu đựng để giúp đỡ 

họ. Tôi rất vui khi có những bạn trẻ 

Nữ tiến sĩ ngồi xe lăn và... Đời Rất Đẹp ! 

Bà Võ Thị Hoàng Yến trong lễ tốt nghiệp tiến sĩ tại Úc, 2018 - ẢNH: NVCC  
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về sau tâm sự: “Làm ở đây, phục vụ 

cho những đối tượng thiệt thòi, cái 

tôi của em nhỏ lại để con người em 

lớn lên”. 

Theo bà, những rào cản nào hạn chế 

cơ hội phát triển của người khuyết 

tật? 

Tôi thấy có nhiều người không hiểu 

đúng về người khuyết tật. Người ta 

xem người khuyết tật như gánh nặng 

cho gia đình và xã hội. Suy nghĩ này 

đã làm cho người khuyết tật bị mất 

cơ hội phát triển. 

Ở thái cực khác, người ta xem người 

khuyết tật rất giỏi, luôn nỗ lực hết 

sức mình để vượt qua khó khăn. 

Thực ra, cộng đồng nào cũng có 

người này người nọ. Vì vậy, cần phải 

hiểu đúng để có sự giúp đúng. 

Một rào cản lớn khác chính là môi 

trường tiếp cận chưa thân thiện với 

người khuyết tật. Những sinh viên 

khuyết tật cho biết các em đã trải 

qua bao khó khăn trên quãng đường 

đến trường. Có những em bảo rằng 

gần như 12 năm học phổ thông, 4 

năm đại học chưa bao giờ đi vệ sinh 

ở trường. Có những bạn đi làm phải 

mang bỉm tã suốt ngày bởi xe lăn 

không thể vào được nhà vệ sinh. 

Cạnh đó, họ cũng bị hạn chế tiếp 

cận các công trình công cộng, 

phương tiện giao thông... Mặc dù đã 

có nhiều chính sách và văn bản luật 

tạo điều kiện cho người khuyết tật 

phát triển, nhưng việc thực thi ở 

nhiều nơi vẫn chưa thực sự được 

quan tâm.  

Tự học ngoại ngữ, mở rộng cánh 

cửa vào đời 

Bà có thể  chia sẻ  kinh nghiệm tự  họ c 

ngoại ngữ từ con số 0 để rồi sau đó 

tìm được những học bổng du học ở 

Mỹ, Úc? 

Cả thời phổ thông ở dưới quê, tôi 

không được học ngoại ngữ. Còn lúc 

vào đại học, tôi học tiếng Nga. Cho 

nên tiếng Anh hoàn toàn mới mẻ với 

tôi. Được cái, tôi vốn có thói quen tự 

học từ nhỏ nên cũng thuận lợi. Tôi 

hay nói với sinh viên rằng ngoại ngữ 

đâu có khó, chỉ cần siêng là học 

được thôi. Nó giống như đi xây một 

căn nhà, mình cần gạch (từ vựng), xi 

măng (ngữ pháp) và thợ xây (người 

học). Quan trọng là thợ xây tìm được 

nhiều gạch hay ít, biết cách lấy xi 

măng để gắn vào viên gạch thì sẽ 

xây được căn nhà đẹp hay xấu. 

Tự học phải được khích lệ từ lúc còn 

nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn trẻ VN mình 

thiếu tính tự học, vô lớp rất thụ động. 

Bà không quản ngại bệnh tật, tuổi 

tác để hoàn tất chương trình tiến sĩ ở 

Úc. Đó có phải là một trong những 

kết quả đến từ... sức mạnh tích cực 

của sự tự ái? 

Có hai cách để tự ái: 

tích cực và tiêu cực. 

Đáng tiếc, đa số tự ái 

theo kiểu làm cho đã 

nư và cuối cùng lại 

khiến mình giống hình 

ảnh mà người khác đã 

“tiên đoán”, định kiến. 

Còn tự ái của tôi theo 

hướng tích cực. Khi 

người ta nói người 

khuyết tật không làm được gì thì 

mình phải chứng minh cho họ thấy 

nếu được tạo cơ hội, chúng tôi cũng 

làm được và làm tốt như bao nhiêu 

người khác. Việc tôi đi học cũng góp 

phần tạo hình mẫu cho những bạn 

khuyết tật khác nhận ra rằng: Nếu 

muốn, mình cũng có thể trở thành 

tiến sĩ! 

Hai lần du học, có khi nào bà bị 

giằng co giữa chuyện về và ở lại? 

Rõ rệt nhất và đau đầu nhất là hồi tôi 

học thạc sĩ phát triển con người, Đại 

học Kansas, Mỹ. Khi trình bày luận 

văn tốt nghiệp tại Ngân hàng Thế 

giới, tôi được mời ở lại làm việc tại 

Washington D.C. Đặc biệt, giáo sư 

hướng dẫn của tôi cũng đề nghị cấp 

phí trợ giảng cho tôi để tôi học tiếp 

tiến sĩ. Trước lời mời hấp dẫn đó, tôi 

phân vân dữ lắm. Tôi viết thư xin ý 

kiến của cô Nguyễn Thị Oanh (cố 

thạc sĩ phát triển cộng đồng đầu tiên 

ở VN - PV). Cô Oanh phản hồi: 

“Chúc mừng em. Không phải ai cũng 

có một cơ hội như vậy. Nhưng VN 

cũng rất cần tới em. Chuyện này rất 

quan trọng nên tự em suy nghĩ và 

quyết định”. Sau mấy đêm trăn trở 

mất ngủ, tôi chọn trở về, bắt đầu 

mày mò viết dự án xin tài trợ cho các 

hoạt động của người khuyết tật. 

Dường như rất hiếm khi bà bật mí về 

chuyện tình cảm... 

(Bật cười). Thực ra, trong tình cảm 

tôi rất cởi mở, cái gì đến thì nó sẽ 

đến thôi. Nhưng có lẽ do tôi quá bận 
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rộn với công việc nên đã để rơi 

những cơ hội khác, trong đó có 

chuyện... hẹn hò chẳng hạn. À, có 

một anh bảo mình hơi bị cứng 

(cười), không có vẻ của một phụ nữ 

cần sự chở che. 

Bù lại, tôi có niềm hạnh phúc khác. 

Sự bình yên và hạnh phúc đến từ 

những nguồn nào đâu có quan trọng, 

đúng không! Quan trọng là mình cảm 

thấy bình yên và hạnh phúc, vậy là 

đủ rồi. 

Những lúc mệt mỏi, căng thẳng quá 

thì tôi dạo đàn và hát hoặc mở nhạc 

nghe, tự nhiên giúp mình dịu lại, 

thăng bằng lại. Tôi rất thích hát bài 

Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh 

Tuấn, với những câu day dứt thôi 

thúc mình phải làm cái gì đó để có 

những thay đổi tốt đẹp hơn: 

“…Và sao không là bão, là giông, là 

ánh lửa đêm đông. Và sao không là 

hạt giống xanh đất mẹ bao dung. 

Sao không là đàn chim gọi bình minh 

thức giấc. Sao không là mặt trời gieo 

hạt nắng vô tư...”. 

Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến sinh năm 

1966, tại H.Nhơn Trạch, Đồng Nai 

1985 - 1990: Cử nhân kinh tế, 

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

1996 - 1999: Cử nhân giáo dục, 

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 

2001 - 2004: Thạc sĩ phát triển con 

người, ĐH Kansas, Mỹ (International 

Fellowship Program) 

2014 - 2018: Tiến sĩ công tác xã hội, 

ĐH La Trobe, Úc (Australia Leader-

ship Award) 

Phó chủ tịch Liên hiệp Hội về người 

khuyết tật VN (VFD), nhiệm kỳ 2017 

- 2022. 

Một số giải thưởng tiêu biểu: 

- Kazuo Itoga Memorial Prize (Nhật) 

lần thứ 13, năm 2009, tôn vinh cá 

nhân có thành tích xuất sắc đối với 

vấn đề phúc lợi cho người khuyết tật 

tại châu Á - Thái Bình Dương 

- The US President’s Call to Service 

Award (chính phủ Mỹ), 2010 

- Australia Leadership Award (Úc), 

2014. 

Tiến sĩ Hoàng Yến là sáng lập viên 

kiêm Giám đốc Trung tâm khuyết tật 

và phát triển (DRD). DRD đã trực 

tiếp hỗ trợ khoảng 15.000 lượt người 

khuyết tật. Sáng kiến của DRD được 

thể hiện trong dịch vụ motorbike taxi, 

với một đường dây nóng để hỗ trợ 

vận chuyển miễn phí cho người 

khuyết tật trên những chiếc xe máy 

được thiết kế đặc biệt. DRD cũng 

làm việc với chính phủ và các doanh 

nghiệp trong việc thực hiện các 

chính sách liên quan đến người 

khuyết tật và thúc đẩy việc xây dựng 

một môi trường thân thiện với người 

khuyết tật… 

Người tuyệt vời và thú vị !

 

Tôi biết chị Hoàng Yến hơn chục 

năm nay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, 

tôi đã có ấn tượng mạnh mẽ về nghị 

lực và sự điềm đạm của chị. Qua 

mấy hoạt động phối hợp với nhau, 

tôi thấy chị Yến rất đáng tin cậy, giải 

quyết công việc rất có trách nhiệm và 

hiệu quả. Nói chung, chị Yến là 

người tuyệt vời và thú vị, theo nghĩa 

rất lãng mạn, hài hước… 

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện 

trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã 

hội  

Tiếp thêm động lực và truyền cảm 

hứng 

Tôi rất ấn tượng chị Hoàng Yến về 

lĩnh vực tăng cường năng lực và 

quyền của người khuyết tật hơn là 

việc tiếp cận theo kiểu từ thiện. 

Chính cách tiếp cận như vậy sẽ giúp 

cho con người mạnh lên. Bên cạnh 

đó, chị là người đã tiếp thêm động 

lực, năng lượng và truyền cảm hứng 

đặc biệt to lớn cho tôi và những bạn 

trẻ đang làm việc trong lĩnh vực phi 

lợi nhuận, bằng những câu chuyện 

về cuộc đời và hoạt động thiết thực 

của chị. 

Anh Phạm Trường Sơn - Phó giám 

đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng 

đồng LIN 

Lan tỏa yêu thương, đáp đền tiếp 

nối 

Tôi học hỏi rất nhiều điều từ chị Yến. 

Chị luôn tận tâm với công việc và 

luôn tạo điều kiện cho nhân viên 

phát huy mọi năng lực của mình. Bởi 

vì chị tin tưởng rằng chỉ cần trao một 

điều kiện, một cơ hội cho người ta 

thì dù họ bị khuyết tật nặng đến đâu 

cũng vẫn có khả năng đóng góp. 

Điều mong muốn của chị Yến khi hỗ 

trợ ai đó chính là sự lan tỏa yêu 

thương, đáp đền tiếp nối. 

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Điều phối 

dự án của DRD 

Như Lịch 
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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 điểm làm việc: A6.811 Chung cư Ehome 3 – Hồ Học Lãm – An Lạc – Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh , lầu 8, thang 

máy, có chỗ để xe ba bánh. 

Thời gian làm việc: 8h-17h (Nghỉ trưa 1h), từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 & CN nghỉ) 

Mô tả công việc: 

May hoàn thiện các chi tiết đã được cắt sẵn theo từng bước hướng dẫn thành trang sách kỹ năng 

May gối handmade cho trẻ em, và hoàn thiện một số sản phẩm handmade thủ công khác 

Yêu cầu công việc: 

Lao động phổ thông, có thể sử dụng máy may ( máy may gia đình / hoặc máy may công nghiệp) 

Yêu thích công việc làm đồ handmade, có thẩm mỹ, khéo léo, trung thực và chăm chỉ, sẽ được đào tạo và hướng 

dẫn chi tiết các công đoạn hoàn thiện sản phẩm. 

Ưu tiên các bạn khuyết tật, và nhóm các bạn yếu thế có khả năng đáp ứng công việc. 

Số lượng cần tuyển: 2-3 người 

Lương thưởng: Trung bình mỗi tháng từ 5,5 – 8tr (Bao gồm: Lương cơ bản: 3,2 – 3.5 tr +lương theo sản phẩm 

hoàn thiện) 

Việc làm cho người khuyết tật 

Tí An Sweethome tuyển nhân viên gia công sản phẩm 

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. 

mailto:vieclam@drdvietnam.com

