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

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

NKT.  

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

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

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

viên khác của xã hội. 

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

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

vị. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 5/2014 



Từng bước khẳng định chất 
lượng hoạt động mô hình CLB 
Doanh nghiệp NKT Tp. HCM 
Từ 25/3/2014, Trung tâm DRD phối hợp khách sạn Palace cho ra đời 

gian hàng sản phẩm lưu niệm của người khuyết tật tại đây. Đây cũng là 

thành quả ban đầu đáng ghi nhận của gần 10 doanh nghiệp khuyết tật 

thuộc Câu lạc bộ doanh nghiệp đã nhận được quan tâm và ưa chuộng 

tại các hội chợ, gian hàng diễn ra trước đó. Các sản phẩm được bày 

bán khá đa dạng, bắt mắt và giá cả phải chăng: tranh thêu tay tái hiện lại 

bức tranh phong cảnh nên thơ, con người hiền hậu Việt Nam của cơ sở 

tranh thêu tay Dorcas, những con vật nhỏ nhắn độc đáo, ngộ nghĩnh 

được làm từ cuộn giấy Puli của Công ty TNHH Thiện Tâm Hương, khung 

hình gỗ của anh Trương Thanh Quốc, sản phẩm thảo dược của Thiên 

Tâm,…  

Ông Cơ Đức Lâm – Trợ lý giám đốc khách sạn Palace cho biết, đây không 

phải là hoạt động xã hội đầu tiên mà khách sạn Palace nói riêng cũng như 

công ty cổ phần Bông Sen nói chung thực hiện. Trong nhiều năm vừa qua, 

công ty này cũng đã phát động các thành viên trực thuộc tham gia gây quỹ từ 

thiện hỗ trợ người nghèo, lập quỹ khuyến học, tham gia đi bộ đồng hành 

ngày Quốc tế NKT 3-12… “Tuy nhiên, phối hợp đặt gian hàng bán đồ do cơ 

sở doanh nghiệp Người khuyết tật tại khách sạn là một mô hình mới được 

thực hiện. Tôi thấy những hoạt động như thế này thể hiện trách nhiệm xã hội, 

văn hóa của doanh nghiệp”- Ông Lâm chia sẻ. 

Anh Lê Hữu Thương, phụ trách dự án "Xây dựng năng lực để nâng cao tiếng 

nói và vị thế và phát triển kinh tế cho người khuyết tật" cho biết: “Đây là hoạt 

động đầu tiên mang tính thử nghiệm. Nếu hoạt động này có hiệu quả tích 

cực, giới thiệu được nhiều sản phẩm của doanh nghiệp khuyết tật đến với 

người tiêu dùng thì câu lạc bộ sẽ liên kết mở rộng mô hình này ở nhiều địa 

điểm hơn nữa.”  

Thanh Hoa 

Chụp ảnh sản phẩm 
bằng những công cụ 
đơn giản và rẻ tiền 
 

Sáng 1/6/2014, tại hội quán Đời Rất Đẹp 

diễn ra buổi chia sẻ về “chụp ảnh sản 

phẩm bằng những công cụ đơn giản và 

rẻ tiền” nhưng vẫn đảm bảo chất lượng 

để giới thiệu đến khách hàng. Buổi chia 

sẻ được phụ trách bởi anh Kiệt và anh 

Lý là hai tình nguyện viên kỳ cựu, nhiệt 

tình của CLB Nhiếp ảnh Đời Rất Đẹp. 

Dịp này, các anh chị tham dự cũng được 

ôn lại những kiến thức về điều kiện cần 

thiết để chụp được một sản phẩm đạt yêu 

cầu như hướng sáng, cường độ sáng, 

bóng đổ... và được thực tập trên chính các 

mẫu sản phẩm mà mình mang đến. CLB 

dự định sẽ tổ chức thêm những buổi 

hướng dẫn trực tiếp tại xưởng sản xuất 

hoặc cửa hàng của các anh chị, nhằm giúp 

các anh chị sau này có thể tự mình thao 

tác và cho ra những bức ảnh về sản phẩm 

của mình thật đẹp bằng chính máy ảnh 

mình hiện có. 

Buổi chia sẻ kết thúc với nhiều kiến thức 

mới để lại cho các anh chị. Chị Liên chia 

sẻ: “Cảm ơn các thầy đã giúp tôi hiểu hơn 

về cách chụp ảnh cho sản phẩm của mình. 

Sản phẩm của tôi giờ chụp ánh sáng đầy 

đủ hơn, nhiều rõ hơn, sản phẫm nhìn thật 

đẹp , cảm ơn hai thầy và CLB nhiếp ảnh. “ 

Quốc Út 

Xếp đặt sản phẩm, ánh sáng để có bức ảnh đẹp 

Gian hàng hiện đã đi vào hoạt động 



Kỹ năng viết CV  

Đây là nội dung của buổi 

sinh hoạt câu lạc bộ tìm 

việc lần thứ 34 vừa diễn ra 

vào sáng 25/5/2014. Buổi 

sinh hoạt thu hút 30 bạn 

khuyết tật, cộng tác viên 

và sinh viên tham gia. 

Chương trình được sự tài 

trợ của Arish Aid. 

Khách mời - chị Hoàng Nữ 

Kiều Liên - nhân viên Nhân 

sự công ty CP Phát triển thể 

thao điện tử VED đã chia sẻ 

những kinh nghiệm liên 

quan đến bố cục, nguyên 

tắc, những điểm lưu ý và 

những lỗi thường gặp khi 

viết CV. Với kinh nghiệm 

trong nghề cũng như qua 

cách chia sẻ cởi mở, tự 

nhiên đã giúp các tham dự 

viên nắm bắt được nội dung 

cũng như những yêu cầu để 

có một bản CV hoàn thiện 

cho mình. 

Ban tổ chức cũng đã dành 

ra khoản thời gian để khách 

mời chia sẻ, giải đáp thắc 

mắc của các tham dự viên 

cũng như chỉnh sửa và hoàn 

thiện một số bản CV của các 

bạn tham gia, giúp các bạn 

và nắm bắt được những lỗi 

thường gặp cơ bản, những 

lưu ý khi viết một bản CV…, 

đây cũng là cách để các bạn 

tham dự nắm rõ rang hơn 

những nội dung đã được 

chia sẻ trước đó và “Kỹ 

năng viết CV” được xem là 

một trong những kỹ năng 

thực cần thiết, quan trọng 

mà mỗi người cần trang bị 

trong quá trình tìm kiếm một 

công việc ổn định, lâu dài 

cho mình.  

Tú Quyên 

Tòan cảnh không khí hào hứng tranh tài của các đội chơi 

Lăng kính trẻ, sân chơi mới cho giới trẻ 
 

Đây là một chương trình cởi mở không phân định thắng thua, nhưng lại là 

một sân chơi bộc lộ rất rõ những quan điểm và suy nghĩ của giới trẻ về một 

chủ đề đang “nóng” trên các diễn đàn sinh viên hiện nay. “Đúng hay sai 

không hẳn quan trọng nhất. Tham gia cuộc thi các bạn sinh viên khuyết tật 

giao lưu – kết nối với các bạn trẻ đến từ nhiều nơi. Đặc biệt hơn nữa các 

bạn sẽ được thực hành và phát triển các kỹ năng như: làm việc nhóm, thu-

yết trình – hùng biện tự tin thể hiện mình trước đám đông. 

Khi đề cập đến vấn đề “ Hôn nhân” ai cũng có những boăn khoăn suy nghĩ trước 

khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Người khuyết tật (NKT) khi 

đứng trước hôn nhân cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra. 

Chương trình đầu tiên với chủ đề “ Người khuyết tật có nên kết hôn hay không? ” 

thu hút được sự tham gia của 2 đội “Đột Phá” là các bạn Thanh niên khuyết tật 

đến từ dự án Nâng cao năng lực cho TNKT và nhóm “Cá heo” là các bạn sinh 

viên Công Tác Xã Hội đến từ trường ĐH Xã Hội Và Nhân Văn. Cùng hơn 50 

khán giả đến ủng hộ chương trình. 

 

Với 3 vòng thi, các đội sẽ lần lựot thể hiện khả năng hùng biện và bản lĩnh, tinh 

thần làm việc nhóm của mình. 

 

Chị T.Tuyết một phụ huynh có con khuyết tật chia sẻ “Đây là lần đầu tiên tôi đến 
DRD, tôi biết chương trình qua facebook, được nghe những chia sẻ rất thực từ 
các bạn tôi và cháu cũng đã có những cái nhìn nhận riêng để hiểu và thông cảm 
cho nhau hơn”. 
 
Chương trình tạm khép lại với nhiều hứa hẹn sẽ mang lại những cuộc thi sau hấp 

dẫn và ý nghĩa hơn với các chủ đề đang được mọi người quan tâm, đặc biệt là 

các chủ đề liên quan tới người khuyết tật.  

 

CTV 



Người khuyết tật khảo sát xe 
buýt: “Đi một mình sợ lắm” 
  

Ngày 24-5, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức cho một 
nhóm người khuyết tật đi khảo sát các trạm chờ và xe buýt tại một số 
tuyến đường ở TP.HCM.  

Kết quả khảo sát cho thấy: Hệ thống các nhà chờ xe buýt được thiết kế 
đường dốc xe lăn lên xuống, có khoảng không gian cho người khuyết tật như 
người đi nạng, người đi xe lăn. Tuy nhiên, khoảng cách từ mặt đường và lề 
đường còn khá cao gây khó khăn cho người khuyết tật đi xe lăn và chống 
nạng, việc lên xuống xe buýt sẽ rất bất tiện. 

Hai tuyến số 41 và số 65 có sàn xe thấp, có chỗ trống dành cho người khuyết 
tật đi xe lăn, nhưng những tuyến khác sàn xe hơi cao. 

Là thành viên trong nhóm khảo sát của trung tâm DRD, chị Nguyễn Thị Diệu 
Trinh chia sẻ: “Các dãy hành lang ở nhà chờ xe buýt ở Bến Thành cao và 
không có độ dốc, người khuyết tật  khó có thể tiếp cận. Người khuyết 
tật không thể lên xe nếu không có sự hỗ trợ của người khác.” 

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu - điều phối viên của trung tâm DRD bày tỏ: “Đi một 
mình sợ lắm, không biết xoay sở ra sao. Đường dốc cao nên ngay cả người 
già lên còn khó khăn, huống là người khuyết tật." 

Chị Hiếu còn bày tỏ tâm tư: “Để khắc phục cho những công trình kế tiếp, các 
nhà đầu tư khi lên bản thiết kế nên thảo luận, lấy ý kiến trực tiếp từ người 
khuyết tật, để khắc phục những hạn chế của các công trình trước.” 

Hoạt động lần này của DRD nhằm khảo sát và nêu đề xuất cụ thể để xây 
dựng và khắc phục những công trình mới dành cho người khuyết tật tại các 
tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.  

Hồng Phúc 

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ  

DRD chia sẻ mô hình 
hoạt động với các 
đòan sinh viên 
Sáng 14/5/2014, hơn 20 sinh viên ngành 
công tác xã hội trường Đại học Đồng 
Tháp đã đến tham quan và học tập mô 
hình hỗ trợ ngừơi khuyết tật (NKT) tại 
Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) 
do anh Kiều Văn Tu (giảng viên nhà 
trường) làm trưởng đoàn. 

Ngoài việc được chia sẻ quá trình hình 
thành và phát triển của trung tâm, sinh viên 
còn tiếp cận một số thông tin về tình hình 
và các vấn đề khuyết tật nổi trội tại Việt 
Nam, đặc biệt là cách tiếp cận theo 
phương pháp ứng dụng công tác xã hội, 
phương thức hỗ trợ NKT dựa vào quyền, 
tạo sự tham gia và dựa vào nguồn lực 
cộng đồng mà DRD theo đuổi hơn 8 năm 
qua. Với hơn 10 hoạt động như tham vấn 
đồng cảnh, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học 
bổng và các dụng cụ trợ giúp, xe 3 bánh, 
sống độc lập, tập huấn kỹ năng, vận động 
biện hộ, tổ chức hội thảo và sự kiện nâng 
cao nhận thức cộng đồng, truyền thông xã 
hội, phát triển mạng lứơi,…DRD đang từng 
bước góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện 
để NKT tham gia vào tất cả các hoạt động 
xã hội một cách công bằng và bình đẳng, 
từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Chiều cùng ngày, 30 sinh viên trường Đại 

học Hoa Sen Tp. HCM cũng có buổi tìm 

hiểu hoạt động của DRD và được hướng 

dẫn các kỹ năng hỗ trợ NKT cần thiết như 

cách giao tiếp với người ngồi xe lăn, người 

đi nạng, người khiếm thị, người khiếm 

thính…đặc biệt là các kỹ thuật mở, xếp xe 

lăn và hỗ trợ ngừơi ngồi xe lăn. Dịp này, 

sinh viên Đại học Hoa Sen cũng lên kế 

hoạch phối hợp với DRD trong một số hoạt 

động, đặc biệt là chiến dịch thúc đẩy vấn 

đề tiếp cận tại các công trình công cộng đối 

với NKT nhằm hướng đến “Một thế giới 

cho tất cả”.  

Thanh Tùng 

Đại diện DRD chia sẻ mô hình hoạt động 

Những lối lên không thuận tiện cho người dùng xe lăn 

http://tuoitre.vn/ban-doc/nguoi-trong-cuoc/609231/nguoi-khuyet-tat-khao-sat-xe-buyt--di-mot-minh-so-lam.html


Hỗ trợ người khuyết tật 

đúng cách 

Buổi tập huấn do trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) thực hiện vào ngày 

31/5/2014 dành cho 25 bạn đoàn viên, 

thanh niên phường 12, Quận 10. 

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt 

động nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về người khuyết tật và cung cấp 

các kỹ thuật hỗ trợ NKT đúng cách. 

Trong quá trình tham gia, đoàn viên có dịp 

tìm hiểu về xe lăn: cấu tạo, cách tháo lắp 

xe lăn khi hỗ trợ người khuyết tật. 

Chương trình cũng bám sát vào đặc thù 

của công trình công cộng tại Tp.Hồ Chí 

Minh để các bạn đoàn viên được trải 

nghiệm cảm giác ngồi trên xe lăn và đẩy 

xe lăn di chuyển trên đường phố đông đúc 

từ trung tâm DRD đến Công viên văn hóa 

Lê Thị Riêng, trải nghiệm cách hỗ trợ 

người ngồi xe lăn lên dốc thoải, vượt các 

bậc thềm 1 bậc, nhiều bậc đúng kỹ thuật. 

Hoạt động được đòan phường đánh giá 

cao về chuyên môn và ý nghĩa trong việc 

mang những hiểu biết đúng đắn về vấn đề 

khuyết tật đến cộng đồng. DRD hi vọng 

tiếp tục được sự ủng hộ và đồng hành của 

địa phương trong nhiều hoạt động hướng 

đến sự hòa nhập công bằng và bình đẳng 

của NKT.  

Kim Phụng 

Đại biểu tham dự hội thảo 

Hội thảo Đồng hành cùng phát triển 
 

Hội thảo “Đồng hành cùng phát triển” do Hội Người khuyết tật 

thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn vào 21/5/2014 tại thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của các hội nhóm 

khuyết tật đến từ Hà Nội, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Bình Định và Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) cùng các đại biểu Sở nội vụ Tp. Hà Nội, Liên hiệp hội về 

NKT Việt Nam.... DRD có 6 đại diện tham dự hội thảo lần này 

trong đó có 3 thanh niên là những tiềm năng lãnh đạo. Đến với 

hội thảo các hội nhóm đã có cơ hội chia sẻ và học hỏi kinh 

nghiệm trong công tác xây dựng, phát triển hội nhóm và tạo 

việc làm cho Người khuyết tật (NKT). 

 

Mỗi hội nhóm có những đặc thù, điều kiện thành lập và phát triển 

khác nhau. Có những hội nhóm đã nhiều năm thành lập cũng có 

những hội nhóm mới thành lập hoặc đang trong quá trình chuẩn bị 

thành lập; những các hoạt động chia sẻ, thảo luận, hỏi đáp… diễn ra 

trong hội thảo đã gắn kết và giúp các hội nhóm chia sẻ, học hỏi nhiều 

hơn trong việc phát triển hội nhóm của mình. 

 

Chương trình diễn ra trong 2 ngày mang không khí ấm cúng và hơn 
hết là sự chia sẻ chân thành từ các hội nhóm hướng đến sự đồng 
hành cùng phát triển giữa NKT với NKT, hội nhóm NKT với nhau.  

Thanh Tùng 



Cảm động, tự hào là 
người Việt Nam 
  

“Chiến Tranh” mỗi khi nhắc đến hai từ đó trong 
mỗi chúng ta ai cũng nghĩ đến cảnh đau thương, 
chia ly, mất mát…   

Chúng ta được sinh ra trong thời bình, cái thời mà 
bom đạn đã đi qua, cái thời mà ai ai cũng sống 
trong an vui học tập để xây dựng cho Tổ Quốc thêm 
giàu đẹp. Mong muốn các thành viên trong hội Phụ 
Nữ hiểu biết thêm về các thế hệ Cha Anh đã chiến 
đấu và hy sinh anh dũng như thế nào?, Vào lúc 14h 
ngày 31/05/2014, "Câu Lạc Bộ Phụ Nũ Khuyết Tật" 
đã tổ chức cho các Chị em đi tham quan “Bảo Tàng 
Chứng Tích Chiến Tranh”, tại số 28 Võ Văn Tần, 
Phường 6, Quận 3, TP HCM.   

Chúng tôi rất cảm động và tự hào là người Việt Nam 
khi được Chị Hướng Dẫn Viên kể về những tấm 
gương anh hùng, được tận mắt xem những hiện 
vật, hình ảnh tư liệu, được trưng bày và tái hiện lại, 
để minh chứng về những hậu quả mà cuộc chiến 
tranh đã để lại sau chiến tranh. Thấy những hậu quả 
của chất độc mà chiến tranh đã để lại cho những 
người con, người cháu, chất độc đó mang tên Diox-
in.  

Sau gần ba giờ đồng hồ tham quan tìm hiểu tại đây, 
mỗi người trong chúng tôi đều có một suy nghĩ khi 
cùng nhau chia sẻ, chúng tôi nghĩ phải cố gắng 
nhiều hơn nữa để sống có ích hơn, tự tin hơn, lạc 
quan hơn, xứng đáng với những người đã hy sinh 
để bảo vệ nền độc lập cho chúng tôi có ngày hôm 
nay.  

Ngọc Hiếu 

Thông cáo báo chí hội thảo Chia 
sẻ các mô hình hỗ trợ NKT 
 

Chương trình sẽ do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), Hội 
Người khuyết tật Thành phố Hà Nội (DP Hà Nội) và Trung tâm hành 
động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp tổ chức vào ngày 
13-14 tháng 6 năm 2014 tại Khách sạn Ramana, 323 Lê Văn Sỹ, Quận 
3, Tp. HCM. 

Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo cơ hội để các hội nhóm/tổ chức của và vì 
người khuyết tật (NKT) chia sẻ các mô hình hỗ trợ NKT. Đồng thời, 
chương trình góp phần giúp các hội nhóm hiểu rõ vai trò và năng lực cần 
thiết trong việc thực hiện các hoạt động và xây dựng đề xuất phù hợp và 
hiệu quả tới các Ban ngành để nâng cao sự hợp tác trong việc thực thi 
Luật người khuyết tật Việt Nam. 

Nội dung chính của hội thảo như sau: 

Ngày 13-6: Chia sẻ các mô hình/hoạt động hỗ trợ NKT; Gala đêm nhạc 
giao lưu giữa các hội nhóm 

Ngày 14-6: Thảo luận các vấn đề việc làm cho NKT, vai trò của các hội 
nhóm NKT trong vận động chính sách, các cách tiếp cận bền vững cho 
việc phát triển hội nhóm, tiếp cận công trình công cộng; Thảo luận vai trò 
của các hội nhóm NKT trong việc tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ NKT 
tại các địa phương (đề án 1019) 

Thành phần tham dự dự kiến có các đại biểu đến từ các ban ngành, 
đoàn thể như Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, Văn phòng điều phối 
các hoạt động hỗ trợ NKT - Cục bảo trợ xã hội, Liên hiệp hội Người 
khuyết tật Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, các 
tổ chức quốc tế và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khuyết tật. Đặc 
biệt còn có sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho hơn 35 hội nhóm 
NKT ở cả ba miền Bắc- Trung- Nam. 

Bà Lưu Thị Ánh Loan – Phó Giám đốc Trung tâm DRD chia sẻ: “Mô 
hình hỗ trợ NKT Việt Nam khá đa dạng và phong phú; vì vậy, chúng tôi hy 
vọng các đại biểu tận dụng cơ hội này để chia sẻ và học hỏi những cách 
làm mới và cân nhắc áp dụng vào trong các hoạt động của tổ chức mình 
nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào phát triển Hội. Một khi các hoạt động 
hỗ trợ NKT phát triển mạnh, tiếng nói của cộng đồng NKT trong quá trình 
vận động chính sách cũng được lắng nghe và quan tâm hơn từ phía nhà 
nước.” 

DRD trân trọng kính mời anh/ chị phóng viên báo chí đến tham dự hội thảo 
và hỗ trợ thông tin cho chương trình này. 

Mọi thông tin và đăng ký tham dự từ phía báo chí xin vui lòng liên hệ: 

Chị Nguyễn Diễm Thương Thương - Nhân viên truyền thông 

Email: thuongthuong@drdvietnam.com, 

Điện thoại: (84-8) 38 68 48 58 (#112)/ 0933 966 998. 

Những sinh hoạt ý nghiã của CLB Phụ nữ khuyết tật 

Tp. HCM 



Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

91/8E Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


