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Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của NKT ở Việt Nam cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng 
điều phối các nguồn lực đang tăng lên, quá trình số hóa, cũng như khả năng chuyên môn của tất cả 
các bên liên quan, để hiện thực hóa tầm nhìn với các tham vọng lớn về NKT. Chính phủ Việt Nam cam 
kết rõ ràng về công tác hòa nhập khuyết tật trong nỗ lực đạt được Chương trình nghị sự 2030 và các 
MTPTBV. Khung quốc gia bước đầu đã được đưa ra và đang trong quá trình hoàn thiện.  Nhiều cơ hội 
trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, lập kế hoạch và thực 
hiện để khắc phục những khó khăn hiện có. Trọng tâm chung được đặt vào công tác điều phối, tăng 
cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này đồng nghĩa với việc các bên liên quan bao 
gồm đại diện chính phủ ở tất cả các cấp, NKT, các tổ chức của và vì NKT, khối tư nhân, các tổ chức 
của Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác sẽ có vị thế phù hợp trong hợp tác và cải thiện cuộc 
sống của tất cả các NKT trên toàn quốc.

Báo cáo phân tích bối cảnh này được các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam thực hiện 
dưới sự điều phối của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và sự đóng góp kỹ thuật của Quỹ 
Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong mối quan hệ đối tác 
chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các tổ chức của và vì NKT. Báo cáo cho thấy bề rộng của các 
vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo NKT không bị bỏ lại phía sau và tiềm năng của họ được hỗ 
trợ để phát huy tối đa. Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và các hội thảo tham vấn, những khuyến nghị 
của báo cáo này sẽ nêu bật các lĩnh vực cần nghiên cứu thêm và các bước thực thi trong tương lai.

Tính đa dạng về sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình giám sát và theo dõi việc thực hiện 
các điều luật, chính sách và chương trình quốc gia liên quan đến NKT ở Việt Nam được đẩy mạnh. Mặc 
dù chính phủ đã xác định các bên liên quan chính và tiến hành phân bổ trách nhiệm, nhưng nếu công 
tác phối hợp tốt hơn và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn thì quá trình hoạt động của các bên liên 
quan sẽ hiệu quả hơn và các khó khăn được chỉ ra trong báo cáo sẽ được giải quyết. Do đó, một trong 
các phát hiện quan trọng và khuyến nghị tổng thể được đề cập đến trong báo cáo là cần tăng cường 
các cơ chế giám sát và vai trò của các cơ quan địa phương. Ngoài ra, vai trò chủ đạo và gần như là 
người chịu trách nhiệm chính của Bộ LĐTBXH có thể hạn chế không gian cho việc đánh giá các nỗ 
lực chung của chính phủ đối với việc hòa nhập NKT. Tương tự, sự tham gia chưa đầy đủ của NKT vào 
các cơ quan và quy định khác nhau trong việc thành lập Tổ chức của và vì NKT cũng làm giảm  khả 
năng của chính phủ trong việc tiếp nhận thông tin và kiến   thức chuyên môn từ các cộng đồng chịu 
tác động. Sự tham gia ngày càng nhiều của NKT và Tổ chức của và vì NKT sẽ giúp chính phủ đánh 
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giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp và áp dụng các phương pháp tiếp cận toàn diện hơn và lấy 
người dùng làm trung tâm. Việc tăng cường năng lực và nguồn cung ứng bền vững cho các tổ chức 
của và vì NKT là điều cần thiết, cũng như tăng cường sự tham gia của khối tư nhân với tư cách là bên 
liên quan chính trong việc thực hiện chương trình nghị sự hòa nhập NKT ở Việt Nam.

Cho đến nay, mặc dù chính phủ đã đạt được một số thành tựu phát triển nhất định, sự bất bình đẳng 
và phân biệt đối xử vẫn là những rào cản lớn đối với việc thực hiện các quyền của NKT. Báo cáo này 
cho thấy kỳ thị và phân biệt đối xử từ phía các cơ quan Nhà nước, xã hội, gia đình và của chính NKT 
ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống của NKT. Theo đó, các quy định về pháp luật về 
kỳ thị, phân biệt đối xử cũng cần được tăng cường, bởi hiện nay các quy định của pháp luật mới dừng 
ở việc đưa ra khái niệm về phân biệt đối xử trực tiếp mà chưa đề cập đến các điều chỉnh hợp lý, hầu 
như chưa nhắc đến việc phân biệt đối xử gián tiếp, phân biệt đối xử của tổ chức, và thiếu các chế tài 
và cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả.

Mặc dù khung pháp lý hiện hành khuyến khích các chủ thể trong lĩnh vực việc làm và giáo dục tạo 
điều kiện tiếp cận cho NKT nhưng hầu hết các biện pháp đều không bắt buộc. Dữ liệu chỉ ra rằng các 
biện pháp này nên được sửa đổi và thực hiện bắt buộc để tăng tác động và tính hiệu quả. Trong lĩnh 
cực cung cấp dịch vụ hòa nhập, mặc dù nhiều biện pháp đã được áp dụng, hệ thống quốc gia về xác 
định NKT chưa đề cập đến các dịch vụ phù hợp. Cách tiếp cận trên cơ sở y học không đảm bảo tất cả 
các dạng khuyết tật đều được xác định dễ dàng, còn tồn tại nhiều rào cản, việc hòa nhập xã hội chưa 
được công nhận đầy đủ là các vấn đề cần giải quyết. Tỷ lệ NKT được cấp chứng nhận khuyết tật còn 
thấp so với số lượng NKT ở Việt Nam và nhiều hình thức hỗ trợ chỉ dành cho NKT nặng hoặc rất nặng. 
Định nghĩa về khuyết tật và các hệ thống xác định mức độ KT nên được sửa đổi trong luật và chính 
sách, đồng thời thúc đẩy quá trình xác định khuyết tật được hiệu quả hơn. Mặc dù các hình thức bảo 
trợ xã hội đa dạng đã được triển khai và rất thiết thực với NKT, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đáp 
ứng các nhu cầu về mức sống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giao thông.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em đã được thiết lập ở Việt Nam, nhưng các dịch vụ phải được cung cấp 
cho trẻ em với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Số lượng nhân viên xã hội và cán bộ phúc lợi còn 
thấp và cần được tăng cường, với việc đào tạo theo nhu cầu của TKT. Thông tin hạn chế về nạn bạo 
lực đối với TKT. Đặc biệt đối với nhóm trẻ có nguy cơ cao đặc biệt là trẻ em được chăm sóc tại các cơ 
sở và khu dân cư. Các giải pháp thay thế nên được đưa ra hoặc nhân rộng, ví dụ như các trung tâm 
chăm sóc ban ngày đã được thí điểm thành công ở Việt Nam.

Mặc dù NKT và các nhu cầu của họ được ưu tiên trong một số luật về y tế và tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe nhưng chưa được lồng ghép tốt vào các kế hoạch hành động thực tiễn. Điều này nhấn 
mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự tham gia của NKT vào quá trình phát triển chính sách và xây dựng 
năng lực của Tổ chức của và vì NKT để thu hút các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù có rất ít dữ liệu 
phân tách theo khuyết tật về sức khỏe, nhưng những phát hiện của báo cáo này cho thấy rằng việc 
tiếp cận, đặc biệt là sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) là một thách thức lớn. Các rào 
cản cần vượt qua gồm mức độ nhạy cảm và nhận thức của các chuyên gia y tế về NKT còn hạn chế, 
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cơ sở vật chất và hình thức truyền thông không đủ khả năng tiếp cận và chi phí (bao gồm cả chi phí 
gián tiếp do NKT và gia đình họ gánh chịu). Về SKSS/SKTD, cần thực hiện các bước để chống lại sự kỳ 
thị và định kiến   có hại liên quan đến khả năng quan hệ và sinh con của NKT.

Trong giáo dục, cần có một khung hoạt động hiệu quả để hỗ trợ NKT và chính phủ phát triển các tài 
liệu học tập có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy công tác này hiện chưa nhất 
quán giữa các vùng và giữa trẻ em các dạng tật khác nhau. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ trường học có thể tiếp 
cận đầy đủ (về cơ sở vật chất, ngôn ngữ và tài liệu giảng dạy) và pháp luật chưa giải quyết thấu đáo 
những trường hợp phân biệt đối xử gián tiếp, các biện pháp về điều chỉnh hợp lý và trách nhiệm giải 
trình. Ngoài ra, cần đào tạo thêm nhiều giáo viên để hỗ trợ NKT. Những thách thức này phải được giải 
quyết, và cần phân bổ các nguồn lực tài chính lớn hơn để giảm tác động đến khả năng tiếp cận giáo 
dục đại học và việc làm của NKT.

Việt Nam cũng có một khung và các kế hoạch hành động đầy tham vọng để hỗ trợ NKT về việc 
làm. Các biện pháp hữu hiệu cần được đưa ra để khuyến khích người sử dụng lao động trong mọi 
lĩnh vực đầu tư vào tính tiếp cận và thiết kế phổ quát. Để giảm bớt số NKT làm việc trong các ngành 
nghề phi chính thức hoặc không có việc làm, các chương trình đào tạo nghề cần được Nhà nước chú 
trọng. Số lượng NKT được đào tạo nghề cần phải tăng lên rất nhiều cùng với khả năng tiếp cận và sự 
đa dạng của các khóa học nghề dành cho NKT. 

Việt Nam là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, trong đó NKT đã được 
pháp luật công nhận là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
ứng phó khẩn cấp do các tác động khí hậu ngày càng gia tăng. Ở bước tiếp theo, cần tăng cường sự 
phối hợp ở cấp quốc gia và địa phương giữa các cơ quan Nhà nước làm việc trực tiếp về các vấn đề 
liên quan đến NKT và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Để hiểu rõ hơn NKT bị ảnh hưởng như thế 
nào bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, dữ liệu cần được phân tách theo tình trạng khuyết tật.

Khả năng tiếp cận công lý có thể được tăng cường đáng kể thông qua việc mở rộng các nhóm NKT 
đủ điều kiện để nhận các trợ giúp về pháp lý và nâng cấp để các cơ sở và thủ tục tố tụng dễ tiếp cận 
hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cần phải có năng lực cao hơn để phục vụ NKT tốt hơn, 
với nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm giải trình đối với thân chủ hơn. Cần có thêm các trung 
tâm trợ giúp pháp lý ở cấp huyện và cấp xã để đảm bảo NKT sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa 
được tiếp cận tốt hơn.

Cần có các phương pháp tiếp cận đổi mới để tăng cường sự tham gia của NKT vào đời sống chính trị 
và công cộng. Hiện tại, không có thông tin nào ghi nhận NKT được biết đến như một thành viên đương 
nhiệm của Quốc hội hay các cơ quan lập pháp dưới Quốc hội. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng NKT sẵn sàng 
tham chính tích cực hơn nhưng việc này sẽ đòi hỏi những nỗ lực để nâng cao sự tự tin, năng lực và kỹ 
năng của họ. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề liên quan khuyết 
tật và vai trò của các đại biểu là NKT.
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Việt Nam đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận cho NKT thông qua các quy định và tiêu chuẩn về xây 
dựng, giao thông và CNTT&TT. Tuy nhiên, hiểu biết pháp lý về khả năng tiếp cận chưa hoàn toàn phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, trong khi việc tuân thủ các quy định quốc gia còn thấp. Một tầm nhìn 
rộng hơn là cần thiết để đảm bảo cộng đồng hiểu rõ các chức năng và lợi ích của tính tiếp cận đối với 
nhiều dạng tật khác nhau. Về  CNTT&TT, mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng số lượng nội dung có thể 
tiếp cận vẫn còn hạn chế, đòi hỏi phải có những biện pháp cụ thể trong luật pháp và chính sách. Bên 
cạnh cam kết của Việt Nam trong việc phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh, cần có các cơ chế giải trình và 
nguồn tài trợ dồi dào để tạo ra động lực cho sự thay đổi.

Lập kế hoạch ngân sách theo các hướng dẫn trong CRPD là một quá trình xuyên suốt và chỉ có thể 
được đánh giá đầy đủ bằng việc bổ sung các dữ liệu về khuyết tật. Chính phủ đang cam kết nguồn lực 
để thực hiện các chính sách liên quan đến NKT nhưng báo cáo vẫn cho thấy những tiến bộ đạt được 
vẫn chưa đáp ứng  hoàn toàn  với các tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ nên thúc đẩy sự tham gia của  
NKT và tổ chức của và vì NKT vào quá trình lập ngân sách để tối đa hiệu quả sử dụng của các nguồn 
lực cũng như đảm bảo tính minh bạch cho quá trình này.

Trong lĩnh vực trách nhiệm giải trình và quản trị, hiện chưa có cơ chế giám sát nhân quyền độc lập để 
hỗ trợ các bên liên quan giải quyết các khó khăn trong quá trình giám sát và đánh giá việc thực hiện 
các chính sách liên quan đến NKT cũng như thực hiện CRPD. Việc thu thập dữ liệu cho các chỉ số Mục 
tiêu phát triển (MTPT) bền vững quốc gia và các hệ thống quốc gia khác chưa đủ rộng hoặc chưa được 
phân tách theo các dạng khuyết tật và đôi khi chưa được thực hiện hiệu quả dù đã được yêu cầu trong 
các văn bản được Chính phủ ban hành. Các hệ thống này cần được kiểm tra lại để đảm bảo tính liên 
kết và thông tin thu thập được được công bố công khai ở các định dạng có thể truy cập được.

Do thiếu dữ liệu phân tách theo khuyết tật nói chung, việc đưa ra được  bức tranh tổng thể và chi 
tiết về tác động của giới đối với NKT vẫn còn là một thách thức. Việc NKT tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc SKSS / SKTD bị giới hạn bởi định kiến   và kỳ thị trên cơ sở giới và trên cơ sở khuyết tật. Bạo lực trên 
cơ sở giới là một mối quan tâm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý và 
công lý còn hạn chế. Khoảng 33% phụ nữ và 55,4% phụ nữ khuyết tật cho biết họ đã từng bị bạo lực 
về thể chất và tình cảm từ chồng hoặc bạn tình1. Tuy nhiên, chúng ta chưa có dữ liệu về tình hình này 
với cộng đồng NKT đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới. Do nhu cầu của 
NKT khác nhau tùy theo giới tính nên những lĩnh vực này cần được nghiên cứu thêm.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình NKT ở Việt Nam. Việt Nam ưu tiên trợ giúp 
xã hội vào năm 2020, tiêm vắc xin cho NKT vào năm 2021 và tỷ lệ nghèo đa chiều cao đòi hỏi một 
chính sách bảo trợ xã hội toàn diện hơn để phản ứng kịp thời khi xảy ra tình trạng khẩn cấp. Để đảm 
bảo NKT được hòa nhập trong bối cảnh đại dịch, việc đẩy nhân số hóa vô cùng quan trọng - đặc biệt 
là trong giáo dục, việc làm và tiếp cận thông tin.

Báo cáo Phân tích bối cảnh này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chặt chẽ 
giữa chính phủ, các tổ chức LHQ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và quan trọng nhất là NKT 
1. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA (2019), Nghiên cứu quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.
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và các tổ chức của họ. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực và sự tham gia của NKT sẽ 
hỗ trợ sự tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực và giúp đảm bảo sự hòa nhập các nhóm bị tổn thương và ít 
được đại diện. Báo cáo nêu bật nhiều cơ hội giải quyết những thách thức đã xác định, trong đó LHQ 
luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nắm bắt những cơ hội này. NKT có tiềm năng lớn chưa được khai thác 
hết - “giúp tăng 3% GDP cho Việt Nam” và những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền giúp 
NKT sớm đạt tới mức thu nhập trung bình thông qua phát triển bền vững.
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2
Quỹ Ủy thác Đa đối tác về Hợp tác giữa các tổ chức LHQ về Quyền của NKT (UNPRPD MPTF) là sự hợp 
tác độc đáo giữa các tổ chức của LHQ, chính phủ, tổ chức của và vì NKT và các tổ chức xã hội dân sự 
thúc đẩy việc thực hiện CRPD và các MTPTBV dành cho NKT ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của NKT ở Việt Nam được xây dựng  trong giai đoạn hình 
thành ý tưởng dự án Hợp tác giữa các tổ chức LHQ thúc đẩy quyền người khuyết tật ( UNPRPD) tại Việt 
Nam. Phân tích trong báo cáo nhằm đưa ra đề xuất can thiệp của dự án UNPRPD tại Việt Nam trong 
tương lai, trong đó, báo cáo  đóng vai trò cơ sở cho các hoạt động triển khai cụ thể, báo cáo được thiết 
kế để cung cấp thông tin cho LHQ tại Việt Nam về những khoảng trống trong việc đáp ứng các điều 
kiện để đưa NKT vào các quy trình và chương trình quốc gia đang được thực hiện và đưa ra các khuyến 
nghị chuyên sâu hơn khi cần thiết. Báo cáo xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác 
giữa các cơ quan LHQ, Chính phủ, Tổ chức của và vì NKT và các tổ chức xã hội dân sự khác, cũng như 
khu vực tư nhân và giới học thuật, làm tiền đề cho việc thiết kế các chương trình chung trong tương 
lai. Báo cáo cũng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của các bên liên quan nhằm giải quyết hiệu 
quả hơn khoảng trống trong việc thực hiện các quyền của NKT như được nêu trong CRPD. Báo cáo 
cũng có thể đóng vai trò là một công cụ vận động chính sách cho các tổ chức của và vì NKT và các đối 
tác xã hội dân sự quốc gia và quốc tế khác.

Ngoài ra, báo cáo cũng cung cấp thông tin thích hợp cho quá trình hoạch định và thực hiện chính 
sách, bao gồm các chính sách ngành và xóa đói giảm nghèo, cũng như các kế hoạch quốc gia về 
MTPTBV. Do đó, báo cáo này với mục tiêu cung cấp cái nhìn toàn diện về quyền của NKT đối với việc 
lập kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 và trong tương lai.

Luật NKT được thông qua năm 2010 định nghĩa “NKT là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận 
cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập 
gặp khó khăn”2. Định nghĩa này không bao hàm đầy đủ các khái niệm và cách tiếp cận của định nghĩa 
đã được quốc tế chấp nhận, mà nhấn mạnh đến những khiếm khuyết về thể chất được coi là gây ra khó 
khăn trong cuộc sống của NKT, cũng  không xem xét các rào cản xã hội và môi trường, những rào cản 
này tương tác với những khiếm khuyết về thể chất dẫn đến tình trạng khuyết tật.
2. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 1.
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Điều tra quốc gia về NKT (2016) cho thấy có 6,2 triệu NKT ở Việt Nam. Con số này chiếm 7% dân 
số3. Trong số này, 58% là phụ nữ4 và 11% là trẻ em từ 2-17 tuổi5. TKT được chính phủ xác định là một trong 
14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được Nhà nước hỗ trợ6.

NKT được phân thành ba mức độ khuyết tật khác nhau: nhẹ, nặng và đặc biệt nặng7. Theo Bộ tư pháp, 
vào cuối năm 2019, gần ba triệu NKT đã được cấp giấy chứng nhận khuyết tật8 (26% NKT dưới 65 tuổi 
đã được chứng nhận, trong đó 20% khuyết tật đặc biệt nặng và 66% khuyết tật nặng)9.

Nhiều NKT ở Việt Nam có đa dạng tật, với khoảng 4% gặp khó khăn từ hai chức năng trở lên10. Dạng 
tật phổ biến nhất là khuyết tật vận động thân dưới (3.566.854 người), tiếp theo là khuyết tật trí tuệ 
(2.622.578), khuyết tật vận động thân trên (2.158.988), khuyết tật tâm thần (1.097.629) và khuyết tật liên 
quan đến giao tiếp (836.247)11.

Tỷ lệ khuyết tật có xu hướng tăng theo độ tuổi, tỷ lệ khuyết tật ở nữ cao hơn nam12. Tổng điều tra dân 
số và nhà ở quốc gia do TCTK thực hiện năm 2019 cho thấy, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung (7,6%) và Tây Nguyên (4,1%)13 có tỷ lệ NKT cao nhất và thấp nhất toàn quốc, tương quan trong sáu 
vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tỷ lệ NKT ở nông thôn cao gấp 1,5 lần ở thành thị14. 

Báo cáo quốc gia về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam đã ghi nhận 
nhiều lĩnh vực mà NKT cần nhận được sự hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn, chẳng hạn như xóa đói giảm 
nghèo, tiếp cận giáo dục, việc làm, giao thông công cộng và xóa bỏ bạo lực (đặc biệt là đối với phụ nữ 
khuyết tật). Ngoài việc phê chuẩn CRPD, khuôn khổ pháp lý liên quan đến NKT của Việt Nam bao gồm: 
a) Luật NKT và các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện và b) các luật và chính sách lồng ghép hoặc 
bao gồm các quyền của NKT (chẳng hạn như trong việc làm, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội).

3. Các kết quả này không tính đến 2% dân số không được đưa vào mẫu vì nhiều lý do khác nhau do TCTK đưa ra. TCTK (2018), Khảo 
sát quốc gia về NKT sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, 2016, tr. 67.
4. Thanh Hà (2020), Chính sách pháp luật ưu đãi đối với NKT
5. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, tr. 66-68
6. Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Trẻ em. Theo đó, TKT được hưởng đầy đủ các quyền của NKT theo quy định của pháp luật; được hỗ 
trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, tự lực và hòa nhập xã hội.
7. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP, Điều 3
8. Thanh Hà (2020), Chính sách pháp luật ưu đãi đối với NKT.
9. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington, tr. 150-151.
10. Như trên, tr. 51-53.
11. Như trên, tr. 15.
12. Như trên, tr. 14.
13. TCTK (2019), Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, tr. 44.
14. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington.

13UNDP BÁO CÁO PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VIỆT NAM



14

Dựa trên cách tiếp cận dựa trên quyền theo CRPD, báo cáo này sử dụng các định nghĩa được đưa ra 
trong tài liệu tập huấn về Phương pháp tiếp cận giao thoa và Tiền đề cho sự phát triển có hòa nhập của 
NKT được UNPRPD xây dựng bao gồm sáu tiền đề đảm bảo hòa nhập của NKT trong các chính sách, 
dịch vụ và các can thiệp khác: i) bình đẳng và không phân biệt đối xử, ii) cung cấp dịch vụ hòa nhập, 
iii) khả năng tiếp cận, iv) sự tham gia của NKT, v) lập trình, lập ngân sách và quản lý tài chính tuân thủ 
CRPD và vi) trách nhiệm giải trình và quản trị. Báo cáo này kết hợp phân tích điều phối và các bên liên 
quan với ba vấn đề xuyên suốt về sự tham gia đầy đủ của NKT, bao gồm các nhóm NKT dễ bị lề hóa và 
ít được đại diện, bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Báo cáo này xem xét cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các khuyến nghị liên quan đến NKT từ 
các khuôn khổ toàn cầu ngoài CRPD, bao gồm Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ (CEDAW) và Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR).

Các đánh giá, phân tích và khuyến nghị của báo cáo này dựa trên các định nghĩa được ghi trong CRPD 
và được Ủy ban về Quyền của NKT giải thích cụ thể. Trong bối cảnh là một đất nước đang phát triển đã 
phê chuẩn CRPD vào năm 2014 và tình trạng thu nhập trung bình còn thấp, chưa thể kỳ vọng rằng Việt 
Nam sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, thông qua việc phê chuẩn 
công ước, Việt Nam đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo CRPD. Đó cũng là trọng tâm của 
Quỹ ủy thác đa đối tác (UNPRPD). Báo cáo này sử dụng các khái niệm chính do CRPD đưa ra về NKT và 
phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật, điều chỉnh hợp lý, khả năng tiếp cận và thiết kế phổ quát.

Báo cáo này sử dụng các khái niệm chính sau đây, theo CRPD:

(1) “NKT” bao gồm những người bị suy giảm lâu dài về thể chất, tinh thần, trí tuệ hoặc giác quan khi gặp 
các rào cản khác nhau có thể cản trở sự tham gia của họ trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

(2) “Phân biệt đối xử về tình trạng khuyết tật” có nghĩa là bất kỳ sự phân biệt về tình trạng khuyết tật 
có mục đích hoặc tác động làm giảm sự công nhận trên cơ sở bình đẳng với những người khác. Tất cả 
mọi người có các quyền và tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hoặc 
bất kỳ lĩnh vực nào khác. 

(3) “Điều chỉnh hợp lý” có nghĩa là sự sửa đổi và điều chỉnh cần thiết và thích hợp, không tạo ra gánh 
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nặng không cân xứng hoặc quá mức, để đảm bảo cho NKT được hưởng hoặc thực hiện trên cơ sở bình 
đẳng với những người khác về tất cả các quyền con người và tự do cơ bản .

(4) “Khả năng tiếp cận” có nghĩa là tạo điều kiện cho NKT sống độc lập và tham gia đầy đủ vào mọi lĩnh 
vực của cuộc sống.

(5) “Thiết kế toàn cầu” có nghĩa là thiết kế các sản phẩm, môi trường, chương trình và dịch vụ để mọi 
người có thể sử dụng được ở mức độ lớn nhất có thể mà không cần phải điều chỉnh hoặc thiết kế 
chuyên biệt. Thiết kế phổ quát sẽ không loại trừ các thiết bị trợ giúp cho các nhóm NKT cụ thể khi cần 
thiết.

Báo cáo sử dụng bốn phương pháp để thu thập dữ liệu, xây dựng phân tích và phát triển các khuyến 
nghị.

Đầu tiên, nghiên cứu tài liệu đã được thực hiện để phân tích các nghiên cứu liên quan, báo cáo của 
chính phủ và dữ liệu về quyền của NKT, cũng như các bộ luật, chính sách liên quan và quá trình thực 
hiện chúng. Thứ hai, phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của khung chính 
sách và pháp luật của Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về NKT, đặc biệt là CRPD. Thứ ba, 57 cuộc 
phỏng vấn đã được thực hiện với 10 NKT, 19 tổ chức của và vì NKT, 5 tổ chức phi chính phủ và tổ chức 
phi lợi nhuận, 6 đại diện chính phủ và 17 chuyên gia chuyên ngành - bao gồm từ các cơ quan LHQ, luật 
sư và học giả - để thu thập thông tin về những thách thức và rào cản đối với NKT.

Thứ tư, năm hội thảo tham vấn trực tuyến đã được tổ chức nhằm thu thập thông tin từ 138 đại diện các 
bên liên quan về: i) tăng cường sự tuân thủ của các quy định của pháp luật Việt Nam về NKT với CRPD, 
ii) các dịch vụ dựa vào cộng đồng cho NKT và TKT tại Việt Nam, iii) SKSS / SKTD và quyền của NKT, 
iv) tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của NKT vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính 
sách /pháp luật, và v) chống kỳ thị và phân biệt đối xử với NKT. Các đại biểu tham gia hội thảo đại diện 
cho  nhiều nhóm khác nhau: 41% người tham gia là NKT, 34% đến từ các Tổ chức của và vì NKT, 51% 
là chuyên gia (đại diện của các viện nghiên cứu, các trường Đại học Trung tâm chăm sóc sức khỏe, tổ 
chức phi chính phủ, Luật sư, doanh nghiệp có lao động là NKT và các cơ quan báo chí, truyền thông) và 
8% đến từ các cơ quan LHQ,  7% là đại diện các cơ quan chính phủ. Các câu hỏi hướng dẫn thảo luận 
được đưa ra từ  hướng dẫn tham vấn các tổ chức do UNPRPD đưa ra. Trong các tập huấn tham vấn,  các 
thảo luận nhóm nhỏ hơn được đưa ra nhằm thu thập ý kiến của đại diện các nhóm một cách sâu hơn.

Báo cáo phân tích bối cảnh được thực hiện để cung cấp đầy đủ thông tin cho phép xác định các ưu tiên 
và vấn đề chính cần phân tích sâu hơn, đầu tư và thi hành hiệu quả hơn. Thông tin này sẽ hỗ trợ quá 
trình phân tích và lập kế hoạch trong tương lai. Báo cáo này:

• Mô tả và phân tích hoạt động của các cơ chế phối hợp và đóng góp của các bên liên quan, những 
trở ngại đối với sự tham gia của NKT và Tổ chức của và vì NKT và khoảng cách về năng lực của các 
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bên liên quan.
• Nghiên cứu bối cảnh lập pháp và chính sách bao gồm cả việc thực thi, liên quan đến NKT và không 

phân biệt đối xử.
• Làm nổi bật sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa NKT và không khuyết tật cũng như những 

thách thức đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị lề hóa.
• Đánh giá mức độ tiếp cận, khả năng chi trả và khả năng hòa nhập của việc lồng ghép các dịch vụ 

hỗ trợ cho các nhóm khuyết tật khác nhau.
• Mô tả chính sách và thực tiễn về tiếp cận thông tin và không gian công cộng.
• Lập bản đồ sự hòa nhập của NKT bởi LHQ và các tổ chức quốc tế khác trong thiết kế chương trình 

và ngân sách.
• Đánh giá sự sẵn có và hoạt động của các cơ chế, hệ thống và công cụ giám sát quốc gia, bao gồm 

cả sự tồn tại và chất lượng của số liệu thống kê và dữ liệu giám sát phân tách theo các nhóm NKT..
 
Việc chuẩn bị báo cáo này cho thấy thông tin và dữ liệu hiện có ở Việt Nam chưa đủ để trả lời đầy 
đủ các câu hỏi và chủ đề phân tích trong khuôn khổ dự án UNPRPD. Trong một số trường hợp, nhóm 
nghiên cứu chưa thể xác định rõ liệu một số thông tin hiện không có sẵn hay các quan chức chính phủ 
không tiện chia sẻ một cách công khai. Khoảng trống thông tin và dữ liệu là những phát hiện hữu ích 
giúp cung cấp thông tin về các quyết định phát triển chương trình hoặc khuyến nghị cho các phân tích 
trong tương lai và hy vọng báo cáo này sẽ giúp khuyến khích khả năng thu thập và truy cập dữ liệu 
trong tương lai.

Không chỉ gặp hạn chế về mặt dữ liệu, kể từ tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã trải qua đợt đại dịch 
COVID-19 nghiêm trọng nhất. Tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2021, các báo cáo đã ghi nhận 15.660 
trường hợp tử vong do COVID-19 và hơn 624.547 ca dương tính, và tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia 
tăng. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quyết định và chỉ thị để ứng phó với tình hình này, như hạn 
chế tụ tập, hạn chế tổ chức hội họp, hội thảo cũng như hạn chế di chuyển giữa các tỉnh. Việt Nam đang 
đẩy nhanh việc tiêm chủng và sáng kiến tăng cường ‘ngoại giao vắc xin’ đã mang về hàng triệu liều vắc 
xin. Khoảng 5,2% dân số (5 triệu người) được tiêm chủng đầy đủ, 24% dân số (23,2 triệu người) đã được 
tiêm ít nhất một liều vắc xin. Ngoài ra, do các cơ quan Chính phủ phải ưu tiên ứng phó với COVID-19 nên 
đại diện các cơ quan này không thể tham gia đầy đủ trong các cuộc tham vấn và phỏng vấn cá nhân. Vì 
vậy, nhóm viết báo cáo đã không thể thu thập dữ liệu và thông tin từ các cuộc trao đổi, phỏng vấn trực 
tiếp và tại thực địa. Mặc dù các tổ chức của LHQ tại Việt Nam và các đối tác đã cố gắng giảm thiểu rủi 
ro nhưng điều này đã ảnh hưởng đến phạm vi và chất lượng thông tin thu thập được. Tất cả các cuộc 
phỏng vấn, tham vấn và thảo luận nhóm đều nhanh chóng được điều chỉnh sang hình thức trực tuyến 
và điều này đã hạn chế khả năng tiếp cận với các nhóm bị lề hóa nhất, chẳng hạn như những NKT lớn 
tuổi và những người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc với khả năng kết nối hạn chế.. 
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Việt Nam đã thiết lập một cơ cấu và cơ chế phối hợp đa ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến 
khuyết tật và hỗ trợ NKT.

Quốc hội: Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao, độc lập, giám sát việc thực hiện các luật và chính sách 
liên quan đến NKT, cũng như CRPD. Quốc hội có nhiệm vụ ban hành và sửa đổi các luật để bảo vệ 
quyền của NKT và dữ liệu về NKT được phổ biến thông qua các báo cáo giám sát hàng năm của Quốc 
hội15. Hiện chưa có thành viên Quốc hội hiện tại nào được công bố là NKT16. Theo Luật NKT, ở cấp tỉnh, 
cấp huyện và cấp xã, Hội đồng nhân dân17 có thẩm quyền giám sát việc thực hiện chính sách. Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tham gia xây dựng, theo dõi 
và giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình về NKT của cơ quan Nhà nước và các tổ chức. Hiện 
không có số liệu về số NKT là đại biểu của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam18. 

Chính phủ: Bộ LĐTBXH, Bộ y tế và Bộ GD&ĐT đóng vai trò chủ đạo19.

Bộ LĐTBXH được giao nhiệm vụ quản lý tổng thể các vấn đề liên quan đến NKT, bao gồm việc ban 
hành và thực hiện các chính sách, kế hoạch và chương trình liên quan đến NKT và điều phối hoạt động 
của các bộ, cơ quan liên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về NKT. Trong Bộ LĐTBXH, Cục Bảo trợ Xã 
hội là cơ quan đầu mối, nơi quản lý về mặt hành chính UBQG về NKT. UBQG về NKT giám sát các luật, 
chính sách liên quan đến NKT và phát triển Chiến lược Hành động Quốc gia 2012-2020 và 2021-2030 
để hỗ trợ NKT20, 21.  UBQG hiện có các ban công tác NKT tại 34 trong số 63 tỉnh22, có nhiệm vụ giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương trong hoạt động trợ giúp NKT. UBQG về NKT, do 
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH làm Chủ tịch, có 18 thành viên, trong đó có 12 thứ trưởng đại diện các bộ khác 
nhau và đại diện của sáu tổ chức NKT Trung Ương23. Bộ Y tế chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho NKT, phối hợp với Bộ LĐTBXH về phục hồi chức năng cho NKT, cung cấp đào tạo và 
hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bộ GD & ĐT giám sát việc giáo dục cho NKT, bao 

15. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 43.
16. Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị quyết 84/2014 / QH13 của Quốc hội, Điều 4
17. Các cơ quan lập pháp dưới cấp quốc gia, tức là các cơ quan đại diện ở địa phương của Quốc hội.
18. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5
19. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 49, 50
20. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1019 / QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ
21. Chính phủ Việt Nam (2015), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1717 / QĐ-TTg
22. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1019 / QĐ -TTg
23. Sáu tổ chức là: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp hội về NKT Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nạn nhân chất 
độc da cam. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5.
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gồm đào tạo giáo viên, biên soạn chương trình và sách giáo khoa cho học sinh khuyết tật. Hơn 10 bộ 
và cơ quan chính phủ khác làm việc liên quan trực tiếp đến NKT trong các lĩnh vực phụ trách của họ24. 
 
Các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam25 và các tổ chức thành viên thực hiện xây dựng, 
theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách và chương trình NKT của các cơ quan Nhà nước.

Các tổ chức xã hội dân sự: Liên hiệp hội về NKT Việt Nam là một tổ chức bảo trợ hoạt động như một 
tổ chức của và vì NKT cấp quốc gia chịu sự quản lý của Bộ LĐTBXH và là thành viên của UBQG về 
NKT. Nhiệm vụ của Liên hiệp hội về NKT là đại diện cho cộng đồng NKT, hỗ trợ việc xây dựng và thực 
hiện các chính sách và pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam về NKT. Liên hiệp hội đại diện cho NKT 
và tổ chức của và vì NKT trên các Diễn đàn Quốc tế26 và đưa tiếng nói của NKT tới UBQG về NKT và 
các cơ quan chính phủ. Thông qua Liên hiệp hội, các tổ chức của và vì NKT và NKT có thể giám sát 
việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT. Mặc dù người đứng đầu Liên hiệp hội không phải là 
NKT nhưng Ban chấp hành của hội bao gồm 62 thành viên trên toàn quốc, trong đó 51 người là NKT với 
1/3 là phụ nữ. Ủy ban Thường vụ có 17 thành viên, trong đó 14 người là NKT và chỉ dưới một nửa là phụ 
nữ. Theo định nghĩa của Luật NKT, Tổ chức của NKT đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của NKT, 
tham gia vào việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT27. Tổ 
chức của NKT cấp tỉnh được thành lập ở 21/63 tỉnh và thành phố28 (chi tiết trong Phụ lục). Sở LĐTBXH 
chịu trách nhiệm giám sát việc đăng ký và hoạt động của họ. UBQG về NKT và Sở LĐTBXH phối hợp 
chặt chẽ, nhưng về nguyên tắc, Tổ chức của NKT hoạt động dưới sự giám sát của Sở LĐTBXH địa 
phương, độc lập với UBQG về NKT. Họ là thành viên của Liên hiệp hội về NKT.

Nhiều chi hội dành cho một dạng khuyết tật nhất định được các tổ chức của NKT cấp tỉnh bảo trợ về 
mặt tư cách pháp nhân, bao gồm chi hội cha mẹ trẻ tự kỷ, bại não, khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, Câu 
lạc bộ phụ nữ hoặc thanh niên khuyết tật, Câu lạc bộ người chấn thương cột sống, Chi hội người Điếc. 
Tổ chức của NKT lâu đời nhất là Hội Người mù Việt Nam được thành lập năm 1969, bao gồm 57 hội 
người mù cấp tỉnh. Mặc dù các hội này cũng là thành viên của Liên hiệp hội về NKT Việt Nam nhưng họ 
độc lập về mặt hành chính và tài chính với các tổ chức của NKT cấp tỉnh. Hiện trên toàn quốc, có nhiều 
tổ chức của và vì NKT ra đời nhưng chưa được cấp phép giấy phép thành lập. Họ hỗ trợ phát triển các 
chính sách liên quan đến NKT, thúc đẩy trao quyền cho NKT và cung cấp các dịch vụ, bao gồm tư vấn, 
tạo sinh kế và bảo trợ xã hội. Các nhóm NKT hoạt động tích cực nhất hiện nay thuộc về các hội người 
mù và NKT vận động. Một số nhóm dễ bị lề hóa nhất cần được tác động nhiều hơn về mặt tiếp cận và 
thúc đẩy tiếng nói của họ, trong đó có những người dễ bị tổn thương liên nhóm, như người khiếm thính, 
người đa khuyết tật, NKT thuộc cộng đồng LGBTIQI+.

Tổ chức của NKT thường được Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tập huấn cho các kỹ năng nghề, 
kỹ năng lãnh đạo và các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo trợ xã 
hội. Tuy nhiên, năng lực vận động chính sách nhằm tăng cường hòa nhập NKT và tính tương thích của 
các chính sách của Nhà nước với CRPD cũng như năng lực giám sát và báo cáo việc thực thi CRPD vẫn 

24. Bộ VHTTDL, Bộ xây dựng, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ KH và CN, Bộ tài chính, Bộ KHĐT, BTP. Như trên.
25. Một nhóm bao gồm các phong trào quần chúng ở Việt Nam liên kết với Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập một bộ phận của 
Chính phủ Việt Nam.
26. Bộ nội vụ (2010), Quyết định 1719 / QĐ-Bộ nội vụ. Bộ y tế (2011), Quyết định số 1538 / QĐ-Bộ nội vụ
27. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 9
28. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam.
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rất cần được nâng cao.

Các tổ chức LHQ và các tổ chức Quốc tế khác: Các cơ quan này hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khuyết 
tật với các bên liên quan nêu trên. Sự can thiệp của các cơ quan LHQ - đặc biệt là UNDP, UNFPA, 
UNICEF, UN Women và WHO - bao gồm vận động chính sách dựa trên quyền để tăng cường hoặc 
giới thiệu các chính sách và công cụ pháp lý phổ biến để giải quyết các vấn đề liên quan đến khuyết 
tật. Các nỗ lực bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực, tạo dữ liệu và bằng chứng liên quan đến 
NKT, thúc đẩy giáo dục hòa nhập và cung cấp trợ giúp pháp lý. Tại LHQ, một cơ chế điều phối đã được 
thành lập để hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược hòa nhập NKT của LHQ.

Các đối tác phát triển29: Các bên liên quan này thúc đẩy hòa nhập NKT và hỗ trợ chính phủ vận động 
chính sách, bao gồm phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập và phòng chống thiên tai. Họ cung cấp 
cho NKT cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho Tổ chức của và vì NKT và các bên liên quan để hòa 
nhập NKT.

Việt Nam đã phê chuẩn bảy trong số chín Điều ước quốc tế cốt lõi về quyền con người, bao gồm CRPD 
vào năm 2014. Chính phủ đã nộp báo cáo ban đầu lên Ủy ban quốc tế về CRPD trước hạn chót năm 
2018. Các báo cáo cho các điều ước quốc tế khác hiện chưa có thông tin cụ thể về NKT. Luật NKT được 
thông qua vào năm 2010 để hỗ trợ việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người đã được 
Việt Nam phê chuẩn và chuẩn bị cho việc phê chuẩn CRPD, phù hợp với “điều kiện kinh tế - xã hội của 
Việt Nam.” Luật này nêu rõ các quyền - và nghĩa vụ của NKT và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và 
xã hội đối với NKT. Với sự ra đời của các công cụ pháp lý phù hợp với cuộc sống của NKT tại Việt Nam, 
quyền của họ đã được quan tâm nhiều hơn trong các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong các lĩnh 
vực như y tế, giáo dục, đào tạo và việc làm.

Về mặt chiến lược quốc gia. Kế hoạch Quốc gia về thực hiện CRPD được phê duyệt vào năm 2016, đã 
định hướng cho công tác xây dựng các kế hoạch triển khai cấp tỉnh30. Ngoài ra, Quyết định số 1190 / 
QĐ-TTg được ban hành nhằm nâng cao chất lượng sống của NKT, thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt 
động xã hội và tạo ra một môi trường không có rào cản đảm bảo NKT có thể phát huy hết tiềm năng 
của mình.

Quyết định số 1190/QĐ-TTg là một lộ trình với các kết quả đề xuất trong 10 năm, được chia thành hai 
giai đoạn (2021-2025 và 2026-2030). Kế hoạch được xây dựng cho 12 lĩnh vực bao gồm chăm y tế, 
giáo dục, đào tạo nghề, việc làm và khả năng tiếp cận. Hơn 10 bộ và cơ quan chính phủ trực tiếp tham 
gia vào quá trình triển khai. Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 bao gồm tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo 
dục, đào tạo, giao thông, CNTT&TT, thể thao, trợ giúp pháp lý và cơ sở hạ tầng31. Quyết định yêu cầu 
xem xét và sửa đổi các văn bản pháp lý liên quan đến NKT trong tất cả các lĩnh vực, và tích hợp các tiêu 
chí tương ứng vào cơ sở dữ liệu liên quan của chính phủ. Tuy nhiên, không có luật nào quy định phải 
lồng ghép các vấn đề khuyết tật vào các chính sách, chiến lược, chương trình hoặc luật pháp chung 
29. Bao gồm: CBM International, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
30. Chính phủ Việt Nam (2017), Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD, tr. 5.
31. Chính phủ Việt Nam (2020), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1190 / QĐ-TTg
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của quốc gia. Chính phủ chủ trương thúc đẩy hòa nhập khuyết tật thông qua việc ban hành một số tiêu 
chuẩn quốc gia về khả năng tiếp cận trong xây dựng và CNTT&TT. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này lại 
không có hướng dẫn chi tiết bắt buộc việc thực hiện và giám sát.

Tình hình của NKT được đưa vào Kế hoạch Hành động Quốc gia để Thực hiện Chương trình Phát triển 
Bền vững 2030, theo các Mục tiêu 1.1, 4.1, 4.3, 4.5, 4.8, 6.2, 8.5, 10.2, 11.2 và 11.7. Dữ liệu liên quan đến 
NKT được đưa vào báo cáo giám sát MTPTBV quốc gia hàng năm, mặc dù đối với một số mục tiêu, 
thông tin về NKT còn chưa rõ ràng32. Các báo cáo có thể đưa vào thông tin về NKT dưới các mục tiêu bổ 
sung33. Báo cáo quốc gia năm 2020 đã thừa nhận các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm từng mục 
tiêu và dữ liệu phân tách đã không báo cáo đầy đủ34, và đưa ra khuyến nghị nâng cao năng lực trong 
các lĩnh vực này35. Thông tin về NKT cũng được đưa vào Báo cáo Rà soát Quốc gia tự nguyện của Việt 
Nam được đệ trình vào năm 2018 nhưng chỉ có một điểm đề cập lướt qua trong báo cáo Giảm thiểu rủi 
ro thiên tai Sendai năm 2020.

Không có luật chống phân biệt đối xử chung ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 có nhắc đến việc bảo 
đảm sự bình đẳng trước pháp luật và không ai bị phân biệt đối xử. Một số luật ở Việt Nam có các điều 
khoản mở - không phân biệt đối xử với bất kỳ ai nên được hiểu là bao gồm cả NKT36. Luật NKT đặc 
biệt nghiêm cấm các hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử trực tiếp đối với NKT, xác định phân biệt đối xử 
là “hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của NKT vì lý do 
khuyết tật của người đó” hay “thái độ coi thường hoặc không tôn trọng NKT vì những khiếm khuyết của 
họ”.

Bộ luật Lao động 2019, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định số 144 / 2013 / NĐ-CP (ngày 29 
tháng 10 năm 2013) là những văn bản pháp luật nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật37. Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cá nhân có hành vi phân biệt đối xử với NKT sẽ bị xử phạt 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, các quy định trong hai luật này không cấm 
các hình thức phân biệt đối xử gián tiếp hoặc công nhận “từ chối các điều chỉnh hợp lý” là một hình 
thức phân biệt đối xử. Do đó, các tổ chức của và vì NKT trong các cuộc tham vấn cho biết họ không thể 
tìm được chế tài xử lý đối với hành vi phân biệt đối xử, bao gồm cả việc không cung cấp những điều 
chỉnh hợp lý và phương thức tiếp cận thay thế. Ngoài ra, luật tập trung vào các hành vi phân biệt đối 
xử được thực hiện bởi các cá nhân, không phải tổ chức. Luật Giáo dục38, chính sách về giáo dục cho 
NKT39, Luật Khám bệnh, chữa bệnh40, và Luật Bảo hiểm y tế41 có các điều khoản để cho phép NKT có 
quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục, y tế và bảo hiểm. Luật, chính sách về quyền con người như Luật 
Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Báo chí, 
Luật Tiếp cận thông tin công nhận mọi công dân bao gồm cả người khuyết tật thực hiện các quyền của 

32. Ví dụ, trong báo cáo gần đây nhất, các Mục tiêu 4.1, 4.3, 6.2, 10.2, 11.2 và 11.7 không có thông tin cụ thể cho NKT. LHQ (2020), Báo 
cáo quốc gia 2020 về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
33. Chẳng hạn như báo cáo về các Mục tiêu 1.2, 4.2, 5.2. Như trên.
34.  Như trên, tr. 162.
35.  Như trên, tr. 169.
36. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 16
37. Chính phủ Việt Nam (2019), Bộ luật Lao động (Sửa đổi), Điều 3, 5 và 8
38. Chính phủ Việt Nam (2019), Luật Giáo dục (2019), Điều 11, 13, 63, 85
39. MOE, Bộ LĐTBXH & BTC (2013), Thông tư liên tịch số 42 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, Điều 2, 3, 6, 7
40. Chính phủ Việt Nam (2009), Luật khám bệnh, chữa bệnh, Điều 3
41. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số. 146/2018 / NĐ -CP, Điều 3
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mình trên cơ sở bình đẳng. Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình 
sự có những quy định để bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền của NKT trong giao dịch dân sự, xử lý vi 
phạm và tố tụng hình sự.

Trong suốt quá trình tham vấn cho báo cáo này, nhóm nghiên cứu đã xác định được 5 lĩnh vực mà 
NKT ở Việt Nam thường bị kỳ thị và phân biệt đối xử, cụ thể là: việc làm, tiếp cận thông tin, giao thông 
công cộng, khả năng tiếp cận các cơ sở công cộng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức 
năng. Nghiên cứu được tiến hành trong dự án UNPRPD trước đây cho thấy, sự kỳ thị của cộng đồng 
phổ biến nhất trong lĩnh vực việc làm và giáo dục42, ngoài ra, 43% số người được hỏi cho biết họ cảm 
thấy bị kỳ thị43. Mặc dù chỉ có 2-8% số người được hỏi cho biết họ tự kỳ thị trong việc tiếp cận các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc giao tiếp xã hội, nhưng 60-70% cho biết điều đó liên quan đến 
tình trạng khuyết tật của họ. Những cảm xúc này cũng xuất hiện trong bối cảnh tình yêu và hôn nhân, 
và ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Nhận thức về vai trò giới của phụ nữ và nam giới trong cuộc sống gia 
đình được coi là nguyên nhân chính44.

Tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ ra rõ các tác động của kỳ thị và bất bình đẳng. Năm 2016, 17,8% 
NKT sống trong các hộ nghèo đa chiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 10,9%45. Tuy nhiên, hoàn 
cảnh của NKT có khác nhau. 79% NKT sống trong các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện 
nghèo đa chiều. NKT sống trong hộ nghèo đa chiều tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
Bắc và Duyên hải miền Trung và vùng Trung du và miền núi phía Bắc, lần lượt là gần 1/3, 23,3 và 20,2%. 
Khi xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ NKT trong hộ nghèo đa chiều cao nhất là từ   65 tuổi trở lên (chiếm 40,5%), 
cao thứ hai là nhóm 41-64 tuổi (28,9%). Mặc dù có sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ dân tộc giữa các giới nhưng 
ở Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ nam khuyết tật sống trong 
hộ nghèo cao hơn nữ là 4,5% (lần lượt là 31,1% so với 26,8% và 30% so với 25,5%). Tuy nhiên, ở Đồng 
bằng sông Hồng, số phụ nữ khuyết tật sống trong hộ nghèo nhiều hơn 5% so với nam giới (tương ứng 
là 11,8% so với 6,6%).

Sự bất bình đẳng mà NKT gặp phải trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giáo dục, việc làm, sức khỏe, tiếp cận 
công lý, tham gia và ứng phó khẩn cấp được phân tích cụ thể hơn trong các phần Cung cấp Dịch vụ 
Hòa nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là khoảng 66% NKT sống trong các hộ nghèo đa 
chiều không được tiếp cận với ít nhất 3 trong số 10 dịch vụ xã hội cơ bản. Gần 3/4 số NKT từ 15 tuổi trở 
lên sống trong các hộ nghèo đa chiều không bao giờ đi học và không có giấy xác nhận khuyết tật46.

42. UNDP & iSEE (2017), Chấm dứt kỳ thị, tr. 12
43. Như trên, tr. 10
44. Như trên, tr. 11 - 12
45. Bộ LĐTBXH (2018), UNDP Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Nghèo đa chiều ở Việt Nam - Giảm nghèo ở mọi khía cạnh 
để đảm bảo cuộc sống có chất lượng tốt cho mọi người, tr. 80.
46. Như trên.
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Chính phủ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ trong việc cung cấp các dịch vụ bảo
trợ xã hội cho NKT và TKT thông qua việc thực hiện các chính sách và kế hoạch quan trọng ở cấp
quốc gia và cấp địa phương47. 

Các phúc lợi bảo trợ xã hội rất quan trọng đối với NKT. Năm 2016, các hộ gia đình khuyết tật có nguy
cơ nghèo cao gấp hai lần so với các hộ gia đình không khuyết tật (19,4%)48  và một phần tư trẻ em từ
2-17 tuổi bị  khuyết tật sống trong các hộ gia đình nghèo do phải chịu thêm chi phí cho sự sống và
phát triển của chúng.49

Tiếp cận với bảo trợ xã hội được thực hiện thông qua quá trình xác nhận khuyết tật và cấp giấy chứng
nhận khuyết tật. Luật NKT quy định: khuyết tật là tình trạng “bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận
cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học
tập  gặp  khó  khăn”50.  Khuyết  tật  được  chia  thành  sáu  dạng: vận  động, nghe  nói, khiếm  thị, trí  tuệ,
tâmthần  và  các  dạng  khuyết  tật  khác. Khuyết  tật  khác  có  thể  được  hiểu  là  bao  gồm  các  trường
hợpkhuyết tật nhận thức, khuyết tật ẩn hoặc khó xác định hơn, chẳng hạn như chứng tự kỷ. 

NKT  được  phân  loại  theo  ba  mức  độ51.  Đặc  biệt  nặng  bao  gồm các  khuyết  tật  dẫn  đến  mất  hoàn
toàncác chức năng, khả năng tự kiểm soát hoặc khiến một người không thể di chuyển, mặc quần áo
, làmvệ sinh cá nhân hoặc tự thực hiện các tác vụ trong sinh hoạt hàng ngày khác mà không có sự
hiệndiện  của  người  khác  để  giám  sát, giúp  một  phần  hoặc  làm  thay  người  đó. Khuyết  tật  nặng
dùng  đểchỉ những người bị khiếm khuyết nghiêm trọng dẫn đến mất hoặc thiếu hụt một phần chức
năng, khảnăng tự  kiểm soát  hoặc  cần  một  số  hỗ  trợ  trong các  lĩnh  vực  nêu trên. Khuyết  tật  nhẹ là
mức độ ápdụng cho NKT nằm ngoài hai mức độ nêu trên.

Việc  xác  định  mức  độ  khuyết  tật  được  thực  hiện  thông  qua  hội  đồng  xác  định  mức  độ  khuyết
tật52, trong đó có đại diện của người đứng đầu tổ chức của NKT cấp xã. NKT được quan sát trực tiếp
trongquá trình thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày và được đánh giá dựa trên các tiêu chí y
tế  và xã  hội. Các  phương  pháp  đơn  giản  khác  cũng  có  thể  được  sử  dụng. Một  bộ  câu  hỏi  khác
được sửdụng cho trẻ em dưới 6 tuổi.53

Bảng dưới đây tóm tắt các hình thức trợ giúp xã hội dành cho NKT.

47. Bao gồm đ5 / TTLT-BKHCN-BLĐTBXH về nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong sản xuất các sản phẩm hỗ trợ NKT và NKT của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ LĐTBXH (2015), Bộ luật Lao
động (2019), Nghị định 20/2021 / NĐ-CP về trợ giúp xã hội với mức tăng hỗ trợ cho tất cả các nhóm khách hàng đủ điều kiện (năm 2021, thay thế Nghị định 136 năm 2013). Năm 2017, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạsch
tổng thể về cải cách và phát triển trợ giúp xã hội (MPSARD) nhằm giải quyết toàn diện và hiệu quả hơn tình trạng dễ bị tổn thương và loại trừ. Nó đặt ra các mục tiêu cụ thể để mở rộng phạm vi chương trình, bao gồm cả
NKT.
48. TCTK (2018), Khảo sát quốc gia về NKT 2016 sử dụng câu hỏi Khảo sát rút gọn của Nhóm Washington.
49. Ngân hang thế giới - World Bank (2021), Nguồn nhân lực của Việt Nam: Thành công trong giáo dục và những thách thức trong tương lai
50. Luật NKT, Điều 2
51. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP, Điều 3
52. Bộ LĐTBXH (2019), Thông tư 01/2019 / TT-BLĐTBXH
53. Để có đánh giá chi tiết hơn về xác định tình trạng khuyết tật ở Việt Nam và sự phù hợp của nó với CRPD, xem thêm: 
Liên hợp quốc Việt Nam (2021 - sắp xuất bản), Báo cáo về Dữ liệu NKT ở Việt Nam.
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NKT/ TKT đặc biệt
nặng/nặng do
chất độc da cam

NKT do
chấn thương/
nghề nghiệp
hoặc lao động

Học sinh khuyết tật Một kế hoạch giáo dục cá nhân với việc miễn hoặc 
giảm các yêu cầu đối với một số môn học so với 
chương trình ban đầu, được học chậm ba năm so 
với độ tuổi quy định và các tiêu chí phù hợp để 
nhập học vào trường trung học, trường dạy nghề 
và đại học.

Học sinh khuyết tật 
thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo

Tất cả NKT Giáo dục hướng dẫn phòng bệnh và phục hồi 
chức năng.

- Trợ cấp hàng tháng 540.000-720.000 VND (23-
31 đô la Mỹ)
-
-
-

Miễn phí Bảo hiểm y tế Bắt buộc.
Giảm giá vé khi đi xe buýt, tàu hỏa hoặc máy bay54.
Miễn vé vào cổng công viên, viện bảo tàng55.

Mặc dù các khoản trợ cấp hàng
tháng đã tăng56 nhưng vẫn
khôngđủ để trang trải các chi phí
sinhhoạt cơ bản và các chi phí
liênquan đến khuyết tật và chỉ
bằng36-48% mức sống tối thiểu
nôngthôn (64 đô la Mỹ mỗi tháng)
và 27-36% mức sống tối thiểu
ở thành thị (86 đô la Mỹ mỗi
tháng). Chỉ 40,6% NKT nhận được
khoản trợ cấp như vậy.57

Gia đình của NKT và TKT phải
gánh những khoản chi trực tiếp
khá cao58 như: nhập viện, dụng
cụtrợ giúp; chi phí gián tiếp như:
thunhập bị cắt giảm do phải dành
thời gian chăm sóc TKT, chăm
sóc NKT cao tuổi, các thành viên
gia đình hay bị mất thời gian và
thu nhập do phải đưa NKT đi tìm
các dịch vụ y tế. Con số này được
ước tính là 11,5% thu nhập của
gia đình. Sau khi tính đến những
chi phí phụ này, tỷ lệ nghèo của
các gia đình có NKT sẽ tăng lên
22,3%.59

Khoảng 49% NKT được hỗ trợ
Bảo hiểm y tế và 33% được giảm
hoặc miễn phí khám sức khỏe.60

Trợ cấp hàng tháng nếu Hội đồng Giám định Y
khoa của Bộ y tế chứng nhận khả năng làm việc
bị suy giảm trên 30%. Một công nhân được xác
nhận là mất khả năng lao động trên 40% sẽ được
trợ cấp hàng tháng là1,210,000 đồng (52 đô la
Mỹ). Người bị suy giảm khả năng lao động từ 11-
30% được trợ cấp một lần bằng 4-8 tháng lương
cơ bản.61

- Đào tạo nghề miễn phí
- Miễn học phí và học bổng 1.000.000 VND (43,78
đô la Mỹ) để hỗ trợ mua học liệu.62

Người bị trầm cảm, muốn
tự tử hoặc gây nguy
hiểm cho người khác63

Sinh hoạt phí hàng ngày, chi phí đi lại, nằm viện
trong thời gian điều trị bắt buộc.64

54. Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 65/2018 / NĐ-CP, Điều 35 và 24
55. BTC (2013), Thông tư số 27/2013 / TT-BTC, Điều 1
56. Báo cáo ban đầu của Việt Nam về việc thực hiện CRPD 2018 cho thấy số NBD sống trong cộng đồng nhận trợ cấp xã hội hàng 
tháng trong giai đoạn 2011-2016 tăng 1,6 lần. Nghị định số 20 năm 2021 đã tăng ngưỡng trợ cấp hàng tháng đối với người mắc bệnh 
trung ương lên 1,5 lần so với mức quy định tại Nghị định số 136 năm 2013.
57. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT, trang 99-102
58. Chi phí thuốc thang hàng tháng có thể tốn một phần ba mức lương tối thiểu ở các thành phố và tiền mua chân tay giả tương đương
với 2,5 tháng thu nhập tối thiểu ba năm một lần. Palmer M, Groce N, Mont D, Nguyen O, Mitra S (2015), Đời sống kinh tế của NKT ở 
Việt Nam
59. Mont D, Nguyen CV (2011), Khuyết tật và nghèo đói ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng Thế giới, tr. 323.
60. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 102.
61. Bộ LĐTBXH (2017), Thông tư 26/2017 / TT-BLĐTBXH
62. Chính phủ Việt Nam (2015), Nghị định số. 86/2015 / NĐ-CP
63. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 22
64. Như trên, điều 21
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65.  Bộ LĐTBXH (2020), Dữ liệu từ năm 2020 thực hiện Nghị định 136. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước (2020) và Ngân hàng Thế giới (2020)
66. Dựa trên khoản trợ cấp tàn tật hàng tháng là 31 đô la Mỹ cho một NKT đặc biệt nặng.
67. Cụ thể: Luật NKT; Nghị định 1368 về Dự án Thúc đẩy tiếp cận với sự bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng dựa vào cộng
đồng (cấp huyện / xã); Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em; và Quyết định số 1438 / QĐ / -TTG / 2018 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ NKT tiếp 
cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2023.
68. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2016), Báo cáo về Quyền của Trẻ em Khuyết tật.
69. UNICEF (2013), Ấn phẩm thông tin về Trẻ em và Thanh niên Khuyết tật.
70. LHQ tại Việt Nam (2021), Chia sẻ từ các hội thảo tham vấn vào tháng 6 và tháng 7.
71. Chính phủ Việt Nam, Giới thiệu đường dây nóng 111.

Hiện chưa có các dữ liệu tài chính phân tách liên quan đến các chương trình bảo trợ xã hội dành riêng
cho NKT. Năm 2020, 1,04% tổng chi tiêu của Chính phủ (0,28% GDP) thuộc hoạt động thực hiện Nghị
định 136 về trợ giúp xã hội và mua Bảo hiểm y tế, bao gồm cả NKT và TKT65. Có thể ước tính, Chính phủ
đã chi hơn 409 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho trợ cấp khuyết tật hàng tháng (tương đương 0,56% tổng chi
tiêu của Chính phủ và 0,15% GDP vào năm 2020)66.

Trong bối cảnh COVID-19, 96% NKT được hỏi trong Đánh giá nhanh về tác động kinh tế -xã hội của Đại
dịch Covid tới NKT của UNDP vào năm 2020 bày tỏ lo ngại về an ninh tài chính của họ. 30% cho biết đã
mất việc do các biện pháp phong tỏa nhằm phòng chống COVID-19, 28% bị giảm thu nhập vào tháng
3 năm 2020 và 28% đã sử dụng tiền tiết kiệm của họ trong thời gian khó khăn này. Kết quả là 72% NKT
có thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu đồng, cao hơn 21% so với giai đoạn trước (tháng 2 năm 2019 đến
tháng 2 năm 2020). Điều này cho thấy rằng nhiều NKT đang rơi vào tình trạng nghèo đói. Vì đại dịch
COVID-19 trở nên trầm trọng hơn trong năm 2021 nên những con số này được dự báo sẽ còn gia tăng.

Vào tháng 4 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã công bố gói cứu trợ tài chính trị giá 62 nghìn tỷ đồng
(2,6 tỷ USD) cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như một biện pháp tổng thể để hỗ trợ
các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình nghèo và cận nghèo, người bị mất việc tạm thời, người sử
dụng lao động và doanh nghiệp nhỏ có thu nhập hàng năm dưới 100 triệu đồng Việt Nam và người
lao động trong lĩnh vực phi chính thức bị mất việc làm (bao gồm cả NKT và gia đình có TKT). Tuy nhiên,
người lao động trong lĩnh vực phi chính thức, doanh nghiệp nhỏ và gia đình có TKT gặp khó khăn khi
tiếp cận gói này do thủ tục đăng ký và sàng lọc phức tạp. Trong cuộc đánh giá nhanh nói trên, 24% số
người được hỏi không có giấy chứng nhận khuyết tật.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về trợ giúp xã hội nhằm ứng phó với
làn sóng COVID-19 nghiêm trọng mới đây nhất. Tuy nhiên, chương trình chưa đưa NKT vào nhóm ưu
tiên, thủ tục nhận hỗ trợ còn phức tạp với NKT, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn và miền núi.

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh và hướng dẫn các cơ quan chức năng
bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực khác nhau.67

TKT thường phải đối mặt với những rủi ro về an toàn, chẳng hạn như bị ép buộc phải đi ăn xin.68

Hiện tại, không có số liệu thống kê về lạm dụng tình dục TKT, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro đối
với TKT cao hơn gấp 4 lần so với trẻ không khuyết tật,69 đặc biệt đối với trẻ khiếm thính và khuyết tật
trí tuệ70.  Bất chấp những nỗ lực đáng kể nhằm phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của bạo lực
trẻem và bạo lực tình dục, chẳng hạn như các cơ sở bảo trợ xã hội và đường dây nóng Quốc gia Bảo
vệTrẻ em 111,71 TKT thường không thể tiếp cận chúng. Trẻ khiếm thính đặc biệt gặp khó khăn trong
việctiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội hoặc đường dây nóng, vì nền tảng này được xây dựng để giao
tiếp bằng ngôn ngữ nói.
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Mặc dù mỗi xã đã có một cán bộ phụ trách các vấn đề phúc lợi xã hội, bao gồm cả bảo vệtrẻ
em, vẫn còn rất ít người được đào tạo về công tác xã hội hoặc bảo vệ trẻ em. Hiện chưa tồn tại 
hệ thống quản lý ca; đặc biệt, cũng chưa có sự hợp tác liên ngành trong xử lý các trường hợp vi phạm
đối với trẻ em, bao gồm TKT. Ngoài ra, trách nhiệm của người bảo hộ trẻ em do Luật Trẻ em đưa ra 
mới chỉ dừng lại ở mức bổ sung thêm vào các nhiệm vụ hiện có của cán bộ xã. TKT mức độ nhẹ có 
thể đi học, nhưng nhiều TKT khác vẫn đang bị loại khỏi chương trình giáo dục và phải ở nhà. 
TKT đi học phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bao gồm cả bắt nạt, có thể dẫn đến tổn thương tinh 
thần lâu dài.72

Dịch vụ tại trung tâm bảo trợ hoặc chăm sóc tại nhà là hai hình thức phổ biến rộng rãi ở Việt
Nam. Có 251 trung tâm bảo trợ xã hội có trẻ em cư trú và hơn một nửa là các cơ sở ngoài công lập. 
Ước tính có khoảng 33.000 trẻ em đang sống trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, phần lớn là 
khuyết tật nặng, mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Các gia đình gửi TKT đến các cơ sở chăm sóc phần lớn là do 
hoàn cảnh đói nghèo, thiếu các trang thiết bị chăm sóc và để tránh các căng thẳng khác nảy sinh 
trong gia đình. Các mô hình chăm sóc bán trú đã được thí điểm ở ba địa điểm, với sự hỗ trợ của 
UNICEF. Đây là một cách tiếp cận mới để chăm sóc TKT, cung cấp một môi trường an toàn, đầy đủ 
cho TKT và tạo điều kiện cho cha mẹ của trẻ tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập. 

Tuy không đề cập cụ thể đến NKT, nhiều văn bản pháp luật quy định quyền được chăm sóc sức
khỏe cho tất cả mọi người73 và nêu trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi
chức năng trong việc bảo vệ mọi bệnh nhân khỏi phân biệt đối xử và đảm bảo quyền riêng tư của họ.
Các quyền cụ thể của NKT đối với SKSS / SKTD cũng được đề cập đến trong các công cụ pháp lý. Ví
dụ, Pháp lệnh Dân số74  khuyến khích kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm gen cho những
người có nguy cơ khuyết tật di truyền hoặc nhiễm độc hóa chất, tư vấn về các rối loạn di truyền, và
trợ giúp về vật chất cũng như sức khỏe tinh thần cho những người khuyết tật di truyền hoặc tiếp xúc
với chất độc hóa học. Luật Hôn nhân và Gia đình75 quy định sự bảo vệ của Nhà nước và xã hội đối với
NKT trong hôn nhân và gia đình. Luật Thanh niên76 không đề cập cụ thể đến NKT nhưng có bao gồm
chính sách của Nhà nước về bảo vệ sức khỏe, bao gồm SKSS / SKTD và phòng chống bạo lực gia
đình và tình dục. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng ưu tiên các quyền và lợi ích hợp pháp của
NKT.  
Nhu cầu của NKT chưa được bao gồm trong tất cả các kế hoạch hành động đối với các luật
liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, các kế hoạch và chiến lược 5 năm về sức khoẻ, dân
số, pháttriển thanh niên và sức khoẻ sinh sản, cũng như Hướng dẫn Quốc gia về Dịch vụ Sức khoẻ
Sinh sảnchưa phù hợp với  nhu cầu của NKT. Điều này dẫn đến tình trạng các hoạt  động cũng như
các  canthiệp  liên  quan  đến  các  chương  trình  chăm sóc  sức  khỏe, đặc  biệt  là  giáo  dục  và  dịch  vụ
SKSS/SKTDcho NKT còn chưa xuất hiện nhiều trong kế hoạch ngân sách quốc gia và địa phương.

72.Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT ở Việt
Nam.
73. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 38, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật khám
chữa bệnh, Điều 22, Chính phủ Việt Nam (2009), Luật khám bệnh, chữa bệnh (2009), Điều 3
74. Chính phủ Việt Nam (2013), Pháp lệnh Dân số - Hợp nhất số 14 / VBHN-VPQH, Điều 23
75. Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Hôn nhân và Gia đình, Điều 2
76. Chính phủ Việt Nam (2020), Luật Thanh niên (2020), Điều 19
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Số liệu  thống  kê  của  ngành  y  tế, bao  gồm  các  số liệu  liên  quan đến  SKSS  / SKTD, hiếm
khiđược phân tách theo tình trạng khuyết tật. Chưa có biểu mẫu hoặc chỉ số báo cáo thống kê
nàocủa  hệ  thống  y  tế  thu  thập  thông  tin  về  tình  trạng  khuyết  tật, mặc  dù  Tổng  cục  Thống  kê  đã
nỗ  lựcđưa các câu hỏi  liên  quan đến khuyết  tật  vào các cuộc điều tra  về các chỉ  số sức khỏe. Dữ
liệu hànhchính liên quan đến cung cấp dịch vụ y tế hoặc thanh toán bảo hiểm cũng chưa bao gồm
các dữ liệu nêu trên.

Mức độ thực  hiện  các  quy định  hiện  hành  về khả năng  tiếp  cận  y  tế vẫn ở mức  thấp77.
Trong  năm 2016, chỉ  có  16,9% trạm  y  tế  xã  được  thiết  kế  phù  hợp  với  NKT, với  41,7% số  phòng
khám  và  22,4% thiết bị vệ sinh được thiết kế phù hợp cho NKT và chỉ 57,3% thực hiện các chương
trình cộng đồng về phục hồi chức năng78.  Nhân viên tại  các cơ sở tư nhân thân thiện hơn với NKT,
nhưng  chi  phí  chữa  trị tại  các cơ sở này rất tốn kém79.  Rào cản vật lý là rào cản được NKT thường
xuyên nhắc đến nhất  trong các  cuộc  tham  vấn, bên  cạnh  đó  là  các  rào  cản  liên  quan  đến  giao
tiếp  và  tiếp  cận  thông  tin  cho những người khiếm thính hoặc khiếm thị. Ngoài ra, nhiều người vẫn
chưa được hỗ trợ đầy đủ để đi lại, sử dụng nhà vệ sinh hoặc tiếp cận phòng khám, và các thành viên
trong gia đình không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ họ.80 Đặc biệt, NKT sống ở vùng sâu vùng xa
gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc di chuyển đến các cơ sở y tế.

Mặc dù Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước xây dựng chính sách hỗ trợ NKT81 , nhiều
NKT cảm thấy các chính sách này chưa thực sự hiệu quả. Tham vấn với NKT chỉ ra rằng tỷ lệ cao NKT
vẫn không nhận được trợ cấp xã hội từ trợ cấp của chính phủ để tham gia BHYT, vì nhiều người chưa
đáp ứng đủ các tiêu chí để được hưởng quyền lợi. Ngoài ra, các hạng mục chăm sóc sức khỏe thiết
yếu như chân tay giả hay các dịch vụ phục hồi chức năng không được BHYT chi trả. Các nỗ lực nhằm
thực hiện các quy định pháp luật về ưu tiên NKT hiện còn chưa được thể hiện rõ ràng.82

Ngoài ra, mặc dù 90,6% số trạm y tế xã cho biết họ đã cung cấp hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe
cho NKT83 , nhiều nghiên cứu chỉ ra mối lo ngại về trình độ và kiến thức của nhân viên y tế ảnh
hưởng đến quá trình tìm kiếm dịch vụ y tế. Vì nhiều phụ nữ khuyết tật cảm thấy họ phải đối mặt với
các nguy cơ liên quan đến sức khỏe cao hơn và cần được chăm sóc tốt hơn, nhiều người đã chọn
các cơ sở y tế tuyến trên (tuyền tỉnh hoặc trung ương) để chăm sóc thai kỳ vì họ tin rằng bác sĩ ở đó
có trình độ và kỹ năng chuyên môn tốt hơn ở các bệnh viện tuyến dưới. Điều này có nghĩa là phụ nữ
thường bị mất quyền được thanh toán BHYT và phải trả tiền túi để được hưởng dịch vụ chăm sóc phù
hợp84.

77.  Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 21, 13, 43, 50
78. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, Bảng 11.3.
79. Nguyễn Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98, Nguyễn
Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98.
80. Như trên.
81. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 59
82. Chính phủ Việt Nam (2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh
83. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, Bảng 11.3.
84. Nguyễn Thị Vinh (2021), Phụ nữ khuyết tật thể chất ở miền Bắc Việt Nam: Trải nghiệm khi mang thai, sinh con và chăm sóc sức khỏe
bà mẹ.
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Kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở y tế và thái độ của nhân viên y tế cũng là một vấn
đề đáng lo ngại. Một số nhân viên y tế trong các dịch vụ SKSS / SKTD còn có biểu hiện gây khó
khăn khi cung cấp các dịch vụ cho NKT85.  Các cuộc tham vấn cho thấy một số NKT tìm kiếm lời
khuyên hoặc dịch vụ chăm sóc SKSS cảm thấy rằng nhân viên y tế và nhà cung cấp dịch vụ y tế coi
thường họ, có thái độ tiêu cực và cư xử thô lỗ đối với NKT, cả nam và nữ, thậm chí cho rằng họ không
xứng đáng có quan hệ tình cảm. Một số phụ nữ khuyết tật thấy các nhân viên y tế tức giận, cho rằng
họ không nên mang thai hoặc sinh con hoặc tỏ ra không tin họ đã kết hôn. Nhiều phụ nữ khuyết tật
đã chọn sử dụng các cơ sở tư nhân vì nhân viên có thái độ lịch sự hơn, hỗ trợ tốt hơn, được cung cấp
đầy đủ thông tin và tư vấn tốt hơn, cơ sở vật chất sạch sẽ hơn và dễ tiếp cận hơn, và thời gian chờ đợi
cũng ngắn hơn. Tham vấn với NKT cũng chỉ ra thái độ tiêu cực và thiếu kiến thức về NKT trong
chính gia đình của họ, đặc biệt là về SKSS / SKTD của phụ nữ. Các bậc cha mẹ thường tránh
thảo luận về SKSS / SKTD do lo ngại điều này sẽ khuyến khích trẻ có những quyết định không phù
hợp với tuổi86.  Định kiến giới và chuẩn mực xã hội liên quan đến gia đình và trẻ em cản trở NKT hình
thành các mối quan hệ và có con87.  Các hội thảo tham vấn cho thấy dịch vụ y tế và kiến thức SKSS /
SKTD hạn chế của NKT, có thể tác động xấu đến tình trạng quan hệ tình dục và dẫn đến các phương
pháp kế hoạch hóa gia đình không hiệu quả và mang thai ngoài ý muốn.88,89,90

Giáo  dục  cho  NKT được  quy  định  trong  nhiều  văn  bản  pháp  luật.91 Các  quy  định  này  khẳng  định
quyền bình đẳng của tất cả mọi người và trẻ em được tiếp cận giáo dục và đào tạo để phát triển đầy
đủ, đồng thời quy định trách nhiệm của gia đình, giáo viên, nhà trường, trung tâm giáo dục chuyên
biệt, chính quyền địa phương và chính phủ trong việc đảm bảo hỗ trợ cần thiết và điều chỉnh hợp lý
cho NKT và TKT để tiếp cận các cơ hội học tập. Thông tư liên tịch của Bộ GD & ĐT và BYT quy định
mã nghề và chính sách đối với trợ lý giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục cho TKT đã được thông
qua vào tháng 6 năm 2016. Quá trình tham vấn giữa các cơ quan LHQ, NGO và OPD đã giúp cho
Thông tư này có trọng tâm dựa trên quyền và công bằng hơn. UNICEF đã hỗ trợ Bộ GD & ĐT xây
dựng chương trình đào tạo giáo viên tại chức, được triển khai trên toàn quốc vào năm học 2018/2019
và  bao  gồm tập  huấn  trực  tiếp  cho  cán  bộ  quản  lý  giáo  dục, giáo  viên  mầm non, tiểu  học  và  các
trường trung học cơ sở và nhân viên từ Trung tâm hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập. Hiện nay ở Việt Nam có
4 trường đại học và 3 trường cao đẳng có khoa giáo dục đặc biệt. Mỗi năm, các trường này đào tạo
gần 600 giáo viên để dạy NKT và TKT.
 Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2016 chỉ có một phần bảy giáo viên được đào tạo để
dạy NKT và TKT.92   Báo cáo năm 2018 của UNICEF về TKT tại  Việt  Nam cho thấy gần 3/4 trường
học thiếu giáo viên được đào tạo để giáo dục TKT.

85. Như trên.

86. Nguyen, Thi Tu An et al. (2018), Kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản của NKT cơ thể ở Việt Nam, trang 3-18.

87. Hoang TA Nguyen et al., (2011), Quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT: Nhận thức và thực hiện.

88. Nguyễn Thị Tú An (2016), Sức khỏe sinh sản và tình dục của NKT về thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tr. 98

89. Nguyễn Thị Vinh (2021), Phụ nữ khuyết tật thể chất ở miền Bắc Việt Nam: Trải nghiệm khi mang thai, sinh con và chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

90. UNICEF (2020), Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và các cơ quan của Liên hợp quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) chung tay bảo vệ phụ
nữ và trẻ em khỏi bạo lực trong bối cảnh COVID-19.
91. Chính phủ Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 37. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật Trẻ em, Điều 27-31,
Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Trẻ em, Điều 35 , Chính phủ Việt Nam (2019), Luật Giáo dục, Điều 13 và 15, Bộ GD & ĐT (2021), Thông tư số 03/2018 /
TT-BGDĐT, Bộ GD & ĐT (2016), Thông tư liên tịch số 19/2016 / TTLT-BGDĐT-BNV
92.   UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 7. Xem thêm UBQG về NKT (2019), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ NBD giai
đoạn 2012-2020.
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Bộ GD & ĐT đã nỗ lực mở rộng giáo dục hòa nhập cho NKT và TKT, chẳng hạn như chuyển đổi sách 
giáo khoa sang định dạng chữ nổi, ban hành các tiêu chuẩn chữ nổi Braille quốc gia và thúc đẩy 
ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại sự thiếu công bằng đáng kể trong việc cung cấp sách
giáo khoa và thiết bị tiếp cận giữa các trung tâm giáo dục hòa nhập ở các tỉnh và thành phố lớn, 
đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.93  Học sinh ở các trung tâm này không có đủ tài liệu học tập như 
sách giáo khoa chữ nổi, máy vi tính có phần mềm dễ tiếp cận... Ngoài ra, các tài liệu, thiết bị hiện có ở
các trung tâm giáo dục hòa nhập chủ yếu phù hợp với học sinh khuyết tật ở tiểu học và trung học cơ 
sở. Các cấp học cao hơn thì càng thiếu tài liệu học tập dễ tiếp cận để dạy học sinh khuyết tật. Mặc 
dù một số tổ chức có định dạng tài liệu dễ tiếp cận, nhưng chúng không được hệ thống hóa và sẵn 
có cho tất cả sinh viên truy cập.
Mặc dù một số tổ chức có định dạng tài liệu có thể truy cập được, nhưng chúng không được hệ thống
hóa và sẵn có cho tất cả sinh viên truy cập.
Mặc dù đã có khung hành động mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những khoảng trống trong việc triển khai 
các công cụ này. Trong những năm gần đây, chính phủ đã đầu tư nhiều hơn vào các trung tâm 
hỗ trợ giáo dục hòa nhập, được thành lập ở 21 tỉnh với 107 trung tâm giáo dục dành riêng cho học 
sinh khuyết tật và 12 trung tâm giáo dục chuyên biệt94.  Bất chấp những nỗ lực này, chỉ 0,5% TKT học 
ở các lớp học đặc biệt và gần 1% ở các trường chuyên biệt hoặc trung tâm giáo dục hòa nhập.95  
Trong số 100 trường học, chỉ có 03 trường được thiết kế phù hợp cho NKT, 08 trường có lối đi cho 
NKT và 10 trường có thiết bị vệ sinh phù hợp cho TKT.96  
Điều tra Quốc gia về NKT năm 2016 cho thấy những thách thức lớn trong trải nghiệm giáo dục của 
TKT. Tỷ lệ đi học chung của TKT lần lượt là 88,4, 74,7 và 39,4% ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông, ngược lại với 100, 94,3 và 75,8% đối với trẻ em không khuyết tật.97  Trên quy mô
quốc gia, có tới 91,59% NKT học trong các trường giáo dục hòa nhập, nơi những người khuyết tật và 
không khuyết tật học cùng nhau (nhưng cơ sở vật chất có thể không đảm bảo tiếp cận). Trong nhóm 
dân số chưa hoàn thành chương trình tiểu học, NKT chiếm tới 15,37%.98  Tỷ lệ biết chữ của NKT là 74,
43%, trong khi của NKKT là 95,8%. Thống kê cũng cho thấy sự khác biệt theo giới tính và vị trí địa lý. 
Phụnữ khuyết tật biết chữ ít hơn nam giới khuyết tật (69,81% so với 81,6%), và NKT ở nông thôn ít biết 
chữ hơn so với NKT sống ở thành thị. Tất cả học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo - 
không phân biệt mức độ khuyết tật - được miễn học phí và được cấp học bổng 1.000.000 đồng (43,
78 USD) để hỗ trợ mua tài liệu học tập. Tuy nhiên, bất chấp những quy định này, một nghiên cứu gần 
đây vẫn cho thấy gần 1/3 số sinh viên được khảo sát phải đối mặt với gánh nặng tài chính trong việc 
tiếp cận các dịch vụ giáo dục.
Mặc dù được miễn giảm học phí và hỗ trợ, gần một phần ba số sinh viên được khảo sát trong một 
nghiên cứu gần đây phải đối mặt với gánh nặng tài chính khi tiếp cận các dịch vụ giáo dục.99  Hai 
phần ba số NKT sống trong hộ gia đình nghèo đa chiều chưa bao giờ đi học hoặc chưa học hết tiểu 
học, trong khi tỉ lệ này chỉ chiếm 39,6% ở NKKT.100  

93. UBQG về NKT (2019), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ NBD giai đoạn 2012-2020.
94. UNDP (2020), Báo cáo rà soát pháp luật của Việt Nam về NKT so với Công ước về Quyền của NKT và các thông lệ 
quốc tế tốt nhất, tr.18.
95. UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 6.
96. Như trên.
97. UNICEF (2018), Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, tr. 7.
98. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 180.
99. Nguyễn Thị Hoàng Yến et al. (2013), Chính sách giáo dục người tàn tật ở Việt Nam - Khoảng cách và tác động đến NKT
, trang 24-33.
100. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016, tr. 180.
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Việt Nam hiện đang sở hữu một khung pháp lý khá đầy đủ, nhấn mạnh đến các dịch vụ hòa nhập
d Nhà nước hỗ trợ cho người sử dụng lao động khuyết tật101, với  các  chính  sách  được  tích  
hợp vào Kế hoạch  Hành  động  Quốc  gia  để  hỗ  trợ  NKT  cho  giai  đoạn  2012-2020  và  2021-
2030. Kế  hoạctrướcđâyđặt  ra  mục  tiêu, đến  năm  2020, có  300.000  NKT  trong  độ  tuổi  lao  động
được  giáo  dụnghềnghiệp và có việc làm phù hợp. Năm 2019, cả nước có 1.130 cơ sở tham gia  
đào tạo nghề cho NKT, gấp  1,9  lần  so với  năm  2008102. Khoảng  44.391  NKT  đã  tham  gia  đào  tạo  
nghề  vào  năm  201 (gấp  2,2lần  so  với  năm 2017  và  một  nửa  số  người  trong  số  đố  thuộc  độ  tuổi
tuổi  19-35) và  15.581 NKT có việc làm103.

Luật NKT và Bộ luật Lao động quy định rằng tất  cả người sử dụng lao động là NKT phải đảm bả
cácđiều kiện và môi trường làm việc phù hợp, nghĩa là trong một môi trường mà NKT thực hiện côn
việccủa họ với cùng một điều khoản và ở cùng cấp độ như những người khác104. Tuy nhiên, khôn
có luậtnào đưa ra các tiêu chuẩn hoặc quy định chính xác cho các thiết bị và cơ sở vật chất nơi là
việc. Dochi phí cải tạo, sửa chữa dự tính cao105 nên người sử dụng lao động thường ngại cải tạo mô
trường làmviệc để tạo điều kiện thuận lợi cho NKT và trong nhiều trường hợp, người sử dụng lao độn
chọn cáchnộp phạt  vi  phạm hành chính  từ  1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi  vi  phạm từ
người đến 100người trở lên theo Nghị định số 144/2013 / NĐ-CP106.

Việt Nam có chính sách khuyến khích sử dụng lao động khuyết tật kể từ năm 2013 - các cơ sở sả
xuấtvà kinh doanh có ít nhất 20 nhân viên, trong đó ít nhất 30% tổng số nhân viên là NKT thì đượ
miễnthuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi, được ưu tiên thuê đấ
, thuê mặt bằng, thuê mặt nước và được miễn tiền thuê đất107. Do việc thực thi chính sách này vẫn cò
là một thách thức, nên nhiều NKT phải tự tạo việc làm trong khối phi chính thức108.

Pháp  lệnh người  tàn  tật  vào  năm  1998  đã  quy  định  có  tối  thiểu  2-3% người  lao  động  khuyết  
tật trong các cơ quan và doanh nghiệp109. Tuy nhiên, Luật NKT và Bộ luật Lao động hiện nay chỉ
khuyếnkhíchviệc tuyển dụng lao động khuyết tật và đã loại bỏ yêu cầu hạn ngạch bắt buộc
này. Do  đó,Chính phủ,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan và doanh nghiệp không còn phải xem
xét tỷ lệ lao động là NKT, cũng như không phải điều chỉnh khả năng tiếp cận để đáp ứng yêu cầu 
làm việc. Các cuộc tham vấnvới NKT chỉ ra rằng chi phí cải  thiện điều kiện làm việc và khả 
năng tiếp cận cho NKT cao đã khiến nhiều nhà tuyển dụng do dự trong việc tuyển dụng NKT. Tương
tự, rất nhiều các tòa nhà và cơ sở công cộng không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếp cận cho NKT110, và hầu hết các phương tiện công cộng và đường xá đều không thể tiếp cận 
được hoàn toàn. Như được nêu lên trong các cuộc tham vấn, các yếu tố này, đặc biệt là ở cấp tỉnh, là 
những trở ngại đối với việc làm của NKT, đặc biệt là đối với những NKT vận động, nhìn và nghe nói. 
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101. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 32-34, Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 6, Chính phủ Việt Nam (2013), Quyết định số 899 / QĐ-
TTg, Điều 1, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKTĐiều 32-34, Chính phủ Việt Nam (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 6, Chính phủ Việt Nam (2013), Quyết định số 899 
/ QĐ-TTg, Điều 1
102. Bao gồm 744 cơ sở công lập, 386 cơ sở tư nhân, 255 cơ sở chuyên ngành. Dương Phong (2020), Những thách thức trong đào tạo nghề cho trẻ NKT.
103. Như trên.
104. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 33, Chính phủ Việt Nam (2019), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Điều 159
105. UBQG về NKT (2018), Báo cáo nghiên cứu và đánh giá việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan về người lao động là NKT, tr. 33.
106. Chính phủ Việt Nam (2013), Nghị định số 144/2013 / NĐ-CP, Điều 13
107. Chính phủ Việt Nam (2013), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), khoản 3, Điều 1
108. Palmer M et al. (2015), Đời sống kinh tế của NKT tại Việt Nam.
109. Chính phủ Việt Nam (1998), Pháp lệnh số 06/1998 / PL-UBTVQH10
110. BXD (2014), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng cho người tàn tật tiếp cận các công trình và công trình - QCVN 10: 2014 / BXD.
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Mặc dù có nhiều chính sách và dự án về đào tạo nghề và việc làm hỗ trợ NKT, tỷ lệ NKT được đào tạo
vẫn còn thấp. Theo Điều tra Quốc gia về NKT, chỉ có 7% NKT từ 15 tuổi trở lên được đào tạo tại các trung
tâm dạy nghề, so với 21% NKKT, trong khi 93,4% NKT từ 16 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn,
và  chỉ  6,5% có  bằng  cấp. Do  đó, chỉ  có  30% NKT  trong  độ  tuổi  lao  động  được  tuyển  dụng111, với
tổngcộng lên đến 2 triệu người thất nghiệp, theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)112.

Trong các cuộc tham vấn, NKT cho biết những rào cản lớn nhất đối với việc làm và đào tạo nghề là
phân biệt đối xử và hạn chế trong lựa chọn ngành nghề được đào tạo113. Các cuộc tham vấn và nghiên
cứu với NKT chỉ ra rằng họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong tất cả các khía cạnh của việc
làm: tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm, duy trì, thăng chức hoặc đảm bảo các điều kiện làm việc, an
toàn lao động và sức khỏe. Các loại phân biệt đối xử phổ biến nhất là bị từ chối tuyển dụng vào một
vị trí do khuyết tật; khó đáp ứng các yêu cầu công việc mà những yêu cầu đó mang tính phân biệt đối
xử với ứng viên khuyết tật; làm việc không có hợp đồng lao động, bị trả lương thấp hoặc không được
trả lương; và không được thăng chức do khuyết tật của họ.

Liên quan đến đào tạo nghề, các lựa chọn thường được giới hạn trong một tập hợp các nghề được xác
định trước cho các dạng khuyết tật khác nhau: người khuyết tật vận động được cung cấp các khóa học
CNTT (chỉnh sửa photoshop, đánh máy tài liệu, sửa máy tính); những người khuyết tật về thị giác được
hướng tới trở thành người đấm bóp hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ; người khuyết tật nghe và nói được
đào tạo để trở thành thợ làm tóc, thợ may hoặc đầu bếp. Do thiếu các cơ hội đa dạng, chỉ một số ít
PwDs có thể tiếp cận các khóa đào tạo nghề yêu thích của họ.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế và các doanh nghiệp ở Việt Nam. PwDs đã bị
ảnh hưởng nặng nề: 30% người khuyết tật tham gia cuộc đánh giá nhanh đầu tiên do UNDP Việt Nam
thực hiện vào đầu năm 2020 cho biết họ thất nghiệp do COVID-19. Vào tháng 4 năm 2020, Chính phủ
Việt Nam đã ban hành gói cứu trợ tài chính trị giá 2,6 tỷ USD cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi khủng
hoảng nhằm hỗ trợ các đối tượng hiện đang được trợ giúp xã hội, các gia đình nghèo và cận nghèo,
những người tạm thời mất việc làm, người sử dụng lao động và doanh nghiệp nhỏ và lao động phi chính
thức bị mất việc làm. việc làm (bao gồm cả PwDs). Tuy nhiên, PwDs gặp khó khăn khi tiếp cận gói này
do thủ tục đăng ký và sàng lọc phức tạp.

Việt Nam hiện đang trải qua đợt COVID-19 tồi tệ nhất. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết 68 về trợ giúp xã hội, nhưng điều này không đề cập cụ thể đến PwDs. Đánh giá nhanh
lần thứ 2 đang được UNDP thực hiện để xem xét các tác động đối với PwDs, và dự kiến rằng những tác
động này sẽ nghiêm trọng hơn so với năm 202

Liên quan đến đào tạo nghề, các lựa chọn thường bị giới hạn trong một tập hợp các nghề được xác
định trước cho các dạng khuyết tật khác nhau, ví dụ như những NKT về thị giác được hướng tới trở thành 
nhân viên mát xa hoặc làm đồ thủ công.

111. Chính phủ Việt Nam (2006), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 239/2006/QĐ -TTg
112. ILO (2012), Tăng cường cơ hội việc làm cho NKT vì lợi ích của mọi người.
113. UNDP & iSEE (2017), Chấm dứt kỳ thị, tr. 12.
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Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, và pháp luật công
nhận NKT là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhiều hơn cả. Nhà nước đã ký kết Khung
Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030)114 và đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện về
phòng  chống  và  kiểm  soát  thiên  tai115, về  tổng  thể  đáp  ứng  các  yêu  cầu  của  CRPD116. Luật  Phòng
chốngthiên tai  2013 chỉ  ra  rằng NKT là  nhóm dễ tổn thương cần được quan tâm, là  những người
phải  đượcưu  tiên  trong  các  cảnh  báo, ứng  phó  với  thiên  tai  và  cứu  hộ, cứu  trợ. Có  ba  cơ  quan
không thuộc BộLĐTBXH chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đối phó với các trường hợp khẩn
cấp về rủi ro vànhân đạo để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và kịp thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho tất
cả mọi người, baogồm NKT. Tuy nhiên, Luật NKT chỉ đề cập đến trách nhiệm chung của Bộ LĐTBXH về
các vấn đề khuyếttật, chứ chưa đề cập đến các bối cảnh thiên tai và tình trạng khẩn cấp.

Việt Nam đã xây dựng nhiều chương trình quốc gia về phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai nhằm
nâng cao nhận thức của NKT về rủi ro thiên tai và trao quyền cho nhiều người tham gia vào quá trình
lập kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai117. Tuy nhiên, hiện chỉ có 20% chính quyền địa phương cung cấp
thông tin về các trường hợp khẩn cấp cho NKT; 13,0% đã thiết lập nơi tạm trú phù hợp cho NKT; và 12,7%
đã tập huấn cho NKT về ứng phó với thiên tai. Mặc dù Việt Nam đã hợp tác với các tổ chức quốc tế
trong giai đoạn 2012-2015 để hỗ trợ NKT trong Quản lý rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực đối phó với
thiên  tai118 nhưng  vẫn  còn những hạn chế trong các quy định về Giảm thiểu rủi ro thiên tai tập trung
vào NKT119. Trong các cuộc tham vấn, tổ chức của và vì NKT đã chỉ ra mối quan ngại về các tuyến
đườngsơ tán không thể tiếp cận, các ngôi nhà dễ bị ngập lụt và sự thiếu hụt các hệ thống cảnh báo
sớm. Chỉ20% tổ chức của và vì NKT được tham vấn trong một nghiên cứu cho biết các địa phương đã
phối hợpvới  họ trong các hoạt  động Giảm thiểu rủi  ro thiên tai120. Các tổ chức trên khi  được tham
vấn cho báocáo này ghi nhận sự thiếu vắng NKT tham gia ý nghĩa trong việc chuẩn bị và quản lý rủi
ro thiên tai tạiđịa phương. Hiện tại, không có dữ liệu về NKT bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên
tai và mức độhiểu biết về Giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Trong bối cảnh của COVID-19, đại dịch đã làm gián đoạn các dịch vụ y tế nói chung và các dịch vụ thiết
yếu cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ em, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như NKT. Dù
NKT được ưu tiên tiêm chủng miễn phí nhưng họ vẫn thường gặp hạn chế trong việc tiếp cận với các
thiết bị và dịch vụ y tế cần thiết, cũng như gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa
lây nhiễm được khuyến nghị. Khoảng 70% NKT được hỏi trong một đánh giá nhanh do UNDP hỗ trợ
vào năm 2020 cho rằng vẫn còn những thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm

114. UNDRR (2014), Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030).
115. Chính  phủ Việt  Nam (2013), Luật  Phòng chống thiên  tai. Chính  phủ Việt  Nam (2018), Nghị  định  số  160/2018  / NĐ-CP. Chính  phủ Việt  Nam (2019),
Quyết định số 649 / QĐ-TTg. Chính phủ Việt Nam (2015), Thông tư liên tịch số 43/2015 / TTLT-BNNPTNT-BKHĐT.
116. Liên hợp quốc (2006), CRPD, Điều 11
117. Chính phủ Việt  Nam (2012), Thủ tướng Chính phủ Quyết  định 1183 / QĐ-TTg. Chính phủ Việt  Nam (2009), Quyết  định số 1002 / Qd-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Chính phủ Việt Nam (2011), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2139 / QĐ-TTg
118. Chính phủ Việt Nam (2015), Chương trình số 9656 / CTPH-BNNPTNT-BLĐTBXH, Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190 / QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
119. Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam.
120. Như trên.
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121. Bộ LĐTBXH, TCTK và UNFPA (2019), Nghiên cứu quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.
122. Như trên.
123. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2020), COVID-19 và Các vấn đề về Giới ở Việt Nam.
124.Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Trường Đại học Y tế Công cộng (2020), Kết quả từ một nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với bạo lực 
gia đình đối với phụ nữ ở Hà Nội, Việt Nam.
125. UNDP (2020), Đánh giá nhanh các tác động kinh tế xã hội của COVID-19 đối với bệnh NKT ở Việt Nam.
126. Như trên.
127. Như trên.
128. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 4
129. Chính phủ Việt Nam (2017), Luật Hỗ trợ pháp lý, Điều 7
130. BTP (2017), Báo cáo về việc thực hiện CRPD.
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kiểm tra sức khỏe, thuốc men, thiết bị trợ giúp và dịch vụ phục hồi chức năng121.

Phụ nữ khuyết tật bị bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới nhiều hơn trong thời gian đại dịch do
những hạn chế về chăm sóc, hỗ trợ xã hội và tài chính, bị cô lập ở nhà và những căng thẳng trong gia
đình. Trước COVID-19, 55,4% phụ nữ khuyết tật cho biết đã từng bị chồng hoặc bạn tình bạo hành về
thể chất và tinh thần122. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo rằng số người mới đến nhà tạm lánh cho
nạn nhân bị bạo lực đã tăng gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát123. Xu hướng này có thể trở nên
nghiêmtrọng hơn trong tình trạng giãn cách xã hội và cách ly bắt buộc tại nhà124.

Về mặt kinh tế, NKT cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch: 30% NKT được hỏi trong một đánh giá
nhanh của UNDP Việt Nam vào đầu năm 2020 cho biết họ bị rơi vào tình trạng thất nghiệp do COVID-
19125. Gần như tất cả người tham gia (96%) bày tỏ quan ngại về tình hình tài chính, 28% cho biết thu
nhậpcủa họ bị giảm (ghi nhận vào thời điểm tháng 3 năm 2020). Hậu quả là 72% NKT có thu nhập
hàng tháng dưới 1 triệu đồng, nhiều hơn 21% so với số người có mức thu nhập này ở giai đoạn trước (từ
tháng 2 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020)126. Điều này cho thấy rằng ngày càng có nhiều NKT rơi
vào tìnhtrạng nghèo đói. Với đại dịch nghiêm trọng hơn vào năm 2021, những con số này dự kiến
sẽ còn tồi tệ hơn. Vào tháng 4 năm 2020, chính phủ đã phát hành gói cứu trợ tài chính 62 nghìn tỷ
đồng (2,6 tỷ đô la Mỹ) và ban hành Nghị quyết 68 tập trung vào trợ giúp xã hội vào ngày 1 tháng 7
năm2021 để đốiphó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng. Chỉ có nghiên cứu của UNDP  đưa ra con số
71% NKT có việc làm được hỏi cho biết họ làm các công việc không chính thức127 còn Chỉ số MTPTBV
của Việt Nam 8.3.1 về việc làm phi chính thức và 8.5.2 về thất nghiệp vẫn chưa được được phân tách
theo khuyết tật. Tình trạng thiếu dữ liệu này đã đặt ra những thách thức đối với việc giải ngân gói hỗ
trợ đầu tiên của chính phủ.

Vì NKT có nguy cơ bị phân biệt đối xử cao hoặc quyền của họ bị vi phạm, trợ giúp pháp lý là một yếu
tố quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận công lý của NKT. Luật NKT vạch ra rằng tất cả NKT phải đủ
điều kiện nhận các dịch vụ trợ giúp pháp lý,128 tuy nhiên, Luật Trợ giúp pháp lý quy định rằng chỉ
những NKT gặp khó khăn về tài chính mới có thể nhận được các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.129

Việt Nam đã ban hành kế hoạch quốc gia về thực hiện CRPD vào năm 2016, trong đó đảm bảo các
quyền của NKT, bao gồm cả tư pháp pháp lý. Tuy nhiên, hiện chưa tồn tại các trung tâm trợ giúppháp
lý cấp huyện, cấp xã. Khoảng hai lần mỗi năm, các trung tâm tổ chức các buổi tư vấn lưu độngtại các 
tổ chức của và vì NKT hoặc Ủy ban Nhân dân. Chính phủ cũng đã cung cấp các khóa đào tạovề kỹ 
năng trợ giúp pháp lý dành cho NKT130

Trong quá trình tham vấn cho báo cáo này, một số tổ chức của và vì NKT cho biết, NKT cảm thấy khó 
khăn trong việc báo cáo vụ việc với luật sư hoặc nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý, do kỹ năng 
giao tiếp còn hạn chế. Do đó, số người được trợ giúp pháp lý miễn phí ở cấp tỉnh còn hạn chế: 
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tổng số 9.499 người được trợ giúp pháp lý trong năm 2015 và 2016, trong đó 686 người được hỗ trợ
trong tố tụng hình sự, 8.691 người được hỗ trợ pháp lý được tư vấn pháp luật và 122 lượt hỗ trợ từ các
đối tượng khác liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.131

Mọi công dân đều có quyền bầu cử từ 18 tuổi trở lên. Trong các đợt bầu cử, NKT được khuyến khích
thực hiện quyền bầu cử của họ. Các ủy ban bầu cử được đề nghị rà soát danh sách cử tri khuyết tật
để xây dựng phương án hỗ trợ khả năng bỏ phiếu bầu cử cho họ. Nếu cử tri khuyết tật không thể tiếp
cận các khu vực bỏ phiếu, ủy ban bầu cử cần mang các thùng phiếu đến khu vực sinh sống hoặc các
cơ sở điều trị của NKT. Nếu một cá nhân không thể bỏ phiếu vì tình trạng khuyết tật của họ, một
người đại diện có thể bỏ phiếu thay cho họ.132

Mặc dù NKT chiếm khoảng 7% dân số, không có dữ liệu chính thức về số lượng đại biểu là NKT trong
Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Một cuộc khảo sát của UNDP vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2021
cho thấy 98% NKT được hỏi cho rằng nên có đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là NKT. Đặc
biệt, 71% người được hỏi muốn trở thành đại biểu và 62% đã sẵn sàng tự ứng cử. NKT chỉ ra rằng các
rào cản đối với sự đại diện của họ trong các cơ quan lập pháp bao gồm: thành kiến của cộng đồng
đối với NKT, sự thiếu tự tin của NKT, hình thức tuyển dụng NKT đã ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của
họ với tư cách là ứng cử viên, tình trạng khuyết tật với sức khỏe không tốt, và thiếu năng lực ứng cử
và hoạt động với tư cách là đại biểu.

Khả năng tiếp cận, như được định nghĩa trong Luật NKT còn hạn chế so với hướng dẫn của CRPD. Trong
thập kỷ qua, Việt Nam đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận cho NKT bằng cách xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn và kế hoạch về khả năng tiếp cận cho NKT.

Các chính sách tiếp cận cho NKT đã được đưa vào Kế hoạch Hành động Quốc gia về hỗ trợ NKT giai
đoạn 2012-2020133và 2021-2030134. Mục tiêu cho đến năm 2020 là tất cả các cơ quan quản lý, trạm, cơ
sở y tế, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa và thể thao cũng như các tòa nhà chung cư đều có thể tiếp
cận được đối với NKT. Hơn nữa, ít nhất 80% NKT có thể sử dụng phương tiện giao thông tuân thủ các
quy định về truy cập và 50% NKT có thể truy cập CNTT&TT. Tuy nhiên, có rất nhiều thách thức để thực
thi những mục tiêu đầy tham vọng này.

Về các công trình công cộng, báo cáo năm 2019 của Bộ xây dựng (BXD) tiết lộ rằng một tỷ lệ nhỏ các
trung tâm y tế xã (17%), trường học (3%), văn phòng chính phủ (11%), siêu thị (6%), bưu điện, nhà ga và 
cửa khẩu (4%), các viện dưỡng lão và trung tâm bảo trợ xã hội (7%) và ngân hàng (2%) đã có thể tiếp 
cận được.135  Chi phí là lý do phổ biến nhất được nêu để trì hoãn các cải tiến. NKT vận động được tư 
vấn cho báo cáo này nhấn mạnh những thách thức hàng ngày trong việc tiếp cận các tiện ích công 
cộng và không gian sống của chính họ.

131. Như trên.
132. Chính phủ Việt Nam (2015), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Điều 2
133. Chính phủ Việt Nam (2012), Quyết định số 1019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
134. Chính phủ Việt Nam (2020), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1190 / QĐ-TTg.
135. BXD (2019), Thực trạng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10: 2014 / BXD đối với công trình xây dựng mới và cải tạo, tr. 4.
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Liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông và phương tiện, nhiều  chính sách đã được áp dụng tại các
thành phố lớn – như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM – về miễn hoặc giảm giá vé các phương tiện giao
thông công cộng như xe buýt, một số tuyến xe khách, tàu hỏa, máy bay. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn về
khả năng tiếp cận của chính phủ chỉ yêu cầu cho các phương tiện vận tải hành khách trong đô thị (Hà
Nội và TP. HCM) và không bắt buộc đối với taxi hoặc xe chở khách tuyến cố định. Cuối năm 2019, ngay
cả Hà Nội, nơi có số lượng xe buýt nhiều nhất cũng chỉ có 243 xe có đường dốc dành cho xe lăn và 159
xe có bảng hiển thị điểm đến bằng đèn LED được kết nối với hệ thống cảnh báo điểm đến bằng âm
thanh và camera giám sát136.

Các bến xe, điểm dừng xe buýt chưa được thiết kế đồng bộ đảm bảo an toàn cho NKT. Rất ít vỉa hè có
lối đi lát gạch hoặc đường dẫn hướng, cộng thêm tình trạng đậu xe máy trên vỉa hè hoặc người buôn
bán trên đường phố dẫn đến nhiều khó khăn cho NKT. Các tổ chức của và vì NKT khi tham vấn đã chia
sẻ rằng độ dốc và không gian cho xe lăn còn rất hạn chế. Ngoài ra, nhiều người lái xe từ chối tiếp nhận
hoặc hỗ trợ NKT.

Mạng lưới đường sắt không đáp ứng được nhu cầu của NKT. Tính đến năm 2017, chỉ có một trong số
1.043 chuyến tàu có thể tiếp cận được. Chỗ ngồi ưu tiên cho NKT và thông tin có thể tiếp cận tại các
nhà ga còn hạn chế, khu vực chờ được chỉ định cho NKT và năng lực của nhân viên cũng chưa đủ để
đáp ứng nhu cầu của NKT. Do đó, ước tính chỉ có khoảng 5.000 NKT trong số 11 triệu hành khách hàng
năm sử dụng tàu hỏa137.

Di chuyển bằng đường hàng không có thể là một hình thức vận tải dễ tiếp cận hơn đối với NKT. Các
sân bay lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM, Phú Quốc và Cần Thơ) có thang máy cho xe lăn, xe
nâng hoặc cầu lên máy bay cho hành khách để hỗ trợ NKT trong quá trình lên và xuống máy bay. Tuy
nhiên, một số sân bay không có thiết bị hoặc dịch vụ hỗ trợ NKT, thậm chí còn yêu cầu hành khách
khuyết tật hoặc người đi cùng ký vào bản tuyên bố từ chối trách nhiệm, trong đó hành khách từ bỏ
quyền khiếu nại của họ trong trường hợp xảy ra tai nạn138. Người sử dụng xe lăn và người khiếm thị khi
được tham vấn cho báo cáo này đã nhấn mạnh đến những thách thức trên bao gồm việc không có sân
bay nào có đường dẫn dành cho người khiếm thị hoặc vạch kẻ có độ tương phản cao.

NKT nghe nói: Tổ chức của và vì NKT  tham vấn cho báo cáo này nhấn mạnh những thách thức trong
việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng do thiếu ngôn ngữ ký hiệu tại bến xe bus và xe khách,
các ga xe lửa, sân bay và sự hỗ trợ hạn chế của nhân viên để mua vé hoặc trong quá trình di chuyển.
NKT khuyến nghị tăng tiền phạt để tăng cường các biện pháp răn đe nhằm giải quyết những hành
vi từ chối hoặc gây khó khăn của nhân viên trong việc hỗ trợ NKT. Hiện tại, mức phạt là 2-3 đô la Mỹ
(50.000-60.000 đồng)139.

136. Ủy ban Quốc gia (2019), Báo cáo về công việc liên quan đến NKT 2019

137. TDSI (2016), Dự án Hỗ trợ Giao thông cho NKT Giai đoạn 2012-2020

138. VFD (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt Nam, tr. 21.

139. Chính phủ Việt Nam (2016), Nghị định số 46/2016 / NĐ-CP, Điều 31
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141. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 43
142.Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Tiếp cận thông tin
143. Bộ TT&TT (2009), Thông tư 26/2009 / TT-BTTTT
144. Chính phủ Việt Nam (2016), Luật Tiếp cận thông tin, Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT
145. Chính phủ Việt Nam (2011), TCVN 8701: 2011
146. Chính phủ Việt Nam (2012), TCVN 9247: 2012; TCVN 9249: 2012
147. Chính phủ Việt Nam (2012), TCVN 9248: 2012
148. Thế Hào, Hà Chí (2019), Họp báo toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
149. Bộ VHTTDL (2016), Báo cáo về việc thực hiện CRPD.
150. Chính phủ Việt Nam (2005), Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 25
151. UNDP (2018), Quyền tiếp cận tri thức của chúng ta
152. LHQ Việt Nam (2021), Chia sẻ của các thành viên tham gia hội thảo tham vấn ngày 10 tháng 8 năm 2021.

140. LHQ (2006), CRPD, Điều 2

NKT khiếm thị: Một loạt các phương thức giao tiếp dễ tiếp cận được đề ra trong CRPD140 còn bị
hạnchế, bao gồm chữ nổi Braille và ngôn ngữ ký hiệu trong Luật NKT.141 Do Luật NKT chỉ khuyến
khích, không quy định, sử dụng CNTT để hỗ trợ NKT nên hiện không thể xử phạt hành chính đối
với các trường hợp này.
Truy cập thông tin: Chính phủ đã được yêu cầu về mặt pháp lý để cung cấp các điều kiện 
thuậnlợi để NKT tiếp cận thông tin,142 với  các  thông tư  yêu cầu cổng thông tin  của chính phủ 
đảm bảo các tính năng  trợ  năng  cho  NKT.143 Tuy  nhiên, những  người  khiếm  thính  và  khiếm  thị  
vẫn  phải  đốimặt  vớinhững rào  cản  đáng  kể. Bộ  TT&TT  và  Bộ  Y  tế  (được  sự  hỗ  trợ  của  UNDP  
Việt  Nam) lànhững  bộ đầu  tiên  phát  triển  các  trang  web  đáp  ứng  các  tiêu  chuẩn  của  
Hướng  dẫn  Tiếpcận  Nội  dung Web  2.0  vớinhiều  tính  năng  hỗ  trợ  truy  cập. Các  trang  web  
khác  của  chính  phủvẫn chưa áp dụngcác tiêu chuẩn này.
CNTT&TT: Luật  pháp  nhấn  mạnh  quyền  của  NKT  trong  việc  tiếp  cận  và  sử  dụng  CNTT&TT144.
Chính  phủ  đã  ban  hành  các  tiêu  chuẩn  về  khả  năng  tiếp  cận  quốc  gia  như  các  điểm  truy  cập
internet  côngcộng  để  hỗ  trợ  người  già  và  NKT145 , các  sản  phẩm và  dịch  vụ  viễn  thông  để  hỗ  trợ
NKT146 , và thiết kế các dịch vụ tương tác.147

Truyền thông: Pháp luật  nhấn mạnh trách nhiệm của truyền thông trong việc “phản ánh đời  sống
vật chất và tinh thần của NKT. Việt Nam có nhiều phương tiện truyền thông cung cấp nội dung bằng
vănbản, video  và  âm  thanh, với  850  tờ  báo  in  và  báo  điện  tử  được  cấp  phép. Thông  tin  về  các
kênh thuộc sở hữu công chủ yếu được cung cấp qua truyền hình, loa cộng đồng và đài phát thanh 
–NKT nghe nói  thường không thể tiếp cận được. Trong số 193 kênh truyền hình tại  Việt  Nam148,
chỉ một số chương trình có phụ đề và ngôn ngữ ký hiệu.
Khả năng  tiếp  cận  chữ in: Trong  05  năm  qua, hai  thư  viện  được  thiết  kế  đặc  biệt  cho  NKT  
và bốn xưởng sản xuất sách kỹ thuật số đã được thành lập. Trên toàn quốc, một số thư viện có lối 
vào và các tính năng dễ tiếp cận. Ngoài  ra, hơn 200 thư viện, hiệp hội  người  mù, trường học và 
trung tâmdạyTKT  đã  cung  cấp  dịch  vụ  thông  tin  thư  viện  cho  người  khiếm  thị  thông  qua  các  văn
bản  thay thế.149 Mặc dù  có  hơn  một  triệu  người  khiếm  thị  ở  Việt  Nam, số  lượng  người  không  có
khả  năng đọc chữ in vẫnchưa được biết đến. Sự khan hiếm các tài  liệu đọc có thể tiếp cận được,
đặc biệt là đối với học sinh khuyết tật không được được chữ in, hạn chế khả năng tiếp cận giáo 
dục đại học vàviệc làm của họ. Trong Luật Sở hữu trí tuệ, tài liệu in có thể được chuyển đổi sang 
định dạng chữ nổivà  các  ngôn ngữ khác cho người  khiếm thị.150 Phạm vi  ngoại  lệ  hẹp hơn nhiều 
liên  quan đến các định dạng và người thụhưởng được ghi trong Hiệp ước Marrakesh151,  mà Việt 
Nam chưa phê chuẩn.

Cuối cùng, liên quan đến nguồn lực, Bộ tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện chưa bố trí ngân
sách hàng năm để cải tạo các công trình công cộng và cơ sở hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu
cầu của NKT, đồng thời, cũng chưa đặt ưu tiên cho khoản ngân sách đó.152
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Luat NKT quy định, hàng năm, Nhà nước sẽ phân bổ ngân sách để thực hiện các chính sách về
NKT153, cơ quan chịu trách nhiệm là Bộ Tài chính. Hiện chưa có quy định pháp lý nào liên quan đến tham
khảo ý kiến của NKT và tổ chức của và vì NKT.

Sau khi phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ NKT giai đoạn 2012-2020, Bộ LĐTBXH và Bộ
tài chính đã ban hành thông tư quy định về quản lý ngân sách trong kế hoạch154. Tuy nhiên, thông tin
về ngân sách được phân bổ so với các lĩnh vực phát triển khác còn ít được công bố rộng rãi. Chưa có
văn bản hướng dẫn cụ thể nào được Bộ tài chính ban hành để trình bày chi tiết việc phân bổ và chi tiêu
ngân sách cho Kế hoạch hành động quốc gia mới về hỗ trợ NKT giai đoạn 2021-2030. Phân bổ ngân
sách cho các vấn đề khuyết tật do Luật NKT chi trả được đề cập trong các văn bản hướng dẫn khác
của chính phủ bao gồm: 1) xác định và chứng nhận khuyết tật và các chi phí liên quan cho các thành
viên Hội đồng xác định khuyết tật cấp xã và nhân viên y tế do ngân sách Nhà nước tài trợ155 2) các
chương trình phúc lợi xã hội cho NKT156 3) miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp tuyển dụng NKT157 4)
miễn thuế cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho NKT158 và 5) chi phí hoạt động của UBQG
về NKT159.

Theo UBQG về NKT, 13.043.478 đô la Mỹ đã được phân bổ để thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc
gia 2012-2020. Ngoài ra, các dự án dành riêng cho NKT hoặc dành cho NKT được tài trợ từ các chương
trình mục tiêu quốc gia khác. UBQG về NKT và ban công tác người khuyết tật tại các địa phương còn
gặp nhiều thách thức liên quan đến năng lực giám sát và báo cáo nguồn tài trợ từ các chương trình
quốc gia hoặc địa phương lồng ghép NKT khác. Từ năm 2012-2019, có bảy dự án ODA hỗ trợ NKT
với tổng trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ. Các dự án phi chính phủ đã đóng góp 20,469 triệu đô la Mỹ vào
quá trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho NKT và các bên liên quan trong các lĩnh vực khác
nhau. Nhìn chung, hiệu quả của việc phân bổ ngân sách nhà nước chưa được báo cáo một cách
minh bạch160. Trong các cuộc tham vấn cho báo cáo này, tổ chức của và vì NKT cho biết các dự án
của họ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho NKT chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ bên ngoài từ các tổ chức
phi chính phủ trong nước và quốc tế161 . Các quan chức chính phủ được hỏi ý kiến chưa trả lời hoặc trả
lời chưa đầy đủ các câu hỏi liên quan đến ngân sách.

153. Chính phủ Việt Nam (2010), Luật NKT, Điều 5 và 50
154. Chính phủ Việt Nam (2012), Nghị định 28/2012 / NĐ-CP. Bộ LĐTBXH (2019), Thông tư số 01/2019 / TT-BLĐTBXH.
155. Như trên.
156. Chính phủ Việt Nam (2009), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 1956 / QĐ-TTg. BTC & Bộ LĐTBXH (2010), Thông tư liên tịch
112/2010 / TTLT-BTC-BLĐTBXH.
157. Chính phủ Việt Nam (2015), Nghị định 61/2015 / NĐ-CP
158. Chính phủ Việt Nam (2016), Nghị định 100/2016 / NĐ-CP. BTC (2016), Thông tư 130/2016 / TT-BTC
159. Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 1717 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
160. UBQG về NKT (2020), Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia số 1019 / QĐ-TTG về hỗ trợ NKT 2012-2020.
161. LHQ Việt Nam (2021), Kết quả thảo luận nhóm trong Phiên khởi động về Lập trình và lập ngân sách tuân thủ CRPD vào ngày 3
tháng 6 và hội thảo tham vấn về Tăng cường Khung pháp lý cho NKT vào ngày 22 tháng 6 năm 2021.
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Năm 2021, LHQ tại Việt Nam đã phân bổ 2% ngân sách cho các can thiệp dành riêng cho NKT và 
5% cho các dự án dành cho NKT, đều cao hơn 1% so với năm 2019162.  Hai trong số ba cơ quan 
LHQ được phỏng vấn cho biết họ không có dự án hoặc ngân sách cụ thể nào được phân bổ để 
làm việc về cácvấn đề khuyết tật. Mặc dù NKT được đưa vào các dự án lồng ghép, nhưng dữ liệu 
dự án không được phân tách theo dạng khuyết tật. Hiện chỉ có UNDP có chương trình dành riêng 
cho côngtác hòanhập NKT, với tỷ lệ ngân sách lớn do các đại sứ quán tài trợ và một phần nhỏ do 
quỹ UNDP TRACđài thọ163.  Văn phòng Quốc gia của LHQ tại Việt Nam đã vượt quá yêu cầu của 
chỉ số việc làm dành cho NKT trên Bảng điểm về trách nhiệm giải trình của UNDIS. Tuy nhiên, ngân
sách dành cho điều chỉnh hợp lý này vẫn chưa được đảm bảo, bởi ngân sách này chỉ đến từ 
Chương trình Tài năng củaUNV-UNDP dành cho NKT với sự tài trợ của các nhà tài trợ.

162. RCO Việt Nam (2021), trả lời phỏng vấn bằng văn bản vào ngày 3 tháng 8 năm 2021.
163. LHQ Việt Nam (2021), Trả lời phỏng vấn của ba cơ quan LHQ vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2021.
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Liên hiệp hội về NKT Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện các chính sách
liên quan đến NKT của Nhà nước và CRPD164. Đại diện Liên hiệp hội, với tư cách là thành viên UBQG về
NKT, thường xuyên đến các địa phương để giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT.

Tổ chức của và vì NKT cần được thành lập chính thức và được chính phủ công nhận. Vai trò của Tổ chức
của và vì NKT trong việc giám sát việc thực hiện CRPD không được quy định rõ ràng trong Luật NKT và
các văn bản hướng dẫn165. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam phê chuẩn CRPD vào năm 2015, với sự hỗ trợ
của các tổ chức quốc tế, các tổ chức của và vì NKT của Việt Nam đã được nâng cao năng lực về CRPD
và các công cụ giám sát của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã tiến hành nghiên cứu thực địa,
giám sát việc thực hiện CRPD và đã đệ trình thành công Báo cáo độc lập đầu tiên cho Ủy ban quốc tế
CRPD vào năm 2020. UNDP đã tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức
của và vì NKT, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình các tổ chức này tiến hành nghiên cứu điều chỉnh các chỉ số
nhân quyền của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ để giám sát việc thực hiện CRPD trong bối cảnh
Việt Nam166. Cho đến nay, chưa có cơ chế khiếu nại cụ thể nào dành riêng cho NKT để nêu ra các vấn
đề vi phạm quyền của họ. Các tổ chức của và vì NKT khẳng định họ chưa được tham vấn đầy đủ trong
quá trình xây dựng chương trình và chính sách. Họ hầu hết mới chỉ được một số cơ quan Trung ương
và địa phương được mời tham vấn các chính sách dành cho NKT. Ngoài ra, họ không được thông báo
về việc các khuyến nghị của họ được xem xét và đưa vào việc ban hành các chính sách như thế nào.
Các tổ chức của và vì NKT đề nghị tiếp tục được tăng cường kiến thức và nâng cao năng lực để tham
gia vào các quá trình ra quyết định167.

Về thu thập dữ liệu, cuộc điều tra hộ gia đình quốc gia đầu tiên về NKT được thực hiện vào năm 2016,
do Tổng cục Thống kê công bố vào năm 2018168, 169,  với dữ liệu được quốc tế trích dẫn là chính thức và
tuân thủ CRPD.

Ngoài ra, UBQG về NKT còn thu thập dữ liệu về NKT trong lĩnh vực hành chính, từ các bộ và chính
quyền địa phương để có báo cáo định kỳ về việc hỗ trợ NKT. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa UBQG về
NKT, phụ trách các chỉ số cụ thể về khuyết tật và các bộ quản lý ngành còn gặp nhiều thách thức. Điều
này cho thấy có những hạn chế về dữ liệu được thu thập, trách nhiệm của các bộ và việc cung cấp dữ
liệu không nhất quán. Hàng năm, dữ liệu định tính và định lượng được thu thập từ hầu hết các bộ, các
Sở LĐTBXH cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Không thể tìm thấy các báo cáo giám sát của Quốc hội trên
trang web của Quốc hội170 và các tài liệu không đáp ứng nhu cầu về khả năng tiếp cận.

164. BNV (2011), Quyết định số 1538 / QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn NKT Việt Nam, khoản 5, Điều 5
165.   Liên hợp quốc (2006), CRPD. VFD (2020), Báo cáo độc lập về việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Việt 
Nam.
166. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ cuộc phỏng vấn nhóm được thực hiện cho Phân tích tình hình vào ngày 30 tháng 7 năm 2021.
167. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một cán bộ thuộc TCTK trong một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện cho Phân tích tình 
hình vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.
168. TCTK (2018), Điều tra quốc gia về NKT 2016.
169. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một quan chức Tổng cục Thống kê trong một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện cho Phân
tích tình hình vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.
170. Quốc hội (2021), đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, không tìm thấy báo cáo nào trên trang web chính thức.
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171. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (nd), Bộ tài nguyên, MTPT bền vững-CRPD
172. UBQG về NKT (2017), Quyết định số 03 / QĐ -UBQGNKT

Để cung cấp "bằng chứng thực tiễn và thực nghiệm" cho việc theo dõi  và đánh giá  việc thực hiện
MTPT bền vững, năm 2019, Bộ KH & ĐT đã ban hành Thông tư số 03/2019 / TT-BKHĐT quy định Bộ
chỉ tiêu thống kê các MTPT bền vững của Việt Nam. Chỉ có tám trong số 158 chỉ số MTPT bền vững
của Việt Nam hiện tại được phân tách theo tình trạng khuyết tật . Các chỉ số này tập trung vào phúc
lợi xã hội và an ninh, bình đẳng giới, giáo dục, y tế, giao thông và dịch vụ công, nhưng chưa đầy đủ.
Chúng không bao hàm tất cả các chỉ số MTPT bền vững được khuyến nghị để phân tách theo khuyết
tật  và không phản ánh đầy đủ mối  liên hệ chặt  chẽ giữa các chỉ  số MTPT bền vững và các chỉ  số
giám sát CRPD171.  Hơn nữa, các chỉ số MTPT bền vững của Việt Nam phân tách theo NKT chưa được
đưa vào bộ chỉ số nhắm mục tiêu đến NKT của UBQG về NKT cho các bộ quản lý ngành,172  điều này
có thể dẫn đến tình trạng thiếu hòa nhập khuyết tật trong phát triển quốc gia.
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Mặc dù nhiều bên liên quan đang tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện các quy định về pháp
luật, chính sách, chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ và đảm bảo NKT phát huy hết năng lực của mình
nhưng vẫn còn những thách thức, đặc biệt là về sự hợp tác, điều phối và đảm bảo sự tham gia của NKT
và các tổ chức của họ. Do đó, ngoài việc chính phủ đã xác định được các chủ thể chính và phân công
trách nhiệm, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các ban ngành/đa bên, đặc biệt là giữa các cơ quan
trung ương và các tỉnh để nâng cao kết quả đầu ra và xác định rõ ràng hơn các lĩnh vực trách nhiệm
giải trình.

Để đạt được điều này, một vấn đề quan trọng cần giải quyết là vai trò chủ quản của Bộ LĐTBXH trong
việc điều phối nhằm tăng cường hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ bị quản lý chồng chéo với các quy
định khác nhau giữa các Bộ. Với tư cách là cơ quan quản lý của Nhà nước về NKT và là chủ tịch UBQG
về NKT, Bộ LĐTBXH có nhiệm vụ xác định những khoảng trống còn tồn tại trong chính sách và thực thi
chính sách. Điều này ảnh hưởng đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc còn tồn tại nhiều thách thức liên quan đến cơ chế điều phối quốc gia dẫn đến sự tham gia và gắn
bó chưa được như mong đợi của các bên liên quan chính, tổ chức của và vì NKT và các tổ chức địa
phương trong quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách. Điều này được minh chứng qua việc 29
tỉnh chưa thành lập được UBQG về NKT, dẫn đến việc sự tham gia và tiếng nói của đại diện NKT thông
qua cơ cấu ngành dọc của UBQG về NKT trong quá trình ra quyết định của các cơ quan Trung ương và
cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn bao gồm các vấn đề về ngân sách.

Việc hạn chế trong cơ cấu điều phối  chung cũng cản trở  khả năng của Liên hiệp hội  về NKT Việt
Nam trong việc phát triển và giám sát việc thực hiện các luật và chính sách liên quan đến NKT. Tính
độc lập của Liên hiệp hội cũng còn nhiều nghi vấn vì cơ quan này được quản lý bởi Bộ LĐTBXH và
các bộ liên quan khác173.  

Các tổ chức của và vì NKT cũng bị cản trở tương tự dẫn đến giảm tính hiệu quả và sự hiệp đồng giữa
các tổ chức này. Mối  liên kết  của họ với  các bộ chủ quản, đặc biệt  là  Bộ LĐTBXH, và cơ cấu điều
phối quốc gia về UBQG về NKT và Liên hiệp hội về NKT cũng rất yếu. Những vấn đề này bước đầu

173. Bộ Nội Vụ (2010), Quyết định số179/QĐ-Bộ nội vụ
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được giải quyết bằng việc các cơ quan LHQ đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan nêu trên,
triệu tập các cuộc họp, xây dựng năng lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của NKT và các tổ
chức vào các quy trình của chính phủ. Trong khi một số cơ quan của Liên hợp quốc có các dự án chủ
đạo  hoặc  tập  trung  vào  các  vấn  đề  khuyết  tật, không  có  cơ  chế  rõ  ràng  nào  để  hỗ  trợ  việc  lập
chương trình chung trong các cơ quan. Giải quyết những vấn đề này sẽ làm tăng tác động của các nỗ
lực của Liên hợp quốc, lấp đầy khoảng trống và tránh nguy cơ trùng lặp.

Sự tham gia của các tổ chức của và vì NKT trong việc giải quyết các vấn đề khuyết tật vẫn còn hạn
chế, mặc  dù  các  tổ  chức  của  và  vì  NKT  chính  thức  và  không  chính  thức  hoạt  động  trong  một  môi
trường  thuận  lợi. Thứ  nhất, việc  thành  lập  tổ  chức  của  và  vì  NKT vẫn  là  một  thách  thức. Do
nguồn nhân lực hạn chế của chính quyền địa phương, Tổ chức của và vì NKT ở một số địa phương
được sápnhập với  các  hội  cứu  trợ  trẻ  mồ côi  và  nạn  nhân chất  độc  da  cam174.  Ảnh hưởng đến cơ
hội  hiện  diệnvà  tiếng  nói  của  Tổ  chức  của  và  vì  NKT  để  bảo  vệ  các  quyền  hợp  pháp  của  NKT.
Ngoài  ra, các  tổchức của và vì NKT được yêu cầu phải độc lập về tài chính175.  Tổ chức của và vì
NKT thường gây quỹ từ các  nguồn  viện  trợ  và  các  tổ  chức  phi  chính  phủ, vốn  không  bền  vững.
Đặc  biệt, khi  Việt  Nam  trở thành  quốc  gia  có  thu  nhập  trung  bình, các  khoản  đóng  góp  đáng  kể
cho NKT của các đối tác phát triển và tài trợ của tổ chức của và vì NKT sẽ giảm xuống. Điều này sẽ
ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức của và vì NKT và phong trào NKT quốc gia, do thiếu cơ chế
tự tài trợ và hỗ trợ của chính phủ cho các hoạt động.

Thứ hai, các tổ chức của và vì NKT thiếu cơ hội tham gia trực tiếp. Thứ ba, cần xây dựng năng lực
củacác tổ chức của và vì NKT, bao gồm năng lực lãnh đạo, năng lực kỹ thuật và huy động nguồn lực.
Cáctổ chức của và vì  NKT đã hoạt  động như một  "cánh tay đắc lực” của chính phủ để tiếp cận và
hỗ trợcác NKT có nhu cầu. Vai trò này cần được tận dụng để hỗ trợ chính phủ giải quyết các vấn đề
khuyếttật trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nhà nước đã chỉ rõ cam kết hòa nhập NKT thông qua luật pháp và chính sách, đồng thời đưa NKT và
các vấn đề về khuyết tật vào các chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, hòa nhập NKT chưa được lồng ghép
và thực hiện một cách toàn diện trong các chiến lược này. Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu phát
triển đến năm 2030 tuy đầy tham vọng nhưng chưa có tính ràng buộc pháp lý, chưa có những hướng
dẫn chi tiết cho các bộ quản lý ngành và thiếu cơ chế giám sát rõ ràng. Ngân sách để đạt được những
mục tiêu này là chưa được xác định cụ thể. Những điểm này cần được giải quyết để đảm bảo đưa NKT
đầy đủ vào quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển quốc gia.

174. UNDP Việt Nam (2021), Thông tin từ một chuyên gia trong cuộc phỏng vấn cá nhân thực hiện cho Phân tích tình hình vào ngày 29
tháng 7 năm 2021.
175. Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị định số 45/2010 / NĐ-CP
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Tỷ lệ nghèo đa chiều cao, cơ hội học tập và tỉ lệ NKT có việc làm còn thấp cho thấy có tồn tại sự phân
biệt đối xử và bất bình đẳng ở Việt Nam. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử này đến từ phía các cơ quan chính
phủ, xã hội, gia đình và chính NKT.

Điều này cho thấy khung pháp lý ở Việt Nam liên quan đến kỳ thị, phân biệt đối xử khi triển khai còn
gặp nhiều bất cập trên thực tế do không có các biện pháp trừng phạt hiệu quả mà tập trung vào các
cá nhân thực hiện hành vi phân biệt đối xử, các hình thức phân biệt đối xử trực tiếp được nêu trong
Luật NKT và bình đẳng chính thức cho phép phân biệt đối xử và kỳ thị để củng cố bất bình đẳng hiện
có . Do đó, khuôn khổ pháp lý phải được tăng cường để bao gồm điều chỉnh hợp lý, chỉ rõ khuyết tật
là nguyên nhân bị cấm và cung cấp các cơ chế khiếu nại.
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Dựa trên tham vấn với các tổ chức của và vì NKT, các nhà hoạch định chính sách thiếu kiến thức và
nhận thức về các vấn đề khuyết tật là trở ngại chính cho việc xây dựng các quy định cung
cấp dịch vụ hòa nhập phù hợp. Các nhà hoạch định chính sách thiếu thông tin về khả năng tiếp
cận, phân biệt đối xử và chất lượng của các dịch vụ dành cho NKT, và thường không tham khảo trực
tiếp ý kiến của các tổ chức của và vì NKT khi hoạch định chính sách. Các cuộc tham vấn cũng chỉ ra
rằng một số tổ chức của và vì NKT cảm thấy các quan chức chính phủ đánh giá thấp năng lực của Tổ
chức của và vì NKT và không xem xét đầy đủ các mối quan tâm của họ.

Một thách thức cơ bản đối với bảo trợ xã hội là hệ thống xác định khuyết tật và cung cấp giấy chứng
nhận khuyết tật chưa đầy đủ, cùng với việc phương pháp tiếp cận y tế đã bỏ qua các rào cản mà NKT
phải đối mặt. Điều này loại trừ các dạng khuyết tật ít nhìn thấy hơn, chẳng hạn như khuyết tật tâm lý
xã hội. Điều này sinh ra bởi sự chênh lệch giữa số lượng NKT được xác định trong các cuộc điều tra
quốc gia và những người có chứng chỉ. 

Một khoảng cách nữa là mức độ bao phủ và giá trị của trợ giúp xã hội chưa đầy đủ. Đây là kết quả
của  các  loại  tiêu  chuẩn  được  thu  hẹp  và  tập  trung  vào  nghèo  đói, không  bao  gồm  NKT  và  trẻ
KT176, 177. Chuyển tiền và trợ cấp vẫn không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho NKT. Bất chấp các
lợi ích mục tiêu, gần một phần ba học sinh khuyết tật  phải  đối  mặt với  gánh nặng tài  chính để tiếp
cận các dịch vụ giáo dục.178  

Nhiều trở ngại khác nhau còn đang ngăn cản NKT tiếp cận các lợi ích chính đáng khác . Ví dụ, các lợi
ích về giao thông không được sử dụng rộng rãi do nhận thức về NKT thấp và tính sẵn có hạn chế,
khả năng tiếp cận của các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với NKT179

Việc thiếu dữ liệu phân tách về chi tiêu công cho các chương trình dành riêng cho NKT đã cản trở
việc vận động cải thiện đầu tư công. Chính phủ đã được khuyến khích theo chủ nghĩa phổ cập tiến
bộ180. UNICEF Việt Nam và các đối tác phát triển khác đã vận động chính phủ tiến tới các quyền lợi  

  176. UNICEF (2020), Rà soát Nghị định số 136 với trọng tâm là trợ giúp xã hội cho trẻ em và đề xuất các lựa chọn chính sách để xây
dựng nghị định mới phù hợp với các mục tiêu của Đề án phát triển trợ giúp xã hội và phù hợp với bối cảnh của một quốc gia có thu
nhập trung bình thấp hơn.
177. DFAT, Bộ LĐTBXH & Leonard Cheshire Trung tâm Nghiên cứu Khuyết tật và Phát triển Hòa nhập, Đại học College London (2017),
178. Thử nghiệm quy trình xác định khuyết tật cho các chương trình bảo trợ xã hội ở các nước có thu nhập thấp và trung bình: một 
nghiêncứu điển hình từ Việt Nam.
179. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013), Chính sách giáo dục Người khuyết tật ở Việt Nam - Khoảng cách và tác động với NKT, trang 24-3
180. Như trên
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phổ cập cho trẻ em. Ngoài ra, Việt Nam khuyến nghị: i) tăng cường hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em dễ bị
tổnthương, bao gồm cả những trẻ khuyết tật nặng, ii) nâng cao giá trị lợi ích, liên kết nó với một tiêu
chuẩn và điều chỉnh định kỳ và iii) nếu các hệ số được sử dụng để tính toán chuyển giao giá trị, đảm
bảo giá trị lợi ích đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng lứa tuổi181.

Nhiều yếu tố tác động đến việc bảo vệ trẻ em đối với trẻ khuyết tật, trong đó có các dịch vụ chưa
đáp ứng khả năng tiếp cận dành cho trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, lực lượng lao động dịch vụ
xã hội ở cấp địa phương còn hạn chế, cản trở việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt đối
với trẻ TKT, vì chúng ít được nhìn thấy và cần được chăm sóc chuyên biệt. Tương tự, cán bộ xã thiếu
đủ kỹ năng và thời gian để quản lý các trường hợp bảo vệ trẻ em.

Một số khoảng trống tồn tại trong hệ thống chăm sóc trẻ em, bao gồm các lựa chọn hạn chế để
hỗ trợ các gia đình và trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt. Điều này dẫn đến việc sử dụng rộng rãi
dịch vụ tại cơ sở chăm sóc, không đáp ứng được nhu cầu của trẻ khuyết tật. Các trung tâm chăm
sóc bán trú đã được chứng minh chứng minh là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ TKT khỏi lạm dụng
trẻ em, thể chế hóa và tăng cường hòa nhập trong cộng đồng. Mô hình này vẫn chưa được hưởng lợi
từ nguồn tài trợ của chính phủ, điều này hạn chế việc mở rộng quy mô toàn quốc.

Việc thiếu các tham chiếu cụ thể về NKT trong các công cụ pháp lý, chính sách để đảm bảo thực
hiện, giám sát và đánh giá và thống kê sức khỏe tách biệt đã cản trở việc lập kế hoạch, hoạch định
chính sách và giám sát NKT toàn diện. Các chính sách y tế, đặc biệt là về SKSS / SKTD, không
ghi nhận được các nhu cầu của NKT. Tổ chức của và vì NKT đã chỉ ra những rào cản quan trọng
về thể chất, giao tiếp, tài chính, xã hội (nhân viên y tế và gia đình) và tâm lý xã hội (bản thân).

Một trong những lĩnh vực ít được quan tâm nhất đối với NKT là SKSS/SKTD182. Nhiều chính
sách và quy định đảm bảo sự sẵn có, khả năng chi trả và chất lượng của các dịch vụ SKSS / SKTD
thiết yếu cho người dân nói chung. Những khoảng cách còn lại đòi hỏi sự thích ứng của các chính
sách và dịch vụ để cho phép thanh thiếu niên khuyết tật được tiếp cận giáo dục toàn diện về tình
dục và kỹ năng sống trong môi trường bên ngoài trường học. Nhiều NKT chia sẻ rằng sự kỳ thị và
phân biệt đối xử, cũng như sự thiếu hiểu biết của họ về SKSS / SKTD đã ảnh hưởng xấu đến khả
năng được hưởng các quyền của họ. Trong một số trường hợp, thu nhập thấp đã ngăn cản thanh
niên NKT đi học ở những nơi có giáo dục giới tính cơ bản.

181. Như trên.
182.WHO và UNFPA (2009), Thúc đẩy sức khỏe sinh sản và tình dục cho NKT.
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Các quy định của pháp luật không kết hợp đầy đủ về điều chỉnh hợp lý hoặc cấm phân biệt đối xử
gián tiếp trong lĩnh vực giáo dục. Tham vấn với Tổ chức của và vì NKT chỉ ra rằng trẻ em khuyết tật
tâm lý xã hội  có thể không được nhận vào các trường phổ thông do áp lực của cha mẹ có trẻ em
không khuyết tật. Đáp lại, các biện pháp giải trình không được đưa ra để đảm bảo các tổ chức tuân
thủ các yêu cầu pháp lý.

Tình trạng thiếu giáo viên được đào tạo để hỗ trợ TKT, đặc biệt là những trẻ khuyết tật trí tuệ hoặc tự
kỷ , đang ở mức nghiêm trọng. Hơn nữa, hầu hết các trường học và cơ sở giáo dục không có cơ sở
vật chất cho những NKT khác nhau. Ngoài ra, mặc dù Bộ GD & ĐT tập trung vào các tài liệu học tập
có thể truy cập được, hầu hết các cơ sở giáo dục cho NKT không có sách giáo khoa và thiết bị có thể
sử dụng được, đặc biệt là bên ngoài các khu vực thành thị. Ngân sách hạn chế là một trở ngại đối với
các nỗ lực ở tất cả các cấp học nhằm tăng số lượng giáo viên được đào tạo và cải thiện khả năng tiếp
cận cơ sở vật chất, trợ giúp xã hội và các lợi ích dành cho học sinh khuyết tật.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp cao của NKT có nghĩa là Việt Nam có thể mất thêm 3% GDP 
mỗi năm183.  Trong khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nhiều nhân viên có kỹ năng hơn do Việt 
Nam tốt nghiệp từ quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn, NKT vẫn là một nguồn lao động
chưa được khai thác . Tuy nhiên, thông tin về đào tạo nghề và cơ hội việc làm trên các trang web 
của Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH và tổ chức của và vì NKT không được công bố ở các định dạng dễ tiếp 
cận, trong khi nhiều NKT không biết vi tính. Các cuộc tham vấn với tổ chức của và vì NKT cho thấy sự 
cần thiết của chính phủ để tăng cường kết nối internet của NKT và đưa chương trình việc làm 
rõ ràng vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng lớn.

Khả năng tiếp cận vật chất vẫn là một rào cản lớn đối với NKT trong việc tiếp cận việc làm. Việc 
Bộ luật Lao động chuyển từ khuôn khổ bắt buộc sang tự nguyện khiến các doanh nghiệp ít khi tiến 
hành thuê nhân viên là NKT và làm cho nơi làm việc dễ tiếp cận hơn, đặc biệt nếu gánh nặng tài 
chính được coi là lý do có thể chấp nhận được để không thực hiện các bước khắc phục. Các ưu đãi 
về thuế dành cho người sử dụng lao động, có thể khiến họ sẵn sàng thực hiện các bước để đáp ứng 
những thách thức này, dường như không đủ hoặc không thành công trên thực tế. Nhìn chung, có các 
biện pháp trừng phạt hiệu quả hạn chế đối với các doanh nghiệp và tổ chức từ chối tuyển dụng NKT 
có đầy đủ năng lực.

Các NKT muốn tự kinh doanh phải đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận vốn , trong 
khi các tổ chức tín dụng vi mô thường thiếu kiến thức về nhu cầu của NKT. Ngoài ra, cơ hội tiếp cận 
vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với doanh nhân là NKT còn hạn chế. 
Ngoài ra, hạn mức tín dụng cho tạo việc làm quá thấp để đầu tư.184 

183. ILO (2012), Tăng cường cơ hội việc làm cho NKT vì lợi ích của mọi người.
184.Chính phủ Việt Nam (2018), Đề xuất về quỹ ưu đãi cho NKT.
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Cuối cùng, các hình thức phân biệt đối xử và định kiến phức tạp từ người sử dụng lao động và các c
quan đào tạo nghề có nghĩa là NKT phải đấu tranh để đạt được các kỹ năng và trình độ cần thiết đ
có được các hình thức việc làm ổn định hơn và trả lương cao hơn, hoặc thậm chí có toàn quyền tự d
lựa chọn nghề của họ. Ngoài ra, nhận thức của người tiêu dùng, hoặc công chúng, cũng duy trì lòn
tự trọng thấp trong các NKT bằng cách đặt câu hỏi về chất lượng của dịch vụ hoặc sản phẩm.

Tham vấn với Tổ chức của và vì NKT nhấn mạnh bước tích cực để lồng ghép các chính sách việc là
vào Kế hoạch Hành động Quốc gia để hỗ trợ NKT trong giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, có sự hợ
tác tốt hơn giữa các cơ quan LHQ, Bộ LĐTBXH và các tổ chức. NKT nhấn mạnh sự cần thiết phải tậ
dụng tốc độ tăng trưởng số hóa nhanh chóng do COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Mặc dù NKT được pháp luật công nhận là nhóm dễ bị tổn thương, nhưng việc không tham khảo cá
nhu cầu tiếp cận duy nhất của họ cản trở việc thực hiện hòa nhập NKT ở cấp địa phương. Ngoài ra
sự khan hiếm dữ liệu về tác động của thiên tai và các trường hợp khẩn cấp đối với NKT có nghĩa l
các nhà hoạch định chính sách không đưa ra được các phản ứng thích hợp. Việc lồng ghép các nh
cầu của NKT vào luật, chính sách và chiến lược Giảm thiểu rủi ro thiên tai còn hạn chế dẫn đến s
phối hợp kém giữa Bộ NN & PTNT, chịu trách nhiệm về khung pháp lý Giảm thiểu rủi ro thiên tai v
các chương trình quốc gia và UBQG về NKT, dẫn đầu việc lồng ghép NKT.

Mặc dù chính phủ đã áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền trong các chính sách Quản lý rủi ro thiên
tai, nhưng phương pháp tiếp cận này chưa được phản ánh ở cấp cộng đồng để xây dựng năng lực
cho các đội ứng phó thiên tai địa phương và NKT. Trong khi NKT được ưu tiên trong cảnh báo sớm,
sơ tán và cứu trợ, và chương trình hỗ trợ quốc gia đã được xây dựng để bảo vệ NKT trong các tình
huống  thiên  tai185,  hiện  chưa  có  giám sát  quá  trình  thực  hiện  các  chương  trình  này. Điều  này  một
phần được cho là do trách nhiệm giải trình còn hạn chế186.  Ngoài ra, NKT và gia đình của họ hiếm khi
có cơ hội và thường thiếu năng lực để tham gia vào quá trình ra quyết định Quản lý rủi ro thiên tai tại
địa phương. Do đó, NKT có thể hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình và cộng đồng của họ trong những
trường hợp khẩn cấp đe dọa sự an toàn của họ.

Đáp lại, các cơ hội đã xuất hiện để cải thiện việc đưa NKT vào Quản lý rủi ro thiên tai. Hỗ trợ cho NKT
trong  các  tình  huống  thiên  tai  đã  được  ban  hành  tại  Quyết  định  số  1190  / QĐ-TTg  của  Thủ  tướng
Chính phủ,187 và Việt Nam là một bên ký kết Khung Sendai188.  Bản sửa đổi Luật NKT cho phép biện hộ
cho một điều khoản về các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Ngoài ra, sau khi dự thảo Luật Thống kê
được Quốc hội thảo luận vào tháng 10 năm 2021, sẽ có cơ hội đưa các chỉ số phân tách theo NKT về
tác động của thiên tai và sự tham gia của cộng đồng vào Quản lý rủi ro thiên tai tại địa phương.

185. Chính phủ Việt Nam (2015), Chương trình số 9656 / CTPH-BNNPTNT-BLĐTBXH
186. Chính phủ Việt Nam (2015), Quyết định số 1717 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
187. Chính phủ Việt Nam (2020), Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1190 / QĐ-TTg
188. UNDRR (2014), Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030). UNDP BÁO CÁO PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VIỆT NAM 46
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Sự sai lệch giữa luật pháp quốc gia có nghĩa là hầu hết NKT khuyết tật nhẹ hoặc những người không
gặp khó khăn về kinh tế - xã hội không được tiếp cận trợ giúp pháp lý189 .  Tham vấn với các chuyên
gia pháp lý  chỉ  ra rằng các tiêu chí  hạn chế về người  có thể nhận trợ giúp pháp lý  ảnh hưởng đến
tráchnhiệm giải  trình của người  hành nghề đối  với  khách hàng của NKT. Việc cung cấp dịch vụ trợ
giúp pháp lý ở cấp huyện và xã còn hạn chế làm hạn chế NKTN ở các vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng xa. NKT do dự khi tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý do kiến thức pháp luật còn hạn chế. Hơn
nữa, cácrào cản về thể chất và giao tiếp ngăn cản NKT tham gia vào các thủ tục pháp lý .

Còn tồn tại  nhiều yếu tố phức tạp tác động đến mức độ sẵn sàng ứng cử của NKT. Theo đánh giá
nhanh của UNDP, 38,0% người được hỏi chưa sẵn sàng làm điều đó do thiếu sự tin tưởng, không rõ
ràng  về  quy  trình  tự  ứng  cử  và  bỏ  phiếu  cũng  như  tin  rằng  cộng  đồng  rộng  lớn  hơn  sẽ  không  bỏ
phiếu cho NKT.190 NKT cảm thấy họ sẽ gặp thách thức ở tất cả các khâu trong quá trình bầu cử, sẽ
không nhận được sự  hỗ  trợ  cần  thiết  từ  các  tổ  chức  chính  trị  - xã  hội, sẽ  gặp khó khăn trong việc
chứng minh năng lực sức khỏe của mình và đối mặt với các rào cản trong việc kết nối với cử tri. Họ
chỉ ra rằng sự kỳ thị của xã hội đối với năng lực thực thi nhiệm vụ của họ sẽ là một rào cản lớn. Các
NKT cho biết họ sẵn sàng nộp đơn với tư cách là ứng viên cho rằng họ cần có kiến thức nhiều hơn về
các quy trình liên quan, kỹ năng vận động và tăng khả năng tiếp cận trong tất cả các lĩnh vực.

Việc thiếu cơ chế thực thi gây ảnh hưởng đến luật pháp, chính sách và tiêu chuẩn tập trung vào việc
nâng cao khả năng tiếp cận cho NKT. Do đó, khả năng tiếp cận các cơ sở công cộng và tư nhân, giao
thông vận tải, chính phủ và thông tin truyền thông bị  hạn chế. Rõ ràng là thiếu kinh phí  để khuyến
khích các nỗ lực tiếp cận của các bên liên quan. Sự tham gia của NKT và Tổ chức của và vì NKT trong
việc giám sát việc áp dụng các công cụ hiện có còn hạn chế , trong khi hầu hết các ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện không để Tổ chức của và vì NKT lãnh đạo hoặc tham gia đầy đủ vào các quyết
định liên quan đến cơ sở hạ tầng công cộng191.  

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chưa phù hợp với Hiệp ước Marrakesh192, và dự kiến sẽ được sửa đổi.
Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu về NKT chữ in, những thách thức và các dịch vụ hỗ trợ sẵn có để truy cập
thông tin. Việc lồng ghép các quy định về khả năng tiếp cận vào Kế hoạch Hành động Quốc gia về
hỗ trợ NKT giai  đoạn 2021-2030 cho phép tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan của Liên hợp
quốc và Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ VHTTDL và Tổ chức của và vì NKT.

189.  Chính phủ Việt Nam (2017), Luật Trợ giúp pháp lý, Điều 7
190. 33,3 phần trăm đưa ra lý do của họ là â € khác (ví dụ như thiếu thời gian, lý do cá nhân) và 6,7 phần trăm cho biết họ không quan tâm đến chính trị.
191. UNDP Việt Nam (2021), Chia sẻ của các đại biểu trong hội thảo tham vấn ngày 10 tháng 8 năm 2021.
192. UNDP (2018), Quyền tiếp cận tri thức của chúng ta: Đánh giá pháp lý để phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh dành cho NKT in ở Châu Á và Thái Bình 
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193. Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phần II, đoạn 12 (e) và phần III, đoạn 3 
194. LHQ (2006), CRPD, Điều 5 và 10
. 

Một khó khăn rõ ràng là sự thiếu hụt nghiêm trọng về dữ liệu và tính minh bạch về ngân sách của
Nhà  nước  đối  với  các  vấn  đề  về  NKT. Các  khoản  được  công  khai  đại  diện  cho  phần  nổi  của  tảng
băng về nhu cầu của NKT, tập trung vào trợ cấp cho NKT và định mức chi phí của các hoạt động này.
Chưa có đánh giá toàn diện nào được thực hiện về việc lập ngân sách quốc gia, phân bổ, chi tiêu,
giám sát, đánh giá và báo cáo có tuân thủ CRPD hay không. BTC chưa cập nhật thông tư của mình về
phân bổ và quản lý ngân sách quốc gia cho chương trình hỗ trợ NKT giai đoạn 2021-2030193.  Việc
đánh giá liên tục việc thực hiện Luật NKT tạo cơ hội kết hợp đánh giá tài chính để cung cấp thông tin
cho việc hoạch định chính sách tài chính sắp tới.

Trong các cuộc tham vấn với tổ chức của và vì NKT, có một sự hiểu lầm phổ biến rằng CRPD yêu cầu
một dòng ngân sách riêng dành riêng cho các vấn đề khuyết tật. Vì khuyết tật là một vấn đề xuyên
suốt nên các nguồn lực tài chính của nó có thể được lồng ghép nếu được phân bổ một cách tương
xứng, được bảo đảm, được giám sát và báo cáo tốt. Một vấn đề khác được các tổ chức của và vì NKT
đưa ra là các quy định về tự tài trợ. Nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức của và vì NKT
phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, và các nguồn này khó đảm bảo được tính bền vững.

Nhìn chung, việc lập ngân sách cho việc hòa nhập NKT của Việt Nam chưa theo chuẩn các hướng
dẫn của CRPD. Các chi phí được miễn và giảm trong chương trình trợ cấp hiện tại thể hiện một minh
chứng cụ thể về cam kết của Nhà nước đối với NKT. Với cách tiếp cận trợ cấp này, NKT được coi là
gánh nặng đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Ngoài ra còn có các yếu tố có hại bao gồm, chẳng hạn
như trọng tâm hiện tại  vào phát  hiện khuyết  tật  sớm trong chăm sóc trước khi  sinh, có thể khuyến
khích việc chấm dứt, vi phạm CRPD194.  Việc thiếu dữ liệu về khuyết tật đồng nghĩa với việc phân bổ
ngân sách không hiệu quả và chính phủ bị hạn chế trong việc đánh giá những lĩnh vực nào cần ưu
tiên.

Một lĩnh vực khác mà chính phủ bỏ lỡ cơ hội để đánh giá tốt hơn nguồn cung cấp dịch vụ hòa nhập
cho NKT là hệ thống chứng nhận NKT không có thủ tục giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ thích hợp.
Nếu không có sự giới thiệu của các bộ quản lý ngành, ngoại trừ Bộ LĐTBXH, không biết về số lượng
và nhu cầu của NKT, do đó không thể xây dựng kế hoạch ngân sách chính xác để đáp ứng.

Vai trò kép của Bộ LĐTBXH - là cơ quan quản lý Nhà nước về NKT và là chủ tịch của UBQG về NKT, 
được giao nhiệm vụ xác định các khoảng trống trong chính sách tác động đến tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình . Ngoài ra, Liên hiệp hội về NKT được hưởng lợi từ sự liên kết chặt chẽ với Bộ 
LĐTBXH về mặt ảnh hưởng, điều này có thể hạn chế khả năng trở thành một tiếng nói khách quan. 
Nguy cơ tiềm ẩn này càng rõ ràng hơn do thiếu một tổ chức nhân quyền quốc gia, được thiết lập phù 
hợp với Nguyên tắc Paris. Ngoài ra, việc tập trung vào các tổ chức của và vì NKT được công nhận hợp
pháp hạn chế các loại tổ chức có thể tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, giám sát và đánh 
giá. Trong các cuộc tham vấn, Tổ chức của và vì NKT chỉ ra rằng dữ liệu hiện có về các nhóm NKT cụ 
thể là không đủ, đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất, bao gồm cả những người khiếm thính và 
khuyết tật in.
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195. Chính phủ Việt Nam (2020), Quyết định số 1190 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phần II, đoạn 12 (e) và phần III, đoạn 3

Có ba cơ hội chính khác để cải thiện quá trình thu thập dữ liệu ở Việt Nam. Đầu tiên, UNDP đang hỗ 
trợ Bộ LĐTBXH phát triển một trang web và ứng dụng di động cho NKT để tự đăng ký thông tin về 
NKT nhằm cải thiện việc quản lý dữ liệu NKT quốc gia. Điều này sẽ góp phần vào việc số hóa đăng 
ký và chứng nhận NKT, cải thiện việc quản lý dữ liệu NKT và hỗ trợ cải thiện chất lượng của dữ liệu 
phân tách NKT cho các chỉ số MTPT bền vững của Việt Nam. Ý tưởng đã được chính phủ thông qua 
trong Chương trình số 1190195 để tạo điều kiện ủng hộ việc cung cấp quản lý dữ liệu về việc đưa NKT 
vào bản sửa đổi Luật NKT.

Thứ hai, Việt Nam đã cam kết phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh và sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ vào năm
2021. Các bước này tạo cơ hội thu thập và phân tích dữ liệu về NKT in để thông báo cho việc hoạch 
định chính sách sắp tới nhằm thực hiện hiệp ước cấp quốc gia.

Thứ ba, sửa đổi Luật NKT tạo cơ hội nâng cao năng lực cho các tổ chức của và vì NKT và các bộ chủ 
quản về CRPD, MTPT bền vững và luật tuân thủ CRPD, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu. Tương tự, 
nó cung cấp khả năng mua lại tốt hơn các bộ liên quan, bao gồm Bộ KHĐT, Bộ NN&PTNT và Bộ Nội 
vụ (BNV), và tăng cường điều phối UBQG về NKT trong việc thu thập dữ liệu để giúp chính phủ bảo 
vệ quyền của NKT.

UNDP BÁO CÁO PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VIỆT NAM 49



58

 

 

9
Báo cáo này ghi lại tình hình của NKT Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, luật pháp hiện hành và
việc thực hiện các chính sách liên quan đến NKT. Nhìn chung, Việt Nam có một khuôn khổ toàn diện
để bảo vệ quyền của NKT, điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc đáp ứng các
tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, còn tồn tại mâu thuẫn trong các chính sách trong nước và so với các
điều  ước  quốc  tế  mà  Việt  Nam  đã  phê  chuẩn. Khoảng  cách  giữa  các  chính  sách  và  việc  thực  thi
chúng làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả của quá trình đạt được những nền tảng cần thiết cho việc
hòa nhập NKT.
Dự án hợp tác giữa các tổ chức LHQ về Quyền của NKT (UNPRPD) sẽ được thực hiện tại Việt Nam,
với mong muốn nhiều cải cách pháp lý khác nhau nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền của NKT sẽ được
thực hiện. Điều này mang lại cho LHQ và các đối tác, đặc biệt là chính phủ và các tổ chức của và vì
NKT, những cơ hội để tạo ra những thay đổi về thể chế và chuyển đổi để hòa nhập NKT và hội nhập
toàn cầu. Những cơ hội này được thể hiện trong các khuyến nghị sau, tập trung vào các đóng góp
của Liên hợp quốc, đặc biệt là thông qua dự án UNPRPD:

1: Nâng cao năng lực của Tổ chức của và vì NKT, tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái, trẻ em, thanh
thiếu niên, thanh niên và các nhóm có đại diện trong vận động chính sách, đặc biệt là về quyền tiếp
cận thông tin, sửa đổi Luật liên ngành về NKT và thiết kế và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước.

2: Nâng cao năng lực của UBQG về NKT trong việc phối hợp sửa đổi Luật NKT ở các cấp độ khác
nhau và cải cách chính sách để bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của NKT. Sự hỗ trợ này của UNPRPD
sẽ được bổ sung bằng cách tăng cường cơ chế giám sát độc lập của CRPD đối với các tổ chức của
và vì NKT được hỗ trợ bởi một chương trình riêng của UNDP.

3: Tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan của LHQ về các hoạt động liên quan đến NKT
và tăng cường chương trình chung và lồng ghép các vấn đề khuyết tật của LHQ. Điều này có thể đạt
được thông qua chương trình chung của UNPRPD và Cơ chế điều phối hòa nhập NKT được thiết lập
trong quá trình thực hiện thí điểm Chiến lược hòa nhập NKT của Liên hợp quốc (UNDIS) tại Việt Nam.
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4: Phối hợp với Tổ chức của và vì NKT, tiến hành nghiên cứu sâu hơn về tình hình của các nhóm ít
đượcđại diện, bao gồm cả những NKT không có khả năng đọc chữ in, khả năng tiếp cận và tình
trạng hòanhập của các dịch vụ, và các thực hành tốt trong việc giải quyết các rào cản đối với việc
hòa nhập.Các nghiên cứu cần đi vào vấn đề thiếu bình đẳng trong hoạch định chính sách về bảo trợ
xã hội,giáo dục hòa nhập, SKSS / SKTD, tiếp cận thông tin cho các nhóm khác nhau, giữa NKT và
NKKT,giữa NKT và các nhóm dễ bị tổn thương khác, với dữ liệu được phân tách theo giới tính, dạng
khuyếttật, dân tộc và vị trí địa lý. Các nghiên cứu này sẽ được thực hiện và công bố với sự nhất trí
của cácbộ quản lý ngành và tùy thuộc vào sự chấp thuận của họ, cung cấp thông tin cho các cải
cách pháplý của họ nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng và phân biệt đối xử mà NKT phải đối
mặt. Cácnghiên cứu sẽ được xuất bản ở các định dạng dễ tiếp cận được trên nhiều kênh khác nhau
để nângcao nhận thức của tổ chức của và vì NKT và xã hội về các giải pháp chuyển đổi và phân biệt
đối xử hiện có.

5: Trong một dự án của UNDP, hỗ trợ Bộ LĐTBXH để tăng số lượng NKT nhận được chứng nhận
khuyết tật và tính minh bạch của quá trình này, cũng như tất cả các quyền lợi và chuyển tuyến liên
quan đến bảo trợ xã hội, bằng cách số hóa quy trình chứng nhận khuyết tật. UNDP sẽ hỗ trợ Bộ
LĐTBXH phát triển một trang web và ứng dụng di động cho NKT tự đăng ký thông tin về NKT nhằm
cải thiện khả năng quản lý và cung cấp dữ liệu NKT quốc gia, đồng thời nâng cao nhận thức của
NKT về công cụ này, khuyến khích họ tự đăng ký.

Bảo trợ xã hội và bảo vệ trẻ em

6: Phối hợp với Bộ LĐTBXH, UNICEF cần tiến hành đánh giá để so sánh sự phù hợp giữa CRPD với 
tính sẵn có và khả năng tiếp cận của các dịch vụ và chính sách bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em và giáo 
dục.

7: Tăng cường hệ thống chăm sóc thay thế, bao gồm bằng cách tích hợp các trung tâm chăm sóc ban
ngày bằng cách nâng cao năng lực của các cán bộ Bộ LĐTBXH để nâng cao chất lượng của Dịch vụ 
Chăm sóc bán trú tại các cộng đồng nơi các gia đình TKT sinh sống tại 5 tỉnh được chọn. Một chính 
sách về khung thực hiện và cấp vốn cho các trung tâm như vậy nên được đưa ra. Cần thành lập các 
trung tâm ở cấp huyện và cấp tỉnh để chăm sóc trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. UNICEF có 
thể hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Bộ LĐTBXH và Sở LĐTBXH để mở rộng hệ thống chăm sóc thay 
thế đến nhiều tỉnh hơn.   

8: Tăng cường lực lượng dịch vụ xã hội của Bộ LĐTBXH về bảo vệ trẻ em để cung cấp hỗ trợ đầy đủ 
cho TKT và trợ giúp tâm lý - xã hội cho cha mẹ và người chăm sóc TKT. Các cán bộ được đào tạo và 
đủ số lượng cần có mặt ở cấp huyện.

9: Hỗ trợ UBQG về NKT và Bộ LĐTBXH nâng cao nhận thức của cộng đồng (đặc biệt là cha mẹ và 
các thành viên trong gia đình của TKT) bằng cách thực hiện một chiến dịch quốc gia về quyền trẻ em,
đặc biệt là bảo vệ chống lại mọi hình thức lạm dụng, bạo lực hoặc bóc lột. Điều này bao gồm nhận 
thức về tầm quan trọng của môi trường nuôi dưỡng TKT để giúp các em phát triển hết khả năng của 
mình.
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Sức khỏe

10: Hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng và thực hiện các hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ SKSS / SKTD cho
NBD. Các can thiệp đổi mới cần tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ và thông tin về
SKSS / SKTD cho phụ nữ KT với sự tham gia hiệu quả của NKT và Tổ chức của và vì NKT.

11: Hỗ trợ Bộ GD & ĐT tăng cường giáo dục toàn diện về SKSS / SKTD và kỹ năng sống cho trẻ vị
thành niên và trẻ khuyết tật lồng ghép vào chương trình giáo dục tại các trường học.

12: Hỗ trợ Bộ GD & ĐT và Tổ chức của và vì NKT tăng cường năng lực cho NKT, Tổ chức của và vì
NKT, học sinh khuyết tật và giáo viên về SKSS / SKTD phù hợp với CRPD để thúc đẩy các quyền và
dịch vụ SKSS / SKTD thân thiện với NKT, bao gồm giáo dục SKSS / SKTD toàn diện và giáo dục kỹ
năng sống.

Giáo dục

13: Hỗ trợ Bộ GD & ĐT xây dựng và lồng ghép các tài liệu học tập hòa nhập cho các cấp học khác
nhau phù hợp với các dạng khuyết tật khác nhau. Điều này bao gồm việc tăng cường khả năng tiếp
cận với nền giáo dục chất lượng thông qua việc sử dụng công nghệ hỗ trợ, các ứng dụng và công cụ
kỹ thuật số cho TKT và NKT. Các cơ quan của Liên hợp quốc có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hợp
tác với Bộ GD & ĐT để phát triển các tài liệu học tập hòa nhập.

14: Hỗ trợ Bộ GD & ĐT tổ chức các buổi đào tạo tại chức cho các quan chức chính phủ, cán bộ quản
lý trường học và giáo viên để cung cấp giáo dục hòa nhập tốt hơn và Trung tâm tài nguyên giáo dục
hòa nhập cho TKT.

Việc làm và kỹ năng nghề

15: Trong các dự án hỗ trợ việc làm mới của UNDP cho các nhóm dễ bị tổn thương, LHQ nên hỗ trợ
các công ty khởi nghiệp của NKT và tích hợp các doanh nghiệp này vào chuỗi giá trị sản phẩm. Ưu
tiên tiếp cận các khoản vay ưu đãi để tạo và duy trì việc làm cho NKT nên được dành cho các doanh
nhân trẻ, phụ nữ khuyết tật và các doanh nghiệp sử dụng NKT.196

16: Xây dựng bản tóm tắt chính sách vận động chính phủ ban hành quy định về tỷ lệ lao động khuyết
tật tối thiểu trong các cơ quan, doanh nghiệp và sửa đổi các chế tài hành chính để xử lý các đối
tượng không đạt chỉ tiêu yêu cầu hoặc những người phân biệt đối xử với người lao động và người xin
việc là NKT.

Giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

17: Hỗ trợ Bộ NN & PTNT trong việc sửa đổi Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn 
bằng luật để đảm bảo các quyền và nhu cầu tiếp cận của NKT trong các trường hợp khẩn cấp được 
viện dẫn rõ ràng để tăng cường thực thi luật ở cấp cơ sở.

196. UNDP (2020), Báo cáo kết quả nghiên cứu - Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư pháp và pháp lý cho NKT ở Việt Nam để đáp 
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Tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý

18: Trong dự án của UNDP về trợ giúp pháp lý cho hầu hết các nhóm dễ bị tổn thương, hỗ trợ Vụ
Pháp chế, Bộ LĐTBXH và Bộ Tư pháp (BTP) xây dựng năng lực của các nhà cung cấp trợ giúp pháp
lý liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho các NKT.

19: Trong các chương trình của LHQ hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhằm tăng khả năng tiếp
cận các thủ tục pháp lý, NKT nên là một mục tiêu ưu tiên cao. Các chương trình cũng cần nâng cao
năng lực cho các luật sư trợ giúp pháp lý để cung cấp kiến thức cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
về bảo vệ pháp luật chống lại bạo lực trên cơ sở giới và cơ chế báo cáo về các trường hợp bạo lực
và xâm hại.

Tham gia vào đời sống chính trị và công cộng

20: Hợp tác với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và tổ chức của và vì NKT để thu thập dữ
liệu về số lượng NKT đăng ký ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

21: Hợp tác với Quốc hội, các trường Đại học Luật và tổ chức của và vì NKT để nâng cao nhận thức
của các NKT, tổ chức của và vì NKT, các quan chức chính phủ và công chúng về tầm quan trọng và
năng lực của NKT với tư cách là đại biểu trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hỗ trợ
Quốc hội, các trường Đại học Luật và tổ chức của và vì NKT để xây dựng năng lực cho các ứng cử
viên khuyết tật đủ tiêu chuẩn tiềm năng trở thành thành viên của Quốc hội và Hội đồng nhân dân,
đặc biệt là về kiến thức về hệ thống pháp luật và chính sách cũng như kỹ năng tham gia chính trị,
vận động và kết nối cộng đồng. Các nỗ lực nên bắt đầu bằng việc NKT tự ứng cử vào Hội đồng
nhân dân ở cấp huyện để hỗ trợ các NKT khác trong việc phát triển dần các năng lực liên quan.

22: Hỗ trợ các tổ chức của và vì NKT với các kỹ năng cung cấp phản hồi về các vấn đề liên quan 
đến khả năng tiếp cận và thiết lập cơ chế phản hồi cho các tổ chức của và vì NKT để báo cáo các 
vấn đề về khả năng tiếp cận cho UBQG về NKT.

23: Hỗ trợ Bộ VHTTDL ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ mới phù hợp với Hiệp 
ước Marrakesh nhằm bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của NKT chữ in. 

24: Hỗ trợ Hội Người mù Việt Nam nâng cao nhận thức về Hiệp ước Marrakesh trong các tổ chức 
của và vì NKT, quan chức chính phủ, luật sư, nhà xuất bản và các cơ quan truyền thông nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam.

25: Do các giải pháp kỹ thuật số đã được đẩy mạnh trong bối cảnh COVID-19, LHQ nên phát triển và
củng cố chuyên môn của mình và không ngừng cập nhật tầm nhìn chung “Không để ai bị bỏ lại phía
sau”, để góp phần đóng lại các khoảng trống liên quan kỹ thuật số và tăng khả năng tiếp cận có 
chất lượng đối với các dịch vụ công cho mọi công dân

26: Hỗ trợ Hội Người Điếc tăng cường sử dụng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trên các kênh Truyền 
hình Quốc gia Việt Nam để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho người khiếm thính.
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27: Hỗ trợ tiến hành nghiên cứu về tuân thủ CRPD của các MTPT bền vững quốc gia và Kế hoạch
Phát triển Kinh tế - Xã hội hiện hành (2021-2025) và phân bổ và chi tiêu ngân sách để đưa ra các
khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng cho chính phủ nhằm nâng cao tính hòa nhập của
NKT.

28: Hỗ trợ Liên hiệp hội về NKT cập nhật bộ câu hỏi mở rộng của Washington Group với dữ liệu 
quốc gia về NKT tuân thủ CRPD, để chuẩn bị cho Cuộc khảo sát Quốc gia về NKT tiếp theo.
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STT Tên của tổ chức của và 
vì NKT

Cấp độ Ghi chú

Miền Bắc Việt Nam
1 DP Hà Nội thành phố Tổ chức của và vì NKT của 

thành phố trực thuộc Trung tâm

2 DP tỉnh Hà Giang Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
3 DP tỉnh Hà Nam Tổ chức của và vì NKT của tỉnh

4 DP tỉnh Hải Dương Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
5 DP thành phố Lạng Sơn Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 

thành phố
Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

6 DP Thái Nguyên Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 
thành phố

Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

7 DP tỉnh Thái Bình Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
8 DP tỉnh Ninh Bình Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
9 DP tỉnh Nam Định Tổ chức của và vì NKT của tỉnh

10 DP huyện Vĩnh Bảo (TP. 
Hải Phòng)

Tổ chức của và vì NKT của 
Quận

Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

11 DP huyện Na Rì (tỉnh 
Bắc Cạn

Tổ chức của và vì NKT của 
Quận

Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

Miền Trung Việt Nam
12 DP Vinh Tp. Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 

thành phố
Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

13 DP tỉnh Quảng Trị Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
14 DP tỉnh Thừa Thiên Huế Tổ chức của và vì NKT của tỉnh
15 DP thành phố Đà Nẵng Tổ chức của và vì NKT của 

thành phố trung tâm
16 DP tỉnh Quảng Nam Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 

thành phố
17 DP Quảng Ngãi Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 

thành phố
Miền Nam Việt Nam

18 DP Cần Thơ Tổ chức của và vì NKT của 
thành phố trung tâm

19 DP thành phố Vũng Tàu Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 
thành phố

Không có tổ chức của và vì NKT 
cấp tỉnh nào được thành lập

20 Hội Thanh niên khuyết 
tật TP. HCM

Tổ chức của và vì NKT của 
thành phố trung tâm

Chỉ dành cho thanh niên khuyết 
tật

21 DP tỉnh Lâm Đồng Tổ chức của và vì NKT của tỉnh 
thành phố

Tất cả các tổ chức của và vì NKT dưới đây là các tổ chức của và vì NKT đã đăng ký chính thức hoạt động 
dưới sự quản lý của Sở LĐTBXH và về nguyên tắc độc lập với UBQG về NKT.
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