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Abstract: Phân tích những luận cứ khoa học về quyền của người khuyết tật nhìn từ 

góc độ lịch sử, văn hóa, pháp lý và thực tiễn. Đánh giá đúng đắn, toàn diện về quyền 

của người khuyết tật từ góc độ lịch sử, văn hóa, pháp lý và việc thực thi quyền của 

người khuyết tật, thuận lợi và khó khăn. Đưa ra các khuyến nghị để bảo vệ, bảo đảm 

và thúc đẩy việc thực hiện quyền của người khuyết tật trong giai đoạn hiện nay ở Việt 

Nam. 
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Content 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tại một buổi Hội thảo chuyên đề về người khuyết tật được tổ chức cách đây không lâu tại 

Hà Nội, một đại biểu đã chia sẻ: cuộc sống chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi 

tay không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người khuyết 

tật… 

Theo số liệu của Liên hợp quốc (UN), hiện nay trên toàn cầu có hơn 600 triệu người 

khuyết tật và cuộc sống hằng ngày của 25% dân số toàn cầu có liên quan với người khuyết tật ở 

mặt này hay mặt khác. Hiện nay cả nước có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật chiếm 6,34% dân 

số (theo số liệu của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội) trong đó có gần 1,5 triệu người 

khuyết tật nặng, thường xuyên cần được xã hội giúp đỡ. Còn theo ước tính của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) người khuyết tật Việt Nam chiếm khoảng 10% dân số. 

Thật vậy, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ thời đại nào người khuyết 

tật vẫn luôn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng dân số của một quốc gia. Các báo cáo nghiên cứu 

đã đưa ra các con số rất khác nhau và đa dạng về tỷ lệ khuyết tật. Theo Wikipedia.com, thống kê 

không đầy đủ chỉ ra rằng có khoảng 10% người khuyết tật tương đương với 650 triệu người 

(khảo sát năm 2007). Ở Việt Nam các báo cáo thay đổi từ 5% đến 15%  

Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Nếu trước đây con 

người chỉ cần "ăn no, mặc ấm" thì nay phải "ăn ngon, mặc đẹp". Song song đó là vấn đề 

quyền con người luôn được đặt vào vị trí trọng tâm, là vấn đề nóng trên các bàn nghị sự và 

cũng là một trong những tiêu chí cho sự phát triển của mỗi quốc gia.  
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"Người khuyết tật" là những người nằm trong nhóm những người yếu thế của xã hội. 

Chính vì thế, họ là những đối tượng luôn dành được sự quan tâm của tất cả các quốc gia, dân 

tộc đặc biệt trên bình diện quyền. Cùng với quyền con người, vấn đề quyền của người khuyết 

tật cũng đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia nghiên cứu nói riêng và toàn xã hội nói 

chung, nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của người khuyết tật trong xã hội, tạo cho họ cuộc sống 

tốt hơn - bình thường như bao con người bình thường trong xã hội - đồng thời xây dựng cơ 

chế phòng ngừa khuyết tật và hỗ trợ tích cực để thực thi các quyền của người khuyết tật. 

Từ tình hình trên tôi lựa chọn "Quyền của người khuyết tật nhìn từ góc độ lịch sử, văn 

hóa, pháp lý và thực tiễn" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, với mong muốn góp phần vào 

việc hoàn thiện hơn những vấn đề về quyền của người khuyết tật ở nước ta. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Nghiên cứu về quyền của người khuyết tật là một đề tài khá mới mẻ trên cả bình diện lý 

thuyết và thực tiễn. Đã có một số công trình khoa học liên quan đến vấn đề này, cụ thể: 

- Đề tài "Các biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập giúp trẻ em khuyết tật thính giác vào 

lớp 1", Luận án Tiến sĩ giáo dục học, của Nguyễn Thị Hoàng Yến. 

- Đề tài "Hoàn thiện pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay", Luận 

án Tiến sĩ Luật học của Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật và đề án trợ giúp người khuyết tật 

giai đoạn 2006 - 2010, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2008. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp phụ nữ khuyết tật năm 

2008, của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Báo cáo thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật trong dạy nghề, học nghề 

năm 2008, của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Báo cáo thực hiện các chính sách về việc làm cho người khuyết tật- nhìn từ góc độ luật 

pháp. Tham luận khoa học của Cục việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 

2008 tại Hội thảo về chính sách việc làm đối với người khuyết tật. 

- Tổng kết tình hình thực hiện quyết định của Thủ tướng năm 2005 về thực hiện hỗ trợ 

người khuyết tật giai đoạn 2005 - 2010 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng 

năm 2009. 

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu đó chưa làm rõ quyền của người khuyết tật nhìn 

từ góc độ lịch sử, văn hóa, pháp lý và thực tiễn. Hầu hết các công trình đều chủ yếu tiếp cận 

từ góc độ pháp luật mà chưa có cái nhìn tổng thể về quyền của người khuyết tật trên tất cả các 

khía cạnh. Do vậy, có thể nói rằng đề tài "Quyền của người khuyết tật nhìn từ góc độ lịch 

sử, văn hóa, pháp lý và thực tiễn" là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống, tương đối 

toàn diện về quyền của người khuyết tật.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích 

Mục đích của luận văn là trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật, nghiên cứu và đánh giá vấn đề quyền của người khuyết tật nhìn từ góc độ lịch sử, văn 

hóa, pháp lý và thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp khả thi nhằm bảo vệ và bảo 

đảm các quyền của người khuyết tật. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài có các nhiệm vụ sau đây: 

- Phân tích những luận cứ khoa học về quyền của người khuyết tật nhìn từ góc độ lịch sử, 

văn hóa, pháp lý và thực tiễn. 
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- Đánh giá đúng đắn, toàn diện về quyền của người khuyết tật từ góc độ lịch sử, văn hóa, 

pháp lý và việc thực thi quyền của người khuyết tật, thuận lợi và khó khăn; 

- Đưa ra các khuyến nghị để bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền của người 

khuyết tật trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. 

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Quyền của người khuyết tật là một vấn đề tương đối rộng, do vậy trong phạm vi luận văn thạc 

sĩ, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu về "quyền của người khuyết tật nhìn từ góc độ lịch sử, văn 

hóa, pháp lý và thực tiễn" và đi sâu vào phân tích khía cạnh pháp lý và thực tiễn về quyền của 

người khuyết tật. 

5. Đóng góp khoa học của đề tài 

Luận văn là một trong những công trình đầu tiên ở trong nước nghiên cứu có hệ thống về 

quyền của người khuyết tật và có những đóng góp mới sau đây: 

- Làm sáng tỏ một số vấn đề chung về quyền của người khuyết tật. 

- Đánh giá có hệ thống và khái quát thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền 

của người khuyết tật. 

- Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản góp phần bảo vệ, bảo đảm và thực hiện 

quyền của người khuyết tật ở Việt Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật. Đề tài được thực hiện 

bởi các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp để xử lý tài liệu thu thập, so sánh và minh 

họa bằng biểu đồ, sơ đồ, tham khảo tài liệu trong và ngoài nước. 

7. Kết cấu cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 

3 chương: 

Chương 1: một số vấn đề chung về quyền của người khuyết tật. 

Chương 2: thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền của người khuyết tật. 

Chương 3: đề xuất một số giải pháp tăng cường bảo vệ và bảo đảm quyền của người 

khuyết tật. 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

1.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách về quyền của người khuyết tật 

1.1.1. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền của người 

khuyết tật  

 Đại hội Đảng lần thứ VI,Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(6/1991), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Hiến 

pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều khẳng định người khuyết tật là công dân, thành viên 

của xã hội, có quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, được chung hưởng thành quả xã hội. 

Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, ngày 25 tháng 

12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10 quy định: "Người già, người tàn tật, trẻ em 

mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ"; "Nhà nước và xã hội tạo điều 

kiện cho trẻ em khuyết tật được học văn hóa và học nghề phù hợp".  
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 Ngày 09 tháng 01 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/2006/CT-

TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật. Ngày 24/10/2006 Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án trợ giúp 

người tàn tật giai đoạn 2006-2010. 

 Tại kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật người khuyết tật, góp phần hoàn thiện hơn nữa hệ 

thống chính sách dành cho người khuyết tật. 

 Trong những năm qua, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật được thể 

chế hóa trong các quy phạm pháp luật để bảo đảm các quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên 

theo đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về người khuyết tật còn có nhiều 

tồn tại nhất định. 

1.1.2.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật 

 Trong các giá trị truyền thống Việt Nam, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, 

tương thân, tương ái là những nét hết sức đặc sắc. Ngay từ năm 1947, tiếp thu tư tưởng vị tha 

ở Phật giáo, Hồ Chí Minh đã nhận thức được vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết 

tật.  

 Hồ Chí Minh thường phê phán, châm biếm thói đời nịnh hót người trên, xem khinh 

người dưới. Còn chính Người rất yêu thương con người, mà tình thương yêu sâu sắc nhất lại 

là dành cho những người bị áp bức, đau khổ nhất trong xã hội trong đó có người khuyết tật. 

Tình thương yêu con người của Hồ Chí Minh không chỉ thấm đậm trong các chủ trương 

chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Người khi đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, mà 

còn thấm sâu trong phong cách làm việc và lối sống hàng ngày của Người. 

1.1.1. Bảo vệ, bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật trong Bộ luật Hồng Đức 

 Vấn đề bảo vệ, bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật trong Bộ luật Hồng Đức thể hiện 

ở các qui định phản ánh chính sách hình sự khoan hồng đối với người phạm tội là người tàn 

tật.  

 Những nguyên tắc cơ bản và tư tưởng về bảo vệ, bảo đảm quyền của người khuyết tật 

trong Bộ luật Hồng Đức không chỉ đề cao tính giai cấp mà còn thể hiện tính nhân đạo vốn là 

nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Chính bởi vậy, nhiều nguyên tắc tiến bộ trong Bộ 

luật này đã tiếp tục được kế thừa và phát huy trong luật hình sự Việt Nam hiện đại. 

1.2. Những quan điểm cơ bản trong tư tưởng văn hóa về quyền của người 

khuyết tật 

Một trong những hệ tư tưởng về người khuyết tật có sức ảnh hưởng lớn từ thời kỳ phong 

kiến đến xã hội hiện đại ở Phương Đông là quan niệm của phật giáo. Phật giáo nói chung cho 

rằng người khuyết tật khó tiếp thu giáo lý hơn bình thường. Bên cạnh hệ tư tưởng phật giáo, hệ tư 

tưởng của Công giáo về người khuyết tật cũng có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn trong xã hội từ 

phong kiến đến hiện đại, đặc biệt là ở Phương Tây. Công giáo cũng có cách nhìn tương đối thân 

thiện về người khuyết tật. Theo quan niệm của Công giáo thì Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo. 

Thiên Chúa không tạo ra sự khuyết tật. Khuyết tật là điểm tiêu cực của lành lặn. Trong quan 

niệm Công giáo Thiên Chúa không làm ra cái chết, dối trá, bóng tối… nghĩa là tất cả những gì 

tiêu cực.  

 Bên cạnh hệ tư tưởng tiến bộ nêu trên thì trong lịch sử văn hóa nhân loại cũng xuất hiện 

những tư tưởng kỳ thị người khuyết tật. Đặc biệt phải kể đến trong số đó là tư tưởng phát xít. 

Theo đó thì họ cho rằng việc để những người khuyết tật sống và sinh con làm cản trở tốc độ của 

quá trình tiến bộ, tiếp tục duy trì sự yếu kém của chủng tộc, hay nói cách khác tiêu diệt người 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
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khuyết tật sẽ giúp loài người mau đạt được cuộc sống sung túc hơn. Hiện nay, hệ tư tưởng phát 

xít không còn tồn tại nhưng vẫn còn sự kỳ thị đối với người khuyết tật.  

 Còn ở Việt Nam hiện nay, tư tưởng chủ đạo về quyền của người khuyết tật thể hiện ở 

chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật. 

1.3. Tổng quan hệ thống pháp luật về người khuyết tật 

1.3.1. Khái niệm người khuyết tật 

 Theo Tuyên ngôn về quyền của người tàn tật do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 

09/12/1975: Người tàn tật có nghĩa là bất kỳ người nào mà không có khả năng đảm bảo cho bản 

thân, toàn bộ hay từng phần những sự cần thiết của một cá nhân bình thường hay của cuộc sống xã 

hội do sự thiếu hụt (bẩm sinh hay không bẩm sinh) trong những khả năng về thể chất hay tâm 

thần của họ. 

 Công ước quốc tế về các quyền của người khuyết tật định nghĩa: Người khuyết tật bao 

gồm những người có những khiếm khuyết lâu dài về thể chất, trí tuệ, thần kinh hoặc giác 

quan mà khi tương tác với các rào cản khác nhau có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu 

quả của họ trong xã hội trên một nền tảng công bằng như những người khác trong xã hội.  

 Theo Luật Người Khuyết tật Việt Nam 2010, "Người khuyết tật 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 khó khăn" (Khoản 1, Điều 2).  

1.3.2. Ảnh hưởng của khuyết tật đối với hoạt động của con người 

Ở Việt Nam, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trình độ học vấn của người khuyết 

tật ở Việt Nam rất thấp. Nhìn chung, chỉ có khoảng 3% người khuyết tật được đào tạo nghề 

chuyên môn, và chỉ hơn 4% người có việc làm ổn định. Hiện có hơn 40% người khuyết tật 

sống dưới chuẩn nghèo.  

1.3.3. Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm các quyền của người khuyết tật  

1.3.3.1. Pháp luật về người khuyết tật sẽ góp phần vào việc xóa bỏ mọi hình thức phân 

biệt và kỳ thị với người khuyết tật 

Trong những năm vừa qua, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về người khuyết tật để nâng cao nhận thức về vai trò, 

trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của xã hội đối với người khuyết tật đã góp phần nâng cao 

nhận thức, cách nhìn nhận của xã hội đối với người khuyết tật. 

1.3.3.2. Pháp luật về người khuyết tật góp phần thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối 

với người khuyết tật và gia đình họ: 

Các quy định pháp luật về người khuyết tật sẽ tác động tới các cộng đồng, cơ sở vật chất 

nơi công cộng, tới tất cả các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp của chính phủ, cũng như 

các dịch vụ y tế và xã hội.  

1.3.3.3. Pháp luật về người khuyết tật góp phần vào việc làm rõ những đặc thù riêng về 

người khuyết tật ở nước ta 

 Pháp luật về người khuyết tật quy định cụ thể các quyền của người khuyết tật, trách 

nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực thi các quyền của người khuyết tật.  

 Ở Việt Nam, hiện nay nhiều dị khuyết tật bẩm sinh được cho là do cha mẹ tiếp xúc với 

chất hóa học, đặc biệt là chất độc da cam.  

1.3.4. Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của người khuyết tật 

1.3.4.1. Tổng quan pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của người khuyết tật 

 Cho đến nay, xung quanh vấn đề về quyền của người khuyết tật, Đại Hội đồng Liên hợp 

quốc thông qua một số văn kiện như: Tuyên ngôn về quyền của người khuyết tật về tâm thần; 

Tuyên ngôn về quyền của người khuyết tật;..Tuy nhiên, ngoài Công ước 128 và Công ước số 

159, các văn kiện còn lại không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý đối với các quốc gia, mà 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Th%C6%B0%C6%A1ng_binh_v%C3%A0_X%C3%A3_h%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87c_l%C3%A0m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8o
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chỉ dừng ở ý nghĩa đạo đức. Mặt khác, bộ luật nhân quyền bao gồm Tuyên ngôn thế giới về 

nhân quyền và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về quyền kinh 

tế, xã hội và văn hóa cũng chưa có quy định cụ thể về quyền của người khuyết tật. Vì lẽ đó, 

việc xây dựng một công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật là đòi hỏi tất yếu khách 

quan, là tiếng gọi từ lương tri của nhân loại. 

1.3.4.2. Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật 

 Các quyền cụ thể được quy định trong các điều, từ Điều 9 đến Điều 30, đó là: Quyền tiếp 

cận; Quyền được sống; Quyền được bảo vệ trong những tình huống rủi ro và thảm họa nhân 

đạo v.v..  

 Các quy định về cơ chế giám sát, thủ tục, các điều khoản thi hành, thực hiện Công ước là 

những nội dung được thể hiện rõ từ Điều 31 đến Điều 50. 

1.3.4.3. Ý nghĩa sự ra đời của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật 

 Sự ra đời của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đánh dấu một mốc son 

trong lịch sử nhân quyền của nhân loại. Công ước đưa ra các quy định ngăn cấm sự can thiệp 

tùy tiện, trái pháp luật vào đời sống riêng tư, gia đình của người khuyết tật; xóa bỏ những rào 

cản ngăn trở người khuyết tật tiếp cận, hưởng thụ quyền và hòa nhập cộng đồng. Người 

khuyết tật sẽ được quan tâm chăm sóc sức khỏe; được hưởng thụ quyền giáo dục..và tham gia 

bình đẳng vào đời sống chính trị - xã hội. 

1.4. Điều chỉnh pháp luật về người khuyết tật và Quyền của người khuyết tật 

1.4.1. Điều chỉnh pháp luật về người khuyết tật 

 Điều chỉnh pháp luật về người khuyết tật là quá trình thực hiện sự tác động của pháp luật 

lên các quan hệ xã hội liên quan đến người khuyết tật. Các quan hệ xã hội liên quan đến người 

khuyết tật ở Việt Nam từ phong kiến đến đương đại điều được sự điều chỉnh bởi các quy 

phạm pháp luật thông qua 4 giai đoạn. Thời phong kiến Việt Nam; Thời kỳ trước cách mạng 

tháng 8 năm 1945; Sau cách mạng tháng 8 năm 1945; ngày nay, nước ta đã có một hệ thống 

cơ chế chính sách và pháp luật về người khuyết tật nhằm đảm bảo người khuyết tật được trợ 

giúp và hòa nhập cộng đồng.  

1.4.2. Quyền cơ bản của người khuyết tật  

 Theo quy định của Công ước về quyền của người khuyết tật thì người khuyết tật có 8 

quyền chung và 10 quyền đặc thù về lĩnh vực khuyết tật. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người khuyết tật được đảm bảo những 

quyền cơ bản gồm: Quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội...và các quyền khác 

theo quy điṇh của pháp luâṭ . Các quyền nêu trên được khẳng định tại Điều 4 của Luật Người 

khuyết tật.  

 Ngoài ra, một số quyền đặc thù như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn 

hóa...lại được quy định cụ thể tại các điều khác trong Luật người khuyết tật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật người khuyết tật. Gồm: 

1.4.2.1. Quyền chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng: được quy định tại Chương III 

luật người khuyết tật, gồm 6 điều, từ Điều 21 đến Điều 26. 

1.4.2.2. Quyền về giáo dục: được quy định tại Chương IV Luật người khuyết tật gồm 4 

điều, từ Điều 27 đến Điều 31.  

1.4.2.3. Quyền về dạy nghề và việc làm: được quy định tại Chương V Luật người khuyết 

tật gồm 4 điều, Điều 32 và Điều 35. 

1.4.2.4. Quyền về văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch: được quy định tại chương 

VI của Luật người khuyết tật gồm 3 điều, từ Điều 36 đến Điều 38. 

1.4.2.5. Quyền tiếp cận xây dựng, công trình công cộng, phương tiện giao thông, thông 

tin và truyền thông: được quy định tại chương VII của Luật người khuyết tật gồm 5 điều, từ 

Điều 39 đến Điều 43. 
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1.4.2.6. Quyền được bảo trợ xã hội: được quy định tại chương VIII của Luật người khuyết 

tật gồm 5 điều, Điều 44 và Điều 48. 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT  

VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

2.1. Thực trạng pháp luật về quyền của người khuyết tật 

2.1.1. Pháp luật quốc tế về quyền của người khuyết tật 

2.1.1.1. Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật 

 Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đã khẳng định tất cả quyền con người, 

tự do cơ bản và nhu cầu của người khuyết tật sẽ được bảo đảm sự hưởng thụ đầy đủ của họ 

mà không bị phân biệt đối xử. Công ước này cũng đã nhắc lại những công nhận trước đây của 

cộng đồng quốc tế về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật. Tuy vậy, Công ước quốc tế về 

quyền của người khuyết tật cũng có thái độ quan ngại về một số vấn đề. 

2.1.1.2. Chương trình hành động ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

Chương trình này nhấn mạnh sự chuyển đổi từ phương pháp dựa trên sự từ thiện sang 

phương pháp dựa trên quyền vì sự phát triển của người khuyết tật. Khuôn khổ cũng thúc đẩy 

một xã hội hòa nhập, không rào cản và dựa trên quyền, có bao hàm tính đa dạng của nhân 

loại. Hơn nữa, Khuôn khổ cũng cho phép và thúc đẩy sự đóng góp về kinh tế-xã hội của các 

thành viên và đảm bảo công nhận các quyền của người khuyết tật. Khuôn khổ chương trình 

Hành động Thiên niên kỷ BIWAKO xác định 7 lĩnh vực ưu tiên và 5 phạm vi chiến lược chủ 

chốt với 21 mục tiêu và 17 chiến lược.  

2.1.1.3. Đối với các quốc gia trên thế giới 

 Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có chính sách và pháp luật về người khuyết tật. Các 

nước đang phát triển cũng có Luật pháp, chính sách về người khuyết tật, song do điều kiện kinh tế 

xã hội còn khó khăn, do vậy hệ thống Luật pháp, chính sách cụ thể vẫn còn nhiều điểm hạn chế, 

trong đó có nước ta.  

2.1.2. Pháp luật Việt Nam về quyền của người khuyết tật 

2.1.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn  

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp quy về trợ giúp người tàn tật do các cơ quan từ trung 

ương đến địa phương ban hành tương đối đầy đủ. Điều này đã tạo môi trường pháp lý thuận 

lợi để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt 

các chính sách, chế độ giải pháp trợ giúp người khuyết tật.  

Tuy nhiên,do quy định ở quá nhiều văn bản nên dã dẫn đến khó khăn trong triển khai thực 

hiện ở cả trung ương và địa phương. Đồng thời tính thống nhất trong trong các văn bản luật chưa 

cao do có sự khác nhau về thời gian ban hành, các lĩnh vực điều chỉnh; phần lớn các luật mới chỉ 

quy định chung chung về nguyên tắc hoặc nguyên tắc, chưa quy định chính sách, giải pháp, biện 

pháp, nguồn lực, tổ chức thực hiện đã dẫn đến cần có văn bản hướng dẫn dưới luật. Vì vậy có 

những quy định sau nhiều năm ban hành vẫn không thực hiện được. 

2.1.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đạo tạo tập huấn đã tác động tích cực đến 

việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ ở địa phương. Tuy nhiên, cũng vẫn cần phải đẩy 

mạnh hơn nữa và quan tâm hơn nữa để chất lượng cũng như phương thức tổ chức tuyên 

truyền.  

2.2. Thực thi pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam 

2.2.1. Tình hình thực tế về người khuyết tật 
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Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hiện nay trên toàn cầu có hơn 600 triệu người khuyết tật 

và cuộc sống hằng ngày của 25% dân số toàn cầu có liên quan với người khuyết tật ở mặt này 

hay mặt khác.  

Ở Việt Nam, theo số liệu khảo sát năm 2005, cả nước có khoảng 5,3 triệu người khuyết 

tật, chiếm khoảng 6,34% dân số, trong đó có 1,1 triệu người khuyết tật nặng, chiếm 21,5% 

tổng số người khuyết tật. 

Đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật còn nhiều khó khăn. Những khó khăn này 

cản trở người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục..dẫn đến khó khăn trong cuộc sống và 

hòa nhập với cộng đồng. 

2.2.2. Đánh giá việc thực thi pháp luật về quyền của người khuyết tật 

2.2.2.1. Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nuôi dưỡng  

 a) Trợ cấp xã hội và nuôi dưỡng  

Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với người khuyết tật là thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, quân nhân bị tai nạn lao động,… 

Chính phủ cũng tạo cơ chế thông thoáng cho các địa phương trong việc quyết định mức 

trợ cấp xã hội cụ thể cho từng nhóm đối tượng cho phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội ở 

từng địa phương trên nguyên tắc không được thấp hơn mức trợ cấp tối thiểu do nhà nước quy 

định cho từng nhóm đối tượng xã hội và tự bảo đảm cân đối về tài chính.  

b) Chăm sóc sức khỏe, y tế và phục hồi chức năng  

Nhìn chung chính sách hỗ trợ về y tế được thực hiện khá đồng đều giữa các địa phương, giữa 

nông thôn và thành thị, giữa các hộ gia đình do nam làm chủ hay hộ do nữ làm chủ cũng như gữa 

các hộ người Kinh và hộ dân tộc thiểu số. 

Tuy nhiên công tác chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng chủ yếu mang tính chất thụ động.  

2.2.2.2. Học văn hóa đối với người khuyết tật 

Công tác đào tạo nguồn lực cho giáo dục khuyết tật ngày càng có qui mô. Ngoài việc triển 

khai thực hiện các chính sách đối với trẻ khuyết tật ra công tác nghiên cứu khoa học về giáo 

dục trẻ khuyết tật ngày càng có chiều sâu và tập trung nghiên cứu mô hình phát hiện, hỗ trợ 

cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về học. 

2.2.2.3. Học nghề và tạo việc làm của người khuyết tật 

a) Học nghề của người khuyết tật 

Kể từ khi có pháp lệnh đến nay, số lượng người khuyết được học nghề mỗi năm hàng 

chục nghìn người. Trong những năm qua đã dành hàng trăm tỷ đồng kinh phí từ Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng cơ sở, hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn 

cho người khuyết tật.  

b) Việc làm của người khuyết tật 

Hàng năm Nhà nước phân bổ một phần kinh phí từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho người 

tàn tật góp phần tích cực đến giải quyết việc làm nói chung và cho người tàn tật nói riêng.  

 Tuy Nhà nước đã đề ra những chính sách cụ thể nhưng vẫn có những doanh nghiệp 

thường viện lí do gây khó khăn cho quyền được lao động, làm việc của những người khuyết 

tật, tàn tật. Nhà nước, chính quyền địa phương, chưa có những chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ thảo đáng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật 

vào làm việc.  

 Một số quy định về việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ cho việc dạy nghề tạo việc làm đối 

với người khuyết tật chưa hợp lý, gây khó khăn cho việc giải ngân các nguồn vốn huy động 

được. 

2.2.2.4. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và sử dụng các công trình công cộng. 
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a) Hoạt động văn hóa thể dục, thể thao của người khuyết tật 

 Các hoạt động thể dục thể thao cho người khuyết tật ngày càng được quan tâm, nhiều 

cuộc thi đấu thể thao được tổ chức để người khuyết tật được tham gia hoạt động. Tuy nhiên, 

các phong trào văn hóa thể dục, thể thao giành cho người khuyết tật mới chỉ phát triển bước 

đầu tại 1 số đô thị lớn nơi có mức sống cao. Còn ở nông thôn thì đời sống văn hóa tinh thần 

của người khuyết tật hầu như bị bỏ mặc. Việc người khuyết tật tham gia vào các hoạt động thể 

thao văn hóa của phường là hoàn toàn không có, có thể là do tâm lý e ngại của chính những 

người khuyết tật. 

b) Sử dụng các công trình công cộng 

 Bộ Xây dựng đã ban hành và triển khai thực hiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng 

công trình công cộng đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận, chỉ đạo các chủ đầu tư công 

trình triển khai cải tạo thí điểm 6 công trình công cộng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

và xây dựng mới một số công trình theo bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tạo điều kiện 

thuận lợi cho người tàn tật.  

 Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo ngành hàng không dân dụng, ngành đường sắt tiến hành 

giảm giá vé cho người tàn tật khi tham gia giao thông. Từ tháng 5 năm 2006, Thành phố Hồ 

Chí Minh miễn vé xe buýt cho người tàn tật khi tham gia giao thông.  

 Mặc dù vậy nhưng thực tế là những công trình công cộng lại là những nơi mà người 

khuyết tật khó có cơ hội để tiếp cận, hay những nơi như vỉa hè, đường đi dành cho người 

mù… chưa được chú ý đến. 

2.2.2.5. Các hoạt động khác 

 Nhiều hoạt động đã được tổ chức để giúp đỡ người tàn tật hòa nhập với xã hội đã được tổ 

chức với đông đảo người khuyết tật tham dự. Các tổ chức của người tàn tật và vì người tàn tật 

được thành lập như Tổ chức diễn đàn của người tàn tật, nhóm vì tương lai tươi sáng... 

 Đặc biệt, tháng 10 năm 2010, Hội Liên hiệp về người khuyết tật Việt Nam đã được thành 

lập. 

2.3. Kinh nghiệm quốc tế về quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, 

chính sách trợ giúp người khuyết tật 

2.3.1. Kinh nghiệm từ Công ước về quyền của người khuyết tật 

2.3.1.1. Phương pháp tiếp cận 

Công ước về quyền của người khuyết tật là một văn bản quy phạm pháp luật quốc tế đầu tiên 

của xã hội loài người khẳng định mọi tiếp cận của người khuyết tật đều dựa trên quyền với mục 

đích thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng thụ đầy đủ và công bằng tất 

cả các quyền con người và các quyền tự do đồng thời chú trọng đề cao phẩm giá vốn có của họ.  

2.3.1.2. Phạm vi đối tượng 

 Người khuyết tật được quy định trong Công ước này bao gồm những người bị suy giảm 

về thể chất, thần kinh, trí tuệ hay giác quan trong một thời gian dài, có ảnh hưởng qua lại tới 

hàng loạt những rào cản có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật 

vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác. 

2.3.1.3. Các chính sách hỗ trợ 

 Công ước đề ra những chính sách nhằm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và tham gia 

đầy đủ trên mọi lĩnh vực của đời sống, cụ thể các quốc gia thành viên cam kết thực hiện các 

biện pháp phù hợp để đảm bảo người khuyết tật có thể tiếp cận với môi trường vật chất, giao 

thông,... 

2.3.1.4. Phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết 

Điều 28 của Công ước quy định về mức sống và bảo trợ xã hội đầy đủ. 
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2.3.1.5. Trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức 

 Điều 4 Công ước quy định các nghĩa vụ chung của các quốc gia thành viên.  

2.3.1.6. Sự tham gia giám sát 

 Điều 33 quy định về vấn đề thực hiện và giám sát ở các quốc gia thành viên.  

2.3.1.7. Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam có thể lựa chọn một số quy định để đưa vào dự thảo Luật người 

khuyết tật như: quan điểm tiếp cận dựa trên quyền con người, thực hiện các chính sách bảo trợ 

xã hội và dịch vụ trợ giúp. 

2.3.2. Kinh nghiệm từ pháp luật một số quốc gia 

2.3.2.1 Luật cơ bản về người khuyết tật Nhật Bản 

a) Phương pháp tiếp cận 

Thể hiện thông qua việc xây dựng các nguyên tắc cơ bản, làm rõ trách nhiệm của Chính 

phủ và cơ quan địa phương, thiết lập các tiêu chuẩn toàn diện và vững chắc để hỗ trợ người tàn 

tật tham gia vào xã hội một cách độc lập. 

b) Phạm vi đối tượng 

 Người khuyết tật theo Luật này là những cá nhân có cuộc sống xã hội hàng ngày bị hạn chế 

một cách cơ bản và sẽ tiếp tục bị hạn chế về mặt thể xác, tinh thần hoặc trí tuệ. 

c) Phân dạng, phân hạng người khuyết tật 

 Chính phủ phải thiết lập một chương trình cơ bản quan tâm đến tiêu chuẩn cho người tàn 

tật để đưa ra tiêu chuẩn cụ thể và phù hợp nhất cho cuộc sống và hạn chế tàn tật cho người tàn 

tật 

d) Các chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết 

 Chính phủ và cơ quan địa phương cần có biện pháp để tăng cường nghiên cứu nguyên nhân, 

đưa ra các biện pháp ngăn ngừa tàn tật. Thêm vào đó, Chính phủ và các cơ quan địa phương phải 

nỗ lực phòng ngừa và chữa trị những bệnh gây tàn tật, tăng cường nghiên cứu những bệnh gây tàn 

tật và có biện pháp cần thiết cụ thể đối với người tàn tật gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.  

đ) Trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức 

 Chính phủ và các cơ quan địa phương có trách nhiệm đối với cuộc sống của người tàn tật 

thông qua việc đưa ra các tiêu chuẩn để bảo vệ quyền của người tàn tật, chống phân biệt đối 

xử và hỗ trợ họ trong việc tham gia vào các hoạt động xã hội một cách độc lập. 

e) Sự tham gia giám sát 

 Các thành viên của Ủy ban Trung ương được Thủ tướng chỉ định trong số những người 

tàn tật, những người làm công tác cải thiện đời sống của người tàn tật, các chuyên gia có kiến 

thức chuyên ngành trong lĩnh vực này. 

g) Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam 

 Những chính sách quan trọng dành cho NKT có thể được lựa chọn để phù hợp với điều 

kiện thực tế của Việt Nam như: Thành lập quỹ NKT, thiết bị thuận tiện cho NKT tiếp cận giao 

thông.. 

2.3.2.2 Luật về người khuyết tật của Malaysia 

a) Phương pháp tiếp cận 

 Luật này được xây dựng trên cơ sở đảm bảo những người tàn tật Malaysia có các quyền 

bình đẳng trước pháp luật như các thành viên bình thường khác của cộng đồng; loại bỏ càng 

nhiều càng tốt các hiện tượng, hành vi phân biệt đối xử đối với những người tàn tật ở nhiều lĩnh 

vực khác nhau trong cuộc sống; Đảm bảo người tàn tật phải được hưởng các cơ hội bình đẳng, 

được tham gia đầy đủ nhằm giúp họ được sống với đầy đủ quyền công dân. 

b) Phạm vi đối tượng 
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 "Khuyết tật" là bất kỳ sự hạn chế hoặc thiếu khả năng thực hiện một hoạt động theo cách 

thức hoạt động bình thường của con người, mà nguyên nhân từ sự mất chức năng hay thiếu sót. 

"Mất chức năng hay thiếu sót" là bất kỳ sự mất mát hay dị thường về mặt tâm lý, sinh lý hay cấu 

trúc hoặc chức năng cơ thể. 

c) Phân dạng, phân hạng người khuyết tật 

 Luật này quy định có các dạng khuyết tật sau: khiếm thị, khiếm thính, vừa khiếm thị vừa 

khiếm thính.. 

d) Các chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết 

 Các cơ quan chức năng phải xây dựng các chính sách và chương trình nhằm tạo môi 

trường xây dựng tiếp cận, và cung cấp các nguồn tiếp cận thông tin liên lạc cho những người 

tàn tật. 

đ) Trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức 

 Theo Luật này, một cơ quan độc lập được gọi là Ủy ban vì người tàn tật sẽ được thành 

lập nhằm cố vấn cho Bộ trưởng về vấn đề phân biệt đối xử với người tàn tật, nộp báo cáo cho 

Quốc hội về việc triển khai Luật, thực hiện các bước bảo vệ quyền và trang thiết bị cho người 

tàn tật, nâng cao nhận thức, hiểu và thực hiện Luật, tổ chức nghiên cứu và thực hiện các 

chương trình giáo dục về đối tượng của Luật này, chuẩn bị và xuất bản các hướng dẫn phù 

hợp về tránh phân biệt đối xử với người tàn tật. 

e) Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam 

 Về khái niệm: các giải thích từ ngữ như: Khuyết tật, các cơ hội bình đẳng, mất chức năng 

hay thiếu sót, phục hồi chức năng, các cơ quan liên quan và giải thích về sự phân biệt đối xử.  

 Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với Việt Nam là về phòng ngừa và phát hiện sớm tình 

trạng khuyết tật, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng. 

2.3.2.3 Kinh nghiệm từ Luật bảo vệ người khuyết tật của Trung Quốc 

a) Phương pháp tiếp cận 

 Luật này được xây dựng với mục đích bảo vệ quyền, lợi ích của người khuyết tật, đồng 

thời đảm bảo sự tham gia một cách đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật vào đời sống xã 

hội, chia sẻ vật chất và sự thịnh vượng về mặt văn hóa trong xã hội.  

b) Phạm vi đối tượng 

 Người khuyết tật là người phải chịu sự không bình thường do mất một bộ phận hay chức 

năng về mặt tâm lý hay thể chất, hoặc trong cấu trúc cơ thể, mất toàn bộ hoặc một phần khả 

năng để thực hiện một hoạt động theo cách được coi là bình thường.  

c) Phân dạng người khuyết tật 

 Thuật ngữ "người khuyết tật" chỉ những người bị khiếm khuyết về thị giác, thính giác, 

khả năng nói..hoặc các dạng tật khác.  

d) Các chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết 

 Trung Quốc có các chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết trong 

các lĩnh vực. 

đ) Trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức  

 Nhà nước cần cung cấp trợ giúp đặc biệt đối với người khuyết tật bằng cách áp dụng 

thông qua các phương pháp và biện pháp hỗ trợ để xóa bỏ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của 

khuyết tật và những rào cản bên ngoài đồng thời đảm bảo quyền của người khuyết tật được 

bảo vệ.  

2.3.2.4 Các Đạo luật về người khuyết tật của Mỹ  

a) Phương pháp tiếp cận 

 Về người khuyết tật, Mỹ có tới 4 Luật khác nhau.Luật về giáo dục của người khuyết tật, gọi 

chung là Đạo luật về người khuyết tật, Đạo luật này được tiếp cận dựa trên quyền của người 
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khuyết tật. Đạo luật gồm 10 luật liên bang nghiêm cấm sự kỳ thị và xác lập các quyền của những 

người khuyết tật được sống một cuộc đời độc lập và đầy đủ nhân phẩm trong xã hội. 

b) Phạm vi đối tượng 

Theo định nghĩa của Đạo luật này, một cá nhân có khuyết tật là người bị suy yếu về thể 

xác hoặc tâm thần làm hạn chế đáng kể một hay nhiều hoạt động quan trọng trong đời sống. 

c) Các chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết 

Chính sách hỗ trợ, phát triển phúc lợi và các dịch vụ cần thiết đối với người khuyết tật, 

tàn tật được áp dụng trên các lĩnh vực. 

đ) Trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức 

Chính phủ của các tiểu bang và địa phương có nhiệm vụ cung cấp cho những người 

khuyết tật cơ hội bình đẳng để được hưởng những lợi ích của mọi chương trình, dịch vụ và 

hoạt động của Chính phủ. 

e) Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam 

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với Việt Nam là về giáo dục và đào tạo nghề. 

2.3.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

 Về phương pháp tiếp cận: Trước hết phải dựa vào phương pháp tiếp cận dựa vào quyền và 

nhu cầu của người khuyết tật; tiếp đó là phương pháp tiếp cận liên ngành, phương pháp có sự 

tham gia, phương pháp tiếp cận học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm tốt của các nước đi trước và kinh 

nghiệm sẵn có của nước ta. 

Về đối tượng chính là người khuyết tật: Cần có sự chọn lọc kinh nghiệm của các nước khi 

đưa định nghĩa người khuyết tật để bảo đảm không bỏ sót bất cứ đối nào và trách có sự phân 

biệt đối xử ngay trong các định nghĩa hay thuật ngữ sử dụng. 

Về trách nhiệm: Ngoài đối tượng chính là quyền và trách nhiệm của người khuyết tật cần 

có sự hài hòa giữa trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội và nhà nước. 

Về nội dung: Cần bao phủ tất cả các vấn đề, các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật đáp 

ứng được mục tiêu "hướng tới một xã hội hòa nhập, không rào cản và dựa trên quyền và nhu cầu 

của người khuyết tật". Vì vậy. trong Luật về người khuyết tật của nước ta ngoài phần đầu mang 

tính chất quy định chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, những vấn đề có tính nguyên tắc 

chung, cần phải thể hiện rõ ràng cụ thể những nội dung cơ bản, quan trọng. 

- Về cách thức thể hiện văn bản Luật:  

Đối với từng lĩnh cụ thể cần có các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp và xác 

định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ xã 

hội cho người khuyết tật. 

Chương 3 

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ  

VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

3.1. Quan điểm cơ bản về bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật 

3.1.1 Bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật cần quán triệt và thể chế hóa các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước về người khuyết tật, đồng 

thời trên cơ sở nội dung của hệ thống luật pháp của nước ta về lĩnh vực người khuyết tật cần 

phù hợp với Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và các điều ước quốc tế Việt 

Nam đã cam kết tham gia hoặc phê chuẩn có liên quan đến người khuyết tật. 

3.1.2 Việc Bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật nhằm cụ thể hóa cương lĩnh 

của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, từng bước đưa luật pháp điều chỉnh các quan hệ chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội và các chính sách liên quan đến người khuyết tật, tạo môi trường 

pháp lý, điều kiện và cơ hội bình đẳng, không rào cản đối với người khuyết tật trong thực tiễn 

cuộc sống. 
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3.1.3 Bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội, với nhận thức chung của cả cộng đồng, khả năng tài chính cũng như các điều kiện về kinh 

tế, văn hóa xã hội của nhà nước ta. 

3.1.4 Bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật chính là đưa những căn cứ pháp lý 

cơ bản về quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật và quy định chi tiết về các chế độ chính sách, 

điều kiện đảm bảo đặc biệt là xác định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội để người 

khuyết tật thực hiện các quyền cơ bản trong tiếp cận xã hội. 

3.2. Bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật trong điều kiện xây dựng Nhà 

nước pháp quyền ở Việt Nam 

 Một trong những yêu cầu cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay là mô 

hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo 

nguyên tắc tôn trọng quyền con người, quyền công dân và không ngừng hoàn thiện cơ chế bảo 

đảm con người, quyền công dân nói chung trong đó có quyền của người khuyết tật.  

Bên cạnh đó, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng 

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì thế, trong các nghị quyết của mình, Đảng ta đặt ra yêu cầu 

cấp thiết phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo để không ngừng phát huy 

vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện đầy đủ và ngày càng sâu sắc các 

yếu tố cơ bản cấu thành mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói trên. 

3.3. Một số giải pháp về bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật 

3.3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của xã hội về quyền của 

người khuyết tật 

 Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, tổ chức Trung ương, cấp ủy 

đảng chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác người khuyết tật. Bản thân 

người khuyết tật cũng phải nhận thức đúng về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Các gia 

đình có thành viên là người khuyết tật phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ để 

người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh.. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cần được thực hiện đồng bộ, thường 

xuyên và phải là nhiệm vụ, trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức. 

3.3.2. Xây dựng ý thức đạo đức, ý thức pháp luật trong việc bảo vệ và bảo đảm quyền 

của người khuyết tật 

Nâng cao ý thức đạo đức và ý thức pháp luật giúp con người hiểu rõ hơn quyền của người 

khuyết tật, từ đó đề xuất và đảm bảo thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ. Hiện nay, ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc không vi phạm 

những hành vi bị nghiêm cấm, nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật đã và đang được thực 

hiện rất hiệu quả và thiết thực thông qua các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm miễn phí cho 

người khuyết tật hay giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng,… 

3.3.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về người khuyết tật 

 Để đảm bảo tốt nhất các quyền và trách nhiệm của người khuyết tật cần thiết phải nghiên cứu 

hoàn thiện hệ thống Luật pháp về lĩnh vực người khuyết tật theo hướng: 

 - Phải quán triệt, thể chế hóa, xác định chức năng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về người khuyết tật. 

 - Đảm bảo giữ tính ổn định những quy định còn phù hợp đồng thời điều chỉnh và hoàn 

thiện các quy định không còn phù hợp, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh cần được điều 

chỉnh bằng pháp luật.  

 - Các quy định đảm bảo có tính khả thi và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 

khả năng tài chính của nhà nước ta.  
 - Hệ thống các quy định danh riêng đối với người khuyết tật cần đảm bảo phù hợp với hệ 

thống pháp luật của Việt Nam và bảo đảm thực hiện cam kết quốc tế mà đặc biệt là Công ước 
quốc tế về quyền của người khuyết tật và các điều ước quốc tế Việt Nam đã cam kết tham gia 
hoặc phê chuẩn có liên quan đến người khuyết tật. 
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Đồng thời, trong thời gian tới phải đẩy nhanh việc thực hiện một số công việc sau: 

Thứ nhất: Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người 
khuyết tật. 

Thứ hai: Nghiên cứu và sớm trình các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn Công ước của 
Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, Công ước số 159 của ILO. 

3.3.4. Đẩy mạnh phòng ngừa khuyết tật 

 Ngoài nguyên nhân khuyết tật do bầm sinh di truyền, các nguyên nhân dẫn đến khuyết tật 
khác chúng ta đều có thể phòng tránh và hạn chế tối đa mức độ khuyết tật. Do vậy, cần xây 
dựng và triển khai việc phòng ngừa khuyết tật tại gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội 

thông qua các biện pháp: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục việc phòng ngừa khuyết tật ở thai 
nhi và trẻ nhỏ cho phụ nữ ở lứa tuổi sinh sản.. 

3.3.5. Tăng cường cơ chế thực thi và giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền của 

người khuyết tật 

 Bên cạnh các giải pháp nêu trên, một trong những giải pháp không thể thiếu và phải đảm 
bảo thực hiện xuyên suốt để đảm bảo các quyền của người khuyết tật là tăng cường cơ chế 
thực thi và giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền của người khuyết tật.  

 

KẾT LUẬN 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, 

tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều đó có nghĩa rằng, việc bảo vệ và bảo đảm 
quyền của người khuyết tật trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội đối với người khuyết tật nói riêng, các tầng lớp dân cư khác nói chung là 
nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước Việt Nam. 

Người khuyết tật 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 đôṇg, sinh hoaṭ, học tập gặp khó khăn. Bộ 

phận dân cư chiếm một tỷ lệ không nhỏ và tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, 

kinh tế, xã hội. Họ có thể là nông dân, công nhân và có cả những trí thức. Bên cạnh sự nỗ lực vươn 

lên của bản thân, những người này luôn cần được sự trợ giúp của gia đình, nhà nước và xã hội. 

Hiện nay, Việt Nam đã thành lập được Liên hiệp hội người khuyết tật đã được thành lập, 

thực hiện đoàn kết, thống nhất người khuyết tật trên phạm vi cả nước để thúc đẩy thực hiện 

tốt hơn nữa việc bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật. Đất nước ta đang trong tiến 

trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi 

với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, chính vì lẽ đó, việc chăm lo cho con người, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật là yêu cầu quan trọng. Hơn lúc nào hết cần 

phải tổ chức tốt hoạt động thực hiện pháp luật về người khuyết tật với hệ thống pháp luật 

đồng bộ, không rào cản đối với người khuyết tật nói riêng và hoạt động thực hiện hệ thống 

pháp luật nói chung. 

Những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về người khuyết tật hướng đến việc 

xác định trách nhiệm từ phía nhà nước cũng như vai trò của các tổ chức xã hội, đó là những 

chủ thể quan trọng trong quá trình thực hiện pháp luật về người khuyết tật.  

Để bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật trước hết cần nâng cao nhận thức của 

toàn xã hội về người khuyết tật. Phải nhận thức được họ là nhóm người yếu thế trong xã hội, 

khuyết tật là không ai mong muốn và có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị khiếm 

khuyết bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng nào đó và họ cần được bình đẳng trong quá 

trình hội nhập đời sống cộng đồng xã hội. 

Điều kiện về bảo đảm quyền của người khuyết tật tật trong đó có sự phối hợp, kết hợp 

giữa các ngành trong triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả thực hiện pháp luật. 

Trong nội dung này thì trách nhiệm của chính quyền địa phương có ý nghĩa là tác động trực 

tiếp tới quyền và những chính sách bảo trợ xã hội thường xuyên của người khuyết tật. 
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Để thực hiện tốt việc bảo vệ và bảo đảm quyền của người khuyết tật đòi hỏi nhà nước cần 

từng bước xây dựng chính sách bảo trợ xã hội đối với toàn dân trong đó đặc biệt quan tâm tới 

những nhóm dân cư yếu thế trong đó có người khuyết tật đồng thời mở rộng và phát triển và 

tạo lập nhiều hệ thống và hình thức bảo trợ xã hội cho những người gặp khó khăn trong hòa 

nhập đời sống cộng đồng xã hội trong đó có người khuyết tật. 
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