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HỖ TRỢ THỰC THI VÀ ĐIỀU PHỐI CHÍNH 
SÁCH VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
THÁNG 11/2015 – 10/2020 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: VNAH | KINH PHÍ DỰ TRÙ: 5.900.000 ĐÔ LA MỸ 
 
Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý tương đối toàn diện nhằm đảm bảo quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, việc thực thi 
chính sách về người khuyết tật còn nhiều hạn chế. Do vậy, người khuyết tật gặp một số khó khăn trong thực thi quyền và tiếp 
cận dịch vụ. Việc tăng cường điều phối thực thi chính sách và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ phục hồi chức năng là một 
trong các yếu tố then chốt nhằm đảm bảo người khuyết tật hưởng các quyền do luật quy định và hòa nhập xã hội. Dự án hỗ 
trợ các đối tác cấp trung ương và cấp địa phương tại hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước nhằm hướng tới mục tiêu trên.  
 

TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH  
Hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác nhà nước trong xây dựng và thực thi Kế hoạch Triển khai Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền 
của Người khuyết tật (CRPD) cũng như rà soát và điều chỉnh chính sách chuyên ngành để phù hợp với Công uớc. Dự án 
cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy thực thi Luật người khuyết tật, Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật (KH 1019) và Kế hoạch quốc gia 
phát triển phục hồi chức năng, bao gồm mở rộng danh mục các dịch vụ phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế chi trả. 
 
Hỗ trợ và nâng cao năng lực điều phối của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật và các thành viên trong vận động chính 
sách, lập kế hoạch và giám sát thực thi chính sách về khuyết tật cũng như các kế hoạch trợ giúp người khuyết tật ở cấp quốc 
gia và cấp tỉnh. 
 
Hỗ trợ các bên hoàn thiện và triển khai khung Giám sát và Đánh giá quốc gia; thực hiện đánh giá thường niên và các báo cáo 
cho Chính phủ và Liên Hiệp Quốc về công tác người khuyết tật và báo cáo thực thi Công ước. Dự án sẽ hỗ trợ Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về người khuyết tật với việc mở rộng ứng dụng Phần 
mềm Quản lý thông tin Người khuyết tật (DIS) ra các tỉnh còn lại.  
 

ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU 
Dự án sẽ hợp tác với các Trường đại học đối tác nhằm xây dựng và tích hợp môn hoạt động trị liệu vào các chương trình đào 
tạo chuyển đổi hiện nay về phục hồi chức năng. Thông qua dự án, đội ngũ bác sỹ, y sỹ và nhân viên y tế cộng đồng tại Tây 
Ninh và Bình Phước được đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề phục hồi chức năng đạt tiêu chuẩn của nhà nước. Dự án 
DIRECT cũng hỗ trợ thành lập các đơn vị phục hồi chức năng ở cấp tỉnh, huyện, xã; cung cấp trang thiết bị và đào tạo cán bộ 
phục hồi chức năng cho các đơn vị này. Hoạt động đào tạo và can thiệp tại địa phương sẽ chú trọng tới vấn đề bất bình đẳng 
giới và phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. 
 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 
Đến năm 2020, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 4.000 người khuyết tật và 5.400 cán bộ cung cấp dịch vụ và người chăm sóc 
cho người khuyết tật. 

Trong ảnh: Trẻ được vật lý trị liệu. (VNAH) 
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