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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1267/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 27  tháng 9 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện 

giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 7706/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với 

người khuyết tật trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền:  

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

về Thông tư số 03/2018/TT-BGDDT quy định về giáo dục hòa nhập dành cho 

người tàn tật, khuyết tật. 

2. Thời gian: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 05/10/2018 đến ngày 

25/10/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 25/10/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

 TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về thực hiện các quy định về giáo dục  

hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật. 

 

(kèm theo Công văn số 1267 /VHTT-PT ngày 27 tháng 9 năm 2018) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, học sinh, 

phụ huynh và cộng đồng về giáo dục hòa nhập, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục 

hòa nhập của người khuyết tật, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố xin trích 

đọc một số Điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGDDT ngày 29/01/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, 

khuyết tật như sau: 

 

Điều 3. Mục tiêu giáo dục hòa nhập 

1. Người khuyết tật được phát triển khả năng của bản thân, được hòa nhập và 

tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng. 

2. Đảm bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp với đặc điểm, khả 

năng của người khuyết tật. 

Điều 7. Vai trò, trách nhiệm của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập trong việc phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục hòa nhập 

1. Hỗ trợ phát hiện khuyết tật, lập kế hoạch và thực hiện giáo dục hòa nhập. 

2. Hỗ trợ chuyên môn về chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục. 

3. Hỗ trợ, tư vấn về chăm sóc, giáo dục người khuyết tật cho gia đình người 

khuyết tật. 

Điều 8. Nhập học, tuyển sinh người khuyết tật học hòa nhập 

1. Người khuyết tật được hưởng chính sách nhập học, tuyển sinh theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

và Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 

(Thông tư số 42) và quy chế tuyển sinh các cấp học và trình độ đào tạo hiện 

hành. 

2. Hồ sơ của người khuyết tật học hòa nhập theo quy định đối với từng cấp học, 

trình độ đào tạo và giấy xác nhận mức độ khuyết tật, kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Điều 9. Kế hoạch giáo dục cá nhân 

1. Mỗi người khuyết tật học hòa nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân. 

2. Kế hoạch giáo dục cá nhân do giáo viên, giảng viên phối hợp với nhân viên 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gia đình người khuyết tật xây dựng trên cơ sở 
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khả năng và nhu cầu của người khuyết tật, Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy 

học phù hợp với Điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. 

3. Kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các 

đặc điểm cá nhân; Mục tiêu năm học và Mục tiêu học kỳ; thời gian, nội dung, 

biện pháp và người thực hiện; kết quả đánh giá và Điều chỉnh sau đánh giá đối 

với người học. 

Điều 10. Cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi của 

cơ sở giáo dục để thực hiện giáo dục hòa nhập 

1. Cơ sở giáo dục đảm bảo các Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, phương 

tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi đáp ứng yêu cầu giáo dục hòa nhập đối 

với người khuyết tật. 

2. Khuyến khích cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức, cá nhân thiết kế và sản 

xuất thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho người khuyết tật. 

Điều 11. Nhiệm vụ của giáo viên, giảng viên 
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với nhà giáo, giáo viên, 

giảng viên tham gia giáo dục hòa nhập thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Tôn trọng và thực hiện các quyền của người khuyết tật. 

2. Bảo mật thông tin về tình trạng khuyết tật của cá nhân người khuyết tật và gia 

đình người khuyết tật. 

3. Phối hợp với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và gia đình người 

khuyết tật lập kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật học hòa nhập; 

tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá 

nhân của người khuyết tật. 

4. Phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực 

hiện giáo dục hòa nhập. 

5. Tư vấn cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật về dịch vụ hỗ trợ, 

can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả 

năng và nhu cầu của người khuyết tật. 

6. Phối hợp với đồng nghiệp, gia đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan để 

xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập, thân thiện đối với người khuyết tật. 

7. Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để 

nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập. 

Điều 13. Nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

Nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 

6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong 

các cơ sở giáo dục công lập. 

Điều 14. Nhiệm vụ của người khuyết tật 

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của người học theo quy định, người khuyết 

tật tham gia giáo dục hòa nhập thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Học tập và rèn luyện theo kế hoạch giáo dục cá nhân của người khuyết tật 

2. Thông tin tình hình sức khỏe, khả năng học tập, đề xuất nhu cầu hỗ trợ với gia 

đình, cơ sở giáo dục khi cần thiết. 
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3. Tôn trọng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục; đoàn kết, giúp 

đỡ, tương trợ nhau trong học tập và rèn luyện; thực hiện nội quy nhà trường; giữ 

gìn và bảo vệ tài sản chung. 

Điều 15. Quyền của người khuyết tật 

Ngoài các quyền của người học theo quy định, người khuyết tật học hòa nhập 

được hưởng các quyền sau đây: 

1. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi nhập học 

theo quy định. 

2. Được học tập trong các cơ sở giáo dục phù hợp với trình độ, năng lực; được 

quan tâm, tôn trọng và bảo vệ, đối xử bình đẳng trong học tập, trong các hoạt 

động giáo dục để phát triển khả năng cá nhân; được cung cấp thông tin, cấp sách 

giáo khoa, học phẩm, học bổng theo quy định. 

3. Người khuyết tật được học tập, rèn luyện và hỗ trợ trong các giờ học cá nhân 

về kiến thức, kỹ năng đặc thù để học hòa nhập có hiệu quả. 

4. Được tư vấn về dịch vụ hỗ trợ, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, định hướng 

nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật. 

5. Được bảo mật thông tin về tình trạng khuyết tật. 

6. Được tuyên dương, khen thưởng khi có thành tích trong học tập, rèn luyện. 

7. Được hưởng chính sách, chế độ về giáo dục đối với người khuyết tật theo quy 

định tại Thông tư số 42 và các quy định hiện hành khác. 

Nguồn: Trích Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 

của Bộ giáo dục và đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2018 

và thay thế Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập dành cho 

người tàn tật, khuyết tật. 
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