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Thực hiện Công văn số 2529/UBND-LĐTBXH ngày 03/4/2019 UBND 

thành phố Nha Trang về triển khai các hoạt động nhân ngày Người khuyết tật 

Việt Nam 18/4/2019, 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Khẩu hiệu tuyên truyền  

- Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật. 

- Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, 

hòa nhập cộng đồng.  

2. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố 

Thực hiện tuyên truyền bằng băng -rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với 

chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x 0.8m tại các tuyến 

đường trung tâm của thành phố. Số lượng do Trung tâm quyết định theo kinh 

phí được phân bổ. 

b)UBND các xã, phường  

- Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội thực hiện treo băng-rôn dọc, khẩu 

hiệu tuyên truyền với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x 

0.8m tại các tuyến đường do địa phương quản lý. Số lượng do từng xã, phường 

quyết định 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh thực hiện phát thanh tuyên 

truyền theo tài liệu Phòng biên soạn trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 20/4/2019. 

Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng LĐTB&XH (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng;                                                                      
- Lưu: VT, Vy.                                                  

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 

Kính gửi: 

          - Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP; 

               - UBND các xã, phường.  
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

VỀ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Kèm theo Công văn453 /VHTT-TTCS  ngày 08 tháng 4 năm 2019) 

 

Kính thưa toàn thể nhân dân! 

Nhằm xóa bỏ sự kỳ thị đối với người khuyết tật, đồng thời giúp đỡ người 

khuyết tật hòa nhập với xã hội, Phòng Văn hóa và thông tin thành phố xin trích 

đọc một số Điều của Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 như 

sau:  

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật 

1. Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây: 

a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 

b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

c) Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã 

hội; 

d) Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, 

việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao 

thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác 

phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người khuyết tật 

1. Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người 

khuyết tật. 

2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn 

thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng 

và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo 

trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 

4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội. 
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5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức 

năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết 

tật. 

7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 

8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết 

tật hoạt động. 

9. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong 

việc trợ giúp người khuyết tật. 

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm 

vận động xã hội trợ giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập 

cộng đồng; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và 

chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật. 

3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết 

tật. 

Điều 8. Trách nhiệm của gia đình 

1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình 

nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và 

nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

2. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật; 

b) Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 

c) Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn 

đề liên quan đến cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình; 

d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Ngày người khuyết tật Việt Nam 

Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. 

Điều 13. Thông tin, truyền thông, giáo dục 

1. Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng 

ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về 

vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 
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2. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật bao 

gồm: 

a) Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật; 

b) Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về người khuyết tật; 

c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đối với người khuyết tật; 

d) Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật và các biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu khuyết tật; 

đ) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 

3. Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật phải bảo đảm 

chính xác, rõ ràng, thiết thực; phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội. 

4. Trách nhiệm thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật: 

a) Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác 

thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật cho nhân dân trên địa bàn 

địa phương; 

c) Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về dung lượng, 

vị trí đăng trên báo in, báo điện tử; về thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin, 

truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật trên đài phát thanh, đài truyền hình 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 

2. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khuyết tật. 

3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật, đạo đức xã hội. 

4. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì 

người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để 

trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

5. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc theo 

quy định của pháp luật. 

6. Cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật. 

7. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật. 

Trích nguồn: Luật Người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2010. 
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