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Dự án ‘Việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật’ được thực hiện nhằm đáp ứng 

nhu cầu học nghề và việc làm c a người khuyết tật tại Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt 

Nam, tổ chức Handicap International thực hiện Dự án ở 18 xã thuộc 3 huyện c a tỉnh Đồng Nai 

(1 huyện thành thị, 1 huyện nông thôn và 1 huyện bán thành thị), khu vực theo thống kê có 5.6% 

dân số là người khuyết tật (154.000 người) (Sở LĐTBXH, 2014). Tuy Luật Người khuyết tật 

(51/2010), Luật Dạy nghề (Luật số 76/2006/QH11, chương VII) và Luật Lao động (năm 1994, 

sửa đổi năm 2007, m c III), công nhận quyền bình đẳng c a người khuyết tật trong học nghề và 

việc làm, theo một khảo sát thực hiện bởi Handicap International trong năm 2012, 64% chưa có 

việc làm, 7% có việc làm nhưng không ổn định và 29% có việc làm ổn định. Khảo sát cũng chỉ 

ra rằng số lao động là người khuyết tật trong thị trường lao động phi chính thức chiếm tỉ lệ cao; 

quy định về trợ cấp xã hội, theo Luật và trong thực tế, ph  thuộc hoàn toàn vào mức độ khuyết 
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tật và độc lập với tình trạng việc làm và điều kiện kinh tế c a hộ gia đình; khoảng 3% NKT 

không biết tới chế độ trợ cấp xã hội (Handicap International, 2012). 

 

Một trong những thành quả chính c a Dự án là các mô hình thành công đã được Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai, đối tác chính c a Dự án, chính thức 

thông qua kế hoạch nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các mô hình này bao gồm Định hướng 

nghề, Đào tạo nghề cầm tay chỉ việc, Tín d ng và Ban vận động doanh nghiệp. Tài liệu này tập 

trung vào việc phân tích cơ chế phối hợp c a các đối tác chính c a Dự án và sự tham gia c a 

người khuyết tật vào cơ chế này.  

 

1. Cơ chế phối hợp giữa các đối tác chính của Dự án 

Tại Việt Nam hệ thống chính quyền cấp tỉnh có cơ quan quản lỦ nhà nước cao nhất là y 

ban nhân dân (UBND) với sự hỗ trợ và tham mưu c a các Sở ban ngành trực thuộc. Ngoài ra, 

các đoàn thể như Hội ph  nữ, Hội nông dân, v.v. với chức năng tương tự như các tổ chức xã hội 

dân sự có vai trò lớn trong việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm v  chính trị - kinh tế - xã hội c a địa 

phương. 

 

Cơ cấu tổ chức c a Dự án được thực hiện theo hướng có sự tham gia toàn diện c a chính 

quyền địa phương trong mọi hoạt động c a Dự án. Ban quản lý Dự án cấp Tỉnh bao gồm năm 

thành viên từ Sở LĐTBXH và tổ chức Handicap International, chịu trách nhiệm trao đổi thông 

tin và tư vấn cho các bên tham gia, xác định các nguồn lực cần sử d ng, lên kế hoạch hoạt động, 

duyệt ngân sách, quản lý công tác giám sát và đánh giá. Tại mỗi huyện thực hiện Dự án có Ban 

điều hành Dự án cấp huyện bao gồm thành viên từ UBND huyện, Phòng LĐTBXH huyện, Hội 

ph  nữ và Hội nông dân, chịu trách nhiệm điều phối cán bộ xã và ấp thực hiện hoạt động theo kế 

hoạch, xét duyệt vốn tài trợ cho người th  hưởng và thực hiện giám sát đánh giá. Ngoài ra còn có 

các đơn vị chuyên trách phối hợp thực hiện như Ngân hàng chính sách, Chi c c thú y và Ban vận 

động doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Tổ chức Handicap International với 



 

 

 

 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

chính nhân viên Dự án là đơn vị tư vấn kỹ thuật và điều phối việc thực hiện thí điểm các mô hình 

mới. 

 

Để hình thành cơ cấu trên, sơ đồ đối tác (Ph  l c 1) và bản phân tích đối tác được xây 

dựng với sự tham gia c a các bên như chính quyền địa phương, người khuyết tật, các tổ chức xã 

hội dân sự và doanh nghiệp. Sơ đồ đối tác thể hiện các đơn vị có tiềm năng tham gia Dự án, vai 

trò dự kiến c a từng đơn vị trong Dự án và mối quan hệ giữa các đơn vị này. Bản phân tích đối 

tác bao gồm các tiêu chí đánh giá là Mức độ quan tâm, Quyền quyết định, Nguồn lực và R i ro 

c a các đơn vị tiềm năng. Sơ đồ đối tác và Bản phân tích đối tác được cập nhật định kỳ để đảm 

bảo hiệu quả tham gia c a đối tác thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và khối lượng công 

việc cho phù hợp với tình hình từng thời điểm và tránh mâu thuẫn do thiếu đồng thuận. Sơ đồ đối 

tác và Bản phân tích đối tác đồng thời là nền tảng để phát triển hệ thống liên kết dịch v  chính 

quy giữa các đối tác liên quan có cấu trúc hoạt động khác nhau. 

 

Bên cạnh nhóm đối tác chính của Dự án là hệ thống ngành dọc chuyên trách của Sở 

LĐTBXH, Dự án áp dụng hình thức hợp tác đa ngành linh hoạt. Một số điển hình là sự hợp 

tác với Hội Ph  Nữ và Ngân hàng Chính sách Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm chuyên 

môn và sự quan tâm c a họ trong việc cung cấp các dịch v  tài chính giúp đáp ứng nhu cầu tín 

d ng hòa nhập cho người khuyết tật. Thỏa thuận hợp tác với Chi c c thú y để sử d ng hệ thống 

cộng tác viên thú y cấp cơ sở giúp đảm bảo tính khả thi c a hoạt động đào tạo nghề thú y theo 

mô hình cầm tay chỉ việc cho đa số người khuyết tật có nhu cầu chăn nuôi nhỏ. Việc thành lập 

Ban vận động doanh nghiệp với thành phần bao gồm Ban quản lý khu công nghiệp và Trung tâm 

giới thiệu việc làm giúp thúc đẩy môi trường làm việc hòa nhập ở khối doanh nghiệp. Tính bền 

vững c a Ban được đảm bảo thông qua việc tăng cường kỹ năng vận động cho các thành viên 

c a Ban và cam kết c a Sở LĐTBXH với Phó giám đốc Sở làm trưởng Ban và một cán bộ 

chuyên trách làm thư kỦ và tổ chức hoạt động. Sự kết hợp giữa các đối tác theo ngành “dọc” 

và “ngang” đã mang đến sự đa dạng về nguồn lực trong việc hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm 
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việc làm. Nói cách khác, Dự án hướng đến loại hình hợp tác “hướng nội”1, trong đó các bên nỗ 

lực tối ưu hóa nguồn lực hiện có và hợp lực vì m c tiêu chung  (McQuaid, 2000). 

 

Kinh nghiệm thực tế c a Dự án cho thấy sự tham gia toàn diện c a chính quyền địa 

phương giúp tăng năng lực, sự minh bạch và trách nhiệm c a đối tác trong việc cung cấp các 

dịch v  đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật cũng như đảm bảo tính bền vững c a Dự 

án khi Handicap International ngừng tham gia vào Dự án.  Thông qua tập huấn và đào tạo, hơn 

50 cán bộ đối tác đã có năng lực tư vấn và đồng hành cùng người khuyết tật trong quá trình học 

nghề và tìm việc làm. Thông qua quan hệ đối tác với Ngân hàng chính sách, các chương trình tín 

d ng hiện có được thông báo đến người khuyết tật và 132 triệu đồng (khoảng 5.000 Euro) trong 

quỹ khuyết tật c a tỉnh được Sở LĐTBXH y thác thành nguồn vốn vay. Hiệu quả c a các mối 

quan hệ hợp tác này đã thúc đẩy Sở LĐTBXH Đồng Nai quyết định nhân rộng các mô hình 

thành công sử d ng nguồn lực địa phương và phổ biến cơ cấu hợp tác tương tự trong địa bàn 

tỉnh.  

 

2. Sự tham gia của người khuyết tật vào cơ chế phối hợp giữa các đối tác thực 

hiện dự án vì người khuyết tật 

Dự án áp d ng phương pháp “Hỗ trợ xã hội theo ca” (Leymat, 2011) (Ph  l c 2). Phương 

pháp này giúp người khuyết tật nâng cao sự tham gia c a họ trong việc ra quyết định ở cấp độ cá 

nhân và gia đình, tạo tiền đề cho việc tiếp cận cộng đồng. Tuy nhiên sự tham gia c a người 

khuyết tật tại các khu vực thực hiện Dự án nhìn chung chưa vượt ra khỏi phạm vi gia đình. Việc 

thiết lập và c ng cố đối thoại với các nhóm tự lực và các tổ chức và hội nhóm c a người khuyết 

tật vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người khuyết tật tiếp cận với cộng đồng và 

đóng góp tiếng nói trong các hoạt động vì quyền c a họ. 

 

Khảo sát đánh giá nhu cầu c a chúng tôi đã xác định được một số tổ chức và hội nhóm 

người khuyết tật ở tỉnh Đồng Nai (Handicap International, 2012). Tuy nhiên, các tổ chức và hội 

                                                           
1
 Khác với loại hình hợp tác “hướng ngoại”, trong đó các thành viên tập trung khai thác nguồn lực từ bên ngoài 

thông qua các mối quan hệ hợp tác. 
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nhóm này còn gặp nhiều hạn chế. Đa số họ hoạt động tại thành phố, thị trấn nên các dịch v  cung 

cấp chưa lan tỏa đến các khu vực nông thôn. Nhiều tổ chức, hội nhóm chỉ ph c v  cho một loại 

khiếm khuyết nhất định. Các tổ chức hội nhóm còn rời rạc, chưa nối kết nên thiếu sức mạnh tập 

thể và khó tận d ng nguồn lực để thực hiện các hoạt động mang tính chiến lược, lâu dài và có tác 

động lớn. Ngoài ra, một số đang trong thời kỳ đầu thành lập nên không được chính quyền địa 

phương và các nhà cung cấp dịch v  đánh giá là đối tác đáng tin cậy. Vai trò c a các tổ chức này 

thường không được hiểu đầy đ , nhất là sự khác nhau giữa vai trò vận động chính sách và vai trò 

cung cấp dịch v . Bên cạnh đó, các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật chưa có nhiều cơ hội 

phát triển khả năng và nguồn lực.  

 

Thiết kế c a Dự án tại Việt Nam chưa góp phần giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, từ hoạt 

động tại các quốc gia khác, Handicap International đã đúc kết một số bài học liên quan đến vai 

trò vận động chính sách và vai trò cung cấp dịch v  sinh kế c a các tổ chức và hội nhóm người 

khuyết tật.  

 

Về vai trò vận động chính sách, yêu cầu quan trọng là tổ chức có năng lực quản lý, khả 

năng tổ chức nội bộ và năng lực đại diện. Các nội dung liên quan đến việc nâng cao năng lực vận 

động chính sách có thể bao gồm tập huấn về gây quỹ, kỹ năng quản lý, phương pháp vận động, 

nâng cao nhận thức, về quyền c a người khuyết tật, về các công c  cần thiết như Công ước quốc 

tế về quyền c a người khuyết tật, v.v. để giúp các nhóm thiệt thòi có nhiều cơ hội tiếp cận với 

lãnh đạo/ người làm chính sách.  

 

Về vai trò cung cấp dịch v  sinh kế c a các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật, do tính 

phức tạp và đa dạng c a các hoạt động sinh kế, nhiều thách thức có thể nảy sinh, chẳng hạn như 

sự kém minh bạch tài chính, mức độ tham gia không đồng đều giữa các thành viên hay việc thiếu 

tự nguyện khi tham gia nhóm sinh kế. Vì vậy tăng cường năng lực cho người khuyết tật thông 

qua phương pháp hỗ trợ theo ca cần được thực hiện trước khi hỗ trợ thực hiện hoạt động sinh kế. 

Việc chọn lựa các tổ chức và hội nhóm người khuyết tật làm đơn vị cung cấp dịch v  về sinh kế 
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cần được giải trình kỹ, ví d  như việc thiếu các dịch v  sinh kế tại địa phương hoặc đơn vị cung 

cấp dịch v  sinh kế không quan tâm hỗ trợ người khuyết tật, v.v. Nên ưu tiên chọn các đơn vị 

chính quy chuyên cung cấp dịch v  sinh kế. Việc giả định rằng các tổ chức và hội nhóm người 

khuyết tật có thể tự xây dựng năng lực để điều hành các hoạt động sinh kế có thể dẫn đến sự 

thiếu trách nhiệm, mất tập trung và ảnh hưởng chung đến tính hiệu quả c a hoạt động trừ khi các 

hoạt động sinh kế được thiết kế và thực hiện cẩn thận. Bên cạnh đó, thành viên các tổ chức và 

hội nhóm người khuyết tật có thể tham gia vào các hoạt động vận động chính sách về sinh kế 

nhưng cần có chuyên gia kinh tế hỗ trợ để đảm bảo rằng các vấn đề về kinh tế được xem xét. 

Vận động chính sách về hòa nhập sinh kế cho người khuyết tật bằng cách dựa trên quyền thường 

không tác động lớn lên các đơn vị kinh tế tư nhân. Thay vào đó, sử d ng ngôn ngữ kinh tế sẽ đạt 

kết quả vận động tốt hơn.   

 

Nhìn chung, dự án “Việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật” trong quy mô được 

thiết kế tuy chưa đưa ra được những đóng góp nền tảng cho công tác vận động chính sách có sự 

tham gia c a người khuyết tật nhưng đã góp phần minh chứng tính hiệu quả c a việc ch  động 

đối thoại với chính quyền địa phương về một môi trường hòa nhập cho người khuyết tật, đặc biệt 

trong lĩnh vực sinh kế. 
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Phụ lục 1: Sơ đồ đối tác c a dự án “Việc làm và An Sinh xã hội cho Người khuyết tật” tỉnh 

Đồng Nai, giai đoạn 2011-2014 
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Phụ lục 2: Phương pháp “Hỗ trợ xã hội theo ca” 

- “Hỗ trợ theo ca” nhằm đáp ứng nhu cầu c a cá nhân dựa trên việc nhận diện họ là ai và 

điều gì tốt nhất cho họ. “Hỗ trợ theo ca” khác với “hỗ trợ theo cá nhân”. “Hỗ trợ theo cá 

nhân” hướng đến việc cung cấp cùng một loại hình và số lượng dịch v  cho các cá nhân. 

- “Hỗ trợ”, ngày nay, có Ủ nghĩa về mặt nâng cao năng lực cho một cá nhân để họ hỗ trợ 

cho chính mình. 

+ “Hỗ trợ” khác với “Theo dõi/ quản lý”.  “Theo dõi” chỉ hướng đến việc xem 

xét sự việc tiến triển như thế nào trong tương lai và đánh giá con người và môi 

trường họ sống. 

+ Hỗ trợ theo ca là một phương pháp/ dịch v  đòi hỏi sự sát sao (mối quan hệ gần 

gũi với một cá nhân), một phương pháp lấy con người làm trung tâm. 

- Hỗ trợ theo ca là phương pháp tiếp cận có hệ thống. Phương pháp tiếp cận có hệ thống 

là cách thức chúng ta tương tác với các cá nhân, hiểu hoàn cảnh, thái độ và niềm tin c a 

họ. Các cá nhân này chịu ảnh hưởng bởi nhiều tầng quan hệ/ các cá nhân khác. 

+ Phương pháp tiếp cận có hệ thống cũng xác định rằng mỗi công đồng/ xã hội có 

khả năng đưa ra giải pháp cho các vấn đề c a chính họ: nhận diện các khó khăn 

thách thức cũng như huy động nguồn lực.  

+ Các hệ thống thường xuyên thay đổi và các cá nhân sống trong các hệ thống hay 

thay đổi này. 

- Hỗ trợ theo ca có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. 

- Hỗ trợ theo ca có 3 hợp phần chính là Mối quan hệ, Thời gian và Sự thay đổi. 

- Hỗ trợ theo ca sử d ng các dự án theo ca, dựa trên vai trò xã hội và các hoạt động sống 

hàng ngày. Các dự án theo ca là các thành phần nhỏ hơn c a kế hoạch cuộc sống c a một 

cá nhân (hoặc dự án cuộc sống) 

+ Một dự án hỗ trợ theo ca có các đặc điểm sau: có m c tiêu rõ ràng, có điểm bắt đầu 

và điểm kết thúc, được xây dựng dựa trên nhu cầu/ năng lực/ tính ưu tiên, có kế hoạch 

và có nguồn lực, có thể điều chỉnh và theo dõi thường xuyên. 
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- Hỗ trợ theo ca tập trung vào Sự thay đổi; và thân ch  có thể trải qua nhiều giai đoạn và 

cảm xúc trong suốt quá trình. 

- Mục tiêu của Hỗ trợ theo ca không phải là gỡ bỏ rào cản của thân chủ (và/hoặc đáp 

ứng một nhu cầu nhất định) mà là hỗ trợ thân chủ có đủ năng lực để nhận diện và 

vượt qua các rào cản trong cuộc sống của họ (tăng năng lực cá nhân). 

- Quy trình chuẩn c a Hỗ trợ xã hội theo ca bao gồm 8 bước. Tuy nhiên, không phải tất 

cả người thụ hưởng đều cần trải qua 8 bước này. Các bước trong quy trình bao gồm: 

1. Thiết lập quan hệ và/hoặc đánh giá nhu cầu  

2. Chuẩn đoán tình huống  

3. Xác định và thương lượng 1 dự án theo ca 

4. Xây dựng Kế hoạch hành động để thực hiện dự án theo ca 

5. Thỏa thuận với người th  hưởng  

6. Thực hiện và giám sát dự án theo ca 

7. Phân tích các kết quả đạt được  

8. Kết thúc hỗ trợ ca 

Quy trình hỗ trợ theo ca cho người khuyết tật cũng tương tự như cho các 

nhóm yếu thế khác. Tuy nhiên, cần lưu Ủ là nhân viên công tác xã hội 

cần thực tế và cân nhắc các khiếm khuyết c a thân ch . 

Từ năm 2006, tổ chức Handicap International vận d ng phương pháp Hỗ 

trợ xã hội theo ca. Phòng kỹ thuật c a HI đã tổ chức 1 hội thảo về ch  đề 

này vào năm 2008 và xuất bản sách hướng dẫn phương pháp Hỗ trợ theo 

ca vào năm 2009. Tài liệu cùng với CD và công c  tập huấn được hoàn 

chỉnh vào năm 2012.  
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