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Lời nói đầu 

Thông qua việc thực hiện nghiên cứu “Bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật ở Việt Nam”, 
Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội đã có đóng góp quan trọng cho những 
hiểu biết và nhận thức về nhu cầu và quyền của người khuyết tật – bao gồm cả sự tham gia 
đầy đủ của người khuyết tật vào tất cả các vấn đề, quyết định, chính sách chung của cộng 
đồng và đất nước. Báo cáo và các nghiên cứu nền tảng đã làm rõ rằng, mặc dù đã có những 
tiến bộ trong việc công nhận quyền của người khuyết tật tại Việt Nam, song một số lĩnh vực 
liên quan đến sự tham gia của người khuyết tật cần được hỗ trợ và nhận được sự vận động 
ủng hộ nhiều hơn nữa.  
 
Một trong số những lĩnh vực cần được nghiên cứu kỹ lưỡng là quyền của người khuyết tật 
trong việc tham gia vào tiến trình bầu cử, nhằm lựa chọn ra người đại diện và lãnh đạo xứng 
đáng. Những trở ngại còn tồn tại trong tiến trình bầu cử được xem là những thách thức không 
nhỏ đối với người khuyết tật trong việc tham gia và thực hiện quyền của mình.  
 
Theo như kết quả khảo sát, đại diện các cơ quan nhà nước, các tổ chức dân sự xã hội, chính 
quyền địa phương, gia đình và cộng đồng nhìn chung đều khuyến khích và hỗ trợ người 
khuyết tật thực hiện đầy đủ quyền bầu cử. Vẫn còn một số thay đổi cần thiết cần phải được 
thực hiện từng bước một nhằm xóa bỏ những rào cản đối với sự tham gia của người khuyết 
tật. Những thay đổi này đòi hỏi sự linh hoạt và hợp tác chặt chẽ của các cá nhân, tổ chức liên 
quan và không quá khó để thực hiện. Nếu thành công, đây sẽ là những cải thiện đáng kể có 
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người khuyết tật. Những thay đổi này sẽ mở ra nhiều cơ hội 
cho người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.  
 
Sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào tiến trình bầu cử là một minh chứng cho khả 
năng, sự sáng tạo và lòng trung thành của họ với đất nước. Người khuyết tật có thể có những 
khiếm khuyết nhất định, song họ cũng là những công dân có tài năng và hiểu biết xứng đáng 
đóng góp cho sự lớn mạnh và phát triển của Việt Nam.  
 
Báo cáo này dựa trên những nghiên cứu nghiêm túc và chi tiết, phản ánh hiện trạng một cách 
trung thực về bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam.  Nghiên cứu cũng đã chỉ ra 
nhiều ưu điểm và thành công bước đầu trong việc thực hiện bầu cử tiếp cận - đây được coi là 
nền tảng cho việc thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của người khuyết tật vào xã hội.  Những 
thiếu sót cần khắc phục vẫn còn là một thực tế nhưng không phải là không thể vượt qua.    
 
Trung tâm Sống độc lập Hà Nội, USAID, IFES, và AGENDA xứng đáng được biểu dương vì 
những nỗ lực trong việc thực hiện nghiên cứu ý nghĩa này. 
 
Tôi mong rằng những thông điệp và kiến nghị của báo cáo nghiên cứu sẽ được gửi đến các cá 
nhân và tổ chức có liên quan nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho nhiều hành động thiết thực.  
Những thay đổi tích cực là vô cùng cần thiết để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của người 
khuyết tật vào tiến trình bầu cử.  Đây sẽ là một thành công và minh chứng có giá trị mà Việt 
Nam có thể tự hào công bố với thế giới.  

     
CHUCK SEARCY 
Chuck Searcy là một cựu chiến binh người 
Mỹ đã sống và làm việc tại Việt Nam trong 
hơn 15 năm. Ông đã có nhiều đóng góp 
trong lĩnh vực pháp lý sau chiến tranh liên 
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quan đến chất độc màu da cam, xóa bỏ 
UXO, giảm thiểu tai nạn thương tích, phát 
triển dịch vụ y tế-phục hồi chức năng, và các 
vấn đề khác về người khuyết tật.   
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Lời cảm ơn 

 

Trung tâm Sống độc lập của Người khuyết tật Hà Nội xin cảm ơn Quỹ quốc tế về bầu cử 

(IFES) đã tài trợ cho dự án nghiên cứu này, thông qua tổ chức Mạng lưới bầu cử tiếp cận cho 

người khuyết tật (AGENDA). 

 

Trung tâm chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự cống hiến nhiệt tâm của Chị Đào Thị Minh 

Huệ, người trực tiếp thực hiện nghiên cứu này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin cảm ơn đội 

ngũ điều tra viên đã giúp thu thập thông tin tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

Những điều tra viên này là các anh chị (theo thứ tự alphabet):  

 

Hà Nội:  Hoàng Văn Công, Đinh Nam Dương, Phạm Khắc Hiệp, Phạm Thị Hương, Lương 

                   Thị Nhâm, Trần Đức Nhận.    

Đà Nẵng:  Trần Đình Hải, Lê Võ Huân, Trần Thị Mỹ Lệ, Lê Trà My, Trương Công Nghiêm, 

Tôn Thất Phước, Nguyễn Thị Thành.   

Cần Thơ:  Lê Thị Khánh, Phan Đức Long, Nguyễn Văn Năng, Bùi Thị Hồng Nga, Huỳnh 

Ngọc Hồng Nhung, Lê Hữu Tiệp, Nguyễn Thuỵ Tố Trâm. 

 

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến các Bộ, ngành, các cơ quan, các tổ chức phi 

chính phủ, các Hội người khuyết tật cũng như các cá nhân khuyết tật đã dành thời gian hợp 

tác và cung cấp thông tin cho nghiên cứu này.   

 

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn vì sự đóng góp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật của tổ chức AGENDA, đặc 
biệt là các anh chị (theo thứ tự alphabet):  Ancilla YS Irwan, Christian Dirk Donn, Dipo 
Djungdjungan Summa, Risnawati Utami, Santy Sutrisno Otto và Yusdiana.  
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Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc (LHQ), hiện nay trên thế giới có khoảng 650 triệu người 

khuyết tật.1 Con số này hàng năm vẫn gia tăng thêm do sự tàn phá của chiến tranh, điều kiện 

sống không lành mạnh và sự thiếu hiểu biết về khuyết tật. 

Người khuyết tật là một trong số những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Còn nhiều người 

khuyết tật gặp không ít khó khăn trong việc được đến trường, tìm việc làm, lập gia đình, nuôi 

dưỡng con cái, tận hưởng đời sống xã hội hay đi bầu cử. Thậm chí, những cửa hàng mua bán, 

phương tiện giao thông công cộng hay tiếp cận thông tin vẫn còn là những gì rất xa tầm với 

đối với phần lớn người khuyết tật hiện nay.2 

Hiện có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ người khuyết tật, một trong số đó là chính sách. Chính sách 

liên quan đến người khuyết tật thường chú trọng đến “sự công bằng về cơ hội”, cũng có nghĩa 

là tạo điều kiện cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả cá nhân khuyết tật, có những cơ hội bình 

đẳng trong việc hoà nhập xã hội. Sự bình đẳng về cơ hội này đã được nhiều văn bản quốc tế 

về nhân quyền quy định.3   

Nhiều văn bản quốc tế khẳng định rằng người khuyết tật phải có đầy đủ các quyền mà mỗi cá 

nhân đều có, bao gồm cả quyền chính trị. Các quyền về chính trị được thể hiện thông qua 

hoạt động bầu cử. Việc đi bầu cử để chọn ra người đại diện xứng đáng trong bộ máy nhà 

nước thể hiện mong muốn của mỗi một công dân. Tuy nhiên, người khuyết tật có thể ít nhiều 

gặp trở ngại do những vấn đề về tiếp cận. Còn ở Việt Nam, thực tế này như thế nào? Những 

dữ liệu về bầu cử tiếp cận tại Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế. Trong khi đó, vấn đề này 

đang ngày càng trở thành một trong những mối quan tâm của người khuyết tật.   

Vì những lý do trên, trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu “Bầu cử tiếp 

cận cho người khuyết tật ở Việt Nam”.  Nghiên cứu này sẽ cung cấp một cái nhìn về thực 

trạng bầu cử tiếp cận, nhằm đặt nền móng cho những nghiên cứu khác về vấn đề này trong 

tương lai. Những kết quả nghiên cứu cũng sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các nhà hoạch 

định chính sách liên quan đến vấn đề khuyết tật.  

Nghiên cứu tập trung vào 5 chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là về khung pháp lý liên quan đến 

người khuyết tật cũng như bầu cử. Chính phủ Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản luật quốc 

tế về đảm bảo quyền của mọi công dân, bao gồm cả quyền chính trị như: Công ước quốc tế 

về nhân quyền (UDHR) và Thoả ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Năm 

                                                
1  United Nations Enable, “Thực trạng về người khuyết tật: Tổng quan,” 2011, 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18 
2  United Nations Enable, “Sổ tay hướng dẫn cho các chính phủ về Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về 

quyền của người khuyết tật”, Chương 1, phần 1, đoạn 1, 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=215 

3  Công ước quốc tế về nhân quyền (UDHR) năm 1948; Thỏa ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
(ICCPR) năm 1966 và Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (UNCRPD) năm 
2006. 
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2007, Việt Nam đã ký thông qua Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của người 

khuyết tật (UNCRPD). Việt Nam cũng đã tích cực tham gia vào những chương trình hành 

động cấp khu vực nhằm hỗ trợ người khuyết tật như: Thập kỷ về Người khuyết tật khu vực 

châu Á Thái Bình Dương, Khung hành động Biwako, và Chiến lược Incheon: Hiện thực hoá 

quyền. Những động thái này hoàn toàn phù hợp với cam kết và nỗ lực của chính phủ Việt 

Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật. Người khuyết tật có sự bình 

đẳng với những người không khuyết tật trong việc thực hiện các quyền của mình trên các lĩnh 

vực dân sự, chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá.  

 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều Luật và chính sách nhằm bảo vệ quyền của người 

khuyết tật. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 nhấn mạnh rằng 

Nhà nước và xã hội phải có trách nhiệm chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật.4 Liên quan đến 

bầu cử, Việt Nam có Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân. Hai Luật này đều có những quy định nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận 

bầu cử. Điều 59, chương 6 thuộc Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định người khuyết tật có 

thể nhờ người khác giúp đỡ bỏ phiếu hộ vào thùng phiếu khi họ không thể tự làm được5. Luật 

cũng quy định cho phép các trung tâm, nhà nuôi dưỡng, bệnh viện có từ 50 thành viên là 

người khuyết tật trở lên được thành lập điểm bỏ phiếu riêng.6 

Có thể thấy khung pháp lý hiện tại đã thể hiện rõ cam kết tích cực của chính phủ Việt Nam 

trong việc thúc đẩy quyền chính trị và bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật. Không có bất cứ 

sự phân biệt đối xử nào giữa người khuyết tật và người không khuyết tật trong lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những quy định cần thiết nhằm hướng dẫn người khuyết tật trong 

tiến trình bầu cử; hoặc quy định về các công cụ và nhân lực hỗ trợ cho người khuyết tật. Sự 

thiếu sót này có thể được xem như một rào cản và là thử thách cho việc thực hiện bầu cử tiếp 

cận. Dù vậy, nhìn chung, người khuyết tật Việt Nam hoàn toàn không bị hạn chế trong việc 

đi bầu cử và ứng cử.    

Chủ đề thứ hai mà nghiên cứu hướng đến chính là những khó khăn và rào cản mà người 

khuyết tật gặp phải hiện nay trong khi thực hiện quyền bầu cử của mình. Những khó khăn rào 

cản này bao gồm: (1) rào cản về pháp lý, (2) rào cản về thông tin, (3) rào cản từ môi trường, 

và (4) rào cản về thái độ.  

Rào cản về pháp lý 

Mặc dù đã có nhiều Luật và chính sách liên quan đến người khuyết tật cũng như bầu cử, hiện 

nay Việt Nam vẫn chưa có một văn bản luật dành riêng cho bầu cử tiếp cận, và làm thế nào 

để bảo đảm thực hiện bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật. Xem xét các quy định hiện tại, có 

thể nhận thấy một số quy định còn chưa có sự hướng dẫn và tiêu chí rõ ràng nên có thể gây 

                                                
4  Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, 1992, Điều 67  
5    Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 6, Điều 59, 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
6    Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 2, Điều 12,  

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
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nên sự hiểu nhầm không đáng có. Ví dụ, Luật quy định rằng người mắc bệnh tâm thần không 

được có tên trong danh sách cử tri. Thực tế cho thấy, có rất nhiều người khuyết tật chậm phát 

triển trí tuệ thường bị xem là “thiếu năng lực hành vi”, do đó, họ thường bị bỏ sót khi lên 

danh sách cử tri. Bên cạnh đó, Luật cũng khẳng định về tính bảo mật của việc bỏ phiếu7, song 

lại chưa có quy định cụ thể về bảo đảm tính bảo mật trong trường hợp cử tri là người khuyết 

tật. Người khuyết tật thuộc một số dạng tật nhất định, ví dụ như người khiếm thị, đặc biệt gặp 

trở ngại trong việc bảo đảm tính bảo mật cho lá phiếu của mình.   

Những rào cản về pháp lý bao gồm cả việc hiểu biết của người khuyết tật về quyền bầu cử và 

ứng cử còn rất hạn chế. Theo khảo sát chọn mẫu của nghiên cứu ở 3 thành phố, 55% trong số 

những người tham gia khảo sát đều không biết bất cứ một quy định nào về bầu cử nói chung. 

Một trong những nguyên nhân của thực trạng này có thể là do công tác tuyên truyền về chính 

sách pháp luật còn chưa được sâu rộng.    

Rào cản về thông tin 

Như đã đề cập ở trên, 55% trong số những người khuyết tật tham gia khảo sát đều không biết 

bất cứ một quy định nào về bầu cử nói chung do họ có những khó khăn nhất định trong việc 

tiếp cận với nguồn thông tin, chẳng hạn như khó khăn vì có khuyết tật và điều kiện sống hạn 

chế. Tuy nhiên, nhiều người khuyết tật biết về ngày giờ, địa điểm tổ chức bầu cử, danh sách 

cử tri và thông tin về các đại biểu ứng cử trước ngày bầu cử; cũng như kết quả sau ngày bầu 

cử. Vẫn còn có 26% số người khuyết tật được hỏi trả lời rằng họ không hề biết về kết quả bầu 

cử tại địa phương. 

 Rào cản về thái độ 

Những rào cản về thái độ đến từ quan niệm của gia đình, các cơ quan tổ chức liên quan, và cả 

từ chính bản thân người khuyết tật. Nhiều gia đình có xu hướng bao bọc con cái nếu con họ 

là người khuyết tật do e sợ định kiến hay khó khăn từ xung quanh. Do đó, nhu cầu và quyền 

được tham gia và hoà nhập xã hội của người khuyết tật, kể cả quyền tham gia bầu cử, thường 

được cho là không quan trọng. Theo khảo sát và phỏng vấn của nghiên cứu, nhiều gia đình có 

thái độ không ủng hộ đối với việc con em khuyết tật của họ đi bầu cử, vì họ quan niệm là 

người khuyết tật thì không cần quan tâm đến các vấn đề chính trị. 

Nghiên cứu  cũng tìm hiểu về quan điểm của đại diện một số các cơ quan nhà nước cũng như 

tổ chức dân sự xã hội về vấn đề người khuyết tật đi bầu cử. Hầu hết những đại diện này đểu 

bày tỏ quan điểm tích cực, ủng hộ việc bảo đảm và thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong 

lĩnh vực bầu cử. Họ cũng nhận thức rất rõ về những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải 

trong quá trình thực thi quyền của mình. Tuy nhiên, đa số những người được hỏi mặc dù ủng 

hộ người khuyết tật đi bầu cử, nhưng lại cho rằng họ không nên ứng cử.  

Hầu hết người khuyết tật tham gia khảo sát cũng có quan điểm là họ không nên ứng cử. Do 

đó, trong khi 84,4% số người khuyết tật được hỏi đều đã đi bầu cử ít nhất 1 lần, số người 

                                                
7  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 6, Điều 60  
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từng ứng cử lại chiếm tỉ lệ rất ít. Bản thân nhiều người khuyết tật cho rằng họ không đủ năng 

lực để trở thành một đại biểu. Chính suy nghĩ này đã phần nào hạn chế sự tham gia tích cực 

của người khuyết tật vào hoạt động bầu cử và ứng cử.    

Rào cản từ môi trường 

Người khuyết tật phải đối mặt với một số khó khăn nhất định khi đi bầu cử. Một số điểm bầu 

cử không tiếp cận với nhiều người khuyết tật, đặc biệt là người đi xe lăn. Thùng phiếu thường 

đặt ở vị trí cao so với tầm tay của người khuyết tật. Hầu hết các điểm bầu cử vẫn còn thiếu 

những công cụ và phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật, ví dụ như phiên dịch ngôn ngữ ký 

hiệu cho người khiếm thính hay thông tin bằng chữ nổi cho người khiếm thị. Người hỗ trợ 

dành cho người khuyết tật tại điểm bầu cử không phải lúc nào cũng có.   

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng tập hợp một số mô hình tích cực trong việc thực hiện bầu 

cử tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam. Những mô hình này là các điểm bỏ phiếu 

được thành lập riêng cho người khuyết tật, cung cấp người hỗ trợ cá nhân cho người khuyết 

tật đi bầu cử, và cung cấp thông tin liên quan cho người khuyết tật trước ngày bầu cử.   

Cuối cùng, nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện bầu cử 

tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam. Những kiến nghị này chủ yếu tập trung vào các 

chủ đề như:  sửa đổi công trình công cộng sử dụng trong bầu cử theo quy chuẩn tiếp cận; cập 

nhật và hoàn thiện chính sách; nhấn mạnh vai trò của các Hội người khuyết tật; và tăng 

cường sự hợp tác chung tay giữa các bên có liên quan trong vấn đề bầu cử tiếp cận. Qua khảo 

sát, rất nhiều người khuyết tật quan tâm đến tính tiếp cận của các công trình công cộng. Theo 

đó, việc xây dựng và tu sửa các công trình này cần phải tính đến khó khăn của người khuyết 

tật và cần tuân thủ những quy định trong bộ quy chuẩn tiếp cận về giao thông và công trình 

công cộng của nhà nước. Bên cạnh đó, khung pháp lý liên quan đến bầu cử và người khuyết 

tật cần được cập nhật và bổ sung hoàn thiện. Các ban ngành liên quan cần thực hiện triệt để 

những chính sách hiện tại nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật cũng như duy 

trì và mở rộng những hỗ trợ dành cho họ. Chính phủ cũng cần bổ sung điều luật quy định về 

bầu cử tiếp cận, và xây dựng một cơ chế giám sát nhằm đảm bảo việc xoá bỏ những rào cản 

đối với người khuyết tật khi đi bầu cử. Người khuyết tật cũng cần được tham gia, góp ý xây 

dựng chính sách liên quan đến bản thân họ. Ngoài ra, các Hội, nhóm của người khuyết tật cần 

phát huy vai trò của mình nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quyền chính trị của người 

khuyết tật. Các Hội người khuyết tật cần được tham gia vào quá trình tổ chức bầu cử với vai 

trò là nơi cung cấp thông tin về các cử tri khuyết tật; hướng dẫn, tăng năng lực và khuyến 

khích người khuyết tật thực hiện quyền của mình; đại diện và vận động cho quyền của người 

khuyết tật. Việc thực hiện bầu cử tiếp cận cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và điều phối linh 

hoạt giữa chính quyền địa phương, các tổ chức dân sự xã hội, các ban ngành liên quan.   

 

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên các phương pháp thu thập thông tin cơ bản bao gồm: 

nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát bằng bảng hỏi và nghiên cứu 

định tính thông qua phỏng vấn sâu. Khảo sát bằng bảng hỏi được thực hiện trên mẫu 250 

người khuyết tật thuộc Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Phỏng vấn sâu đã lựa chọn đại diện của 
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các cơ quan Nhà nước và các tổ chức dân sự xã hội làm việc liên quan đến vấn đề khuyết tật 

và tổ chức bầu cử.  
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Giới thiệu về tổ chức 

Trung tâm Sống độc lập của Người khuyết tật Hà Nội (sau đây xin gọi tắt là Trung tâm Sống 

độc lập Hà Nội) được thành lập vào tháng 1 năm 2009. Đây là trung tâm được lãnh đạo bởi 

người khuyết tật và hoạt động vì người khuyết tật. Trung tâm nhận nguồn tài trợ từ Quỹ 

Nippon (Nhật Bản) thông qua Hội người khuyết tật quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 

(DPI/AP) trong giai đoạn 8 năm từ 2009 đến 2016.  

Trung tâm Sống độc lập Hà nội hoạt động nhằm mục đích: 

 Cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ các cá nhân khuyết tật phát huy khả năng của họ và 

sống độc lập ngay tại gia đình và cộng đồng.  

 Quảng bá và nhân rộng mô hình Sống độc lập tại Việt Nam.  

 Vận động Nhà nước thiết lập một hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật sống độc 

lập.  

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã và đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

bao gồm:  

 Tham vấn đồng cảnh 

Tham vấn đồng cảnh nhằm mục đích giúp người khuyết tật vượt qua các rào cản về tâm 

lý, lấy lại sự tự tin và xây dựng các mối quan hệ xã hội. Tham vấn đồng cảnh được thực 

hiện thông qua các cuộc họp nhóm nhỏ hàng tháng, ở đó, người khuyết tật có thể chia sẻ 

với bạn đồng cảnh về cảm xúc, suy nghĩ, kinh nghiệm của bản thân. Hoạt động này giúp 

cho người khuyết tật khám phá, yêu thương và chấp nhận bản thân như mình vốn có. 

 Tập huấn về kỹ năng sống độc lập:  

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội cung cấp các khoá tập huấn nhằm trang bị cho người 

khuyết tật những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đời sống. Người khuyết tật được có 

cơ hội trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tiễn, từ đó, họ học cách lên kế hoạch, chi 

tiêu, nấu nướng và hướng dẫn người hỗ trợ của mình.  

 Dịch vụ người hỗ trợ cá nhân:  

Người hỗ trợ cá nhân là người trợ giúp người khuyết tật trong những hoạt động hàng 

ngày, từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, di chuyển. Người hỗ trợ cá nhân không quyết 

định thay cho người khuyết tật, họ làm việc theo ý muốn và dưới sự hướng dẫn của người 

khuyết tật. Trung tâm Sống độc lập Hà Nội lựa chọn, tập huấn và cung cấp miễn phí 

người hỗ trợ cá nhân đến tận gia đình và nơi làm việc cho người khuyết tật.  

 Cung cấp thông tin: 

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội cũng là nguồn cung cấp các thông tin cần thiết dành cho 

người khuyết tật như: các chính sách xã hội, hệ thống các cơ quan tổ chức thực hiện công 

tác bảo trợ xã hội, hệ thống chăm sóc y tế, các cơ hội về giáo dục, việc làm và cách chỉnh 
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sửa nhà ở sao cho tiếp cận. Người khuyết tật có thể  nhận được các thông tin bằng cách 

gọi điện, gửi email hoặc truy cập vào trang web của Trung tâm.    

 Vận động chính sách: 

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội cũng vận động ủng hộ cho mô hình Sống độc lập tại Việt 

Nam, thông qua việc hỗ trợ Hội người khuyết tật các tỉnh thành thành lập các trung tâm 

Sống độc lập tại địa phương.  

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công 

trong các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy sự hoà nhập của người khuyết tật vào xã hội. Nhờ được 

tham gia vào hoạt động tham vấn đồng cảnh, nhiều người khuyết tật giờ đây đã lấy lại sự tự 

tin và lạc quan. Đội ngũ người hỗ trợ cá nhân đã làm thay đổi cuộc sống của người khuyết tật 

theo hướng tích cực hơn. Nghề hỗ trợ cá nhân đã trở thành một nghề ý nghĩa thu hút nhiều 

bạn trẻ. Trung tâm đã tăng năng lực và hỗ trợ cho Hội người khuyết tật 3 tỉnh Hải Phòng, Đà 

Nẵng và Cần Thơ vận động thành lập các trung tâm Sống độc lập. Thêm một dấu ấn quan 

trọng thể hiện thành công của Trung tâm Sống độc lập Hà Nội là việc Sống độc lập đã được 

đưa vào Luật Người khuyết tật Việt Nam năm 2010 như một quyền của người khuyết tật.8. 

                                                
8  Chương 1, Điều 4, Luật Người khuyết tật Việt Nam, 2010 quy định rằng “người khuyết tật được bảo đảm 

thực hiện các quyền sau đây:[...] b/ Sống độc lập và hòa nhập cộng đồng,” 
http://vietnamlaw.vnanet.vn/Services.asp?CATEGORY_ID=2&SUBCATEGORY_ID=7&NEWS_ID=4980 
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CHƯƠNG I.  Tổng quan 

I.A. Tính cấp thiết của nghiên cứu  

Uỷ ban của Liên Hợp Quốc về các vấn đề kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương 

(UNESCAP) ước tính hiện có khoảng 650 triệu người khuyết tật trong khu vực. Con số này 

“lớn hơn rất nhiều so với bất cứ khu vực nào trên thế giới”.9  

Tại Việt Nam, người khuyết tật cũng chiếm một số lượng không nhỏ trong dân số quốc gia. 

Hiện có hơn 5 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 6% dân số cả nước 10. Dựa trên Bảng 

phân hạng quốc tế về chức năng, khuyết tật và sức khoẻ (ICF)11 của tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), tỉ lệ người khuyết tật ở Việt Nam thậm chí còn lên đến 15.3%, theo kết quả của cuộc 

Tổng điều tra về dân số và nhà ở trên toàn quốc.12 

Phần đa người khuyết tật Việt Nam sống tại khu vực nông thôn. Số người khuyết tật được 

đến trường là rất ít. So với người không khuyết tật, người khuyết tật có trình độ học vấn thấp 

hơn, tỉ lệ mù chữ trong nhóm người khuyết tật là 41%. Theo thống kê, tỉ lệ người khuyết tật 

không có việc làm cũng khá cao (30%) và  32.5% số hộ gia đình có thành viên là người 

khuyết tật sống ở mức nghèo.13 

Việt Nam đã và đang có nhiều hỗ trợ dành cho người khuyết tật, trong đó có việc ban hành 

các Luật và chính sách liên quan. Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách liên quan đến 

vấn đề khuyết tật từ những năm 1950. Sau  khi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam được thông qua, hàng loạt các nghị định, chính sách về người khuyết tật được ban 

hành, trong số đó nổi bật nhất là Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Năm 2010, Quốc hội 

Việt Nam thông qua Luật người khuyết tật. Đây là Luật đầu tiên bảo đảm sự thực hiện đầy đủ 

các quyền của người khuyết tật.  Luật này quy định sự tham gia bình đẳng của người khuyết 

                                                
9   UNESCAP, “Cái nhìn tổng quan về khuyết tật 2010: Thông tin về 36 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương,” 2011, đoạn 1 
http://www.unescap.org/sdd/publications/disability/disability-at-a-glance-2010.pdf 

10   UNESCAP, “ Cái nhìn tổng quan về khuyết tật 2010: Thông tin về 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương”, 2006 

      http://www.unescap.org/ESID/publications/disability_at_a_glance.pdf 
11   “Bảng phân hạng quốc tế về chức năng, khuyết tật và sức khỏe, được biết đến nhiều hơn với tên gọi ICF, là 

một cách phân loại các yếu tố có liên quan đến y tế và sức khỏe. Các yếu tố được xem xét thuộc về cơ thể, cá 
nhân và xã hội; và được phân loại dựa trên hai nhóm tiêu chí chủ yếu, một là tiêu chí cho các bộ phận và 
chức năng của cơ thể, hai là tiêu chí về các hoạt động và lĩnh vực tham gia. Dựa trên quan điểm cho rằng 
chức năng và khuyết tật của một cá nhân diễn ra trong bối cảnh nhất định, ICF cũng bao gồm cả tiêu chí về 
các yếu tố môi trường .” Nguồn: Tổ chức y tế thế giới, ICF, đoạn.1., 
http://www.who.int/classifications/icf/en/ 

12    UNESCAP, “Về cách tiếp cận dựa trên Bảng phân hạng quốc tế về chức năng, khuyết tật và sức khỏe  trong 
việc thu thập dữ liệu về người khuyết tật ở Việt Nam”, 2008, 
http://www.unescap.org/stat/disability/census-ws/session3-viet-nam.pdf 

13  Handicap International, “Biến chiến lược giảm nghèo thành hiện thực”, đoạn 2, http://www.making-
prsp-inclusive.org/en/4-case-studies/46-vietnam/462-disability-in-vietnam.html 
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tật vào xã hội thông qua các cơ hội tiếp cận với y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, việc làm, 

dạy nghề, văn hoá, thể thao, giải trí, giao thông, các công trình công cộng và công nghệ thông 

tin. Luật Người khuyết tật được mong đợi sẽ có những tác động trực tiếp đến sự hoà nhập sâu 

rộng hơn của người khuyết tật vào xã hội; tạo điều kiện cho họ có nhiều cơ hội bình đẳng hơn 

để phát huy tiềm năng của mình. 

Mặc dù đã có nhiều chính sách cấp quốc gia về người khuyết tật, song việc thực hiện các 

chính sách này còn có nhiều hạn chế.14  Việc thực hiện đầy đủ các quyền của người khuyết 

tật vẫn còn là một hành trình dài nhiều chông gai. Một số quyền như quyền bầu cử và ứng cử 

của người khuyết tật còn chưa được coi trọng, trong khi đó việc thực thi những quyền này 

được coi là tiền đề của việc thúc đẩy quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách về 

người khuyết tật. 

Thực tế trên dẫn tới nhu cầu cấp thiết cần có những hành động cụ thể nhằm tăng cường sự 

hiểu biết về vấn đề khuyết tật, từ đó thúc đẩy các quyền của người khuyết tật. Để làm được 

điều này thì những thông tin và dữ liệu về người khuyết tật trên các lĩnh vực khác nhau là vô 

cùng cần thiết. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về người khuyết tật ở Việt Nam hiện vẫn còn hạn 

chế. Các cuộc khảo sát hay các nghiên cứu về người khuyết tật trước đây chủ yếu tập trung 

vào khía cạnh chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, thu nhập, việc làm, đời sống. Cho tới nay, 

chưa có một nghiên cứu sâu rộng nào liên quan đến quyền chính trị của người khuyết tật, đặc 

biệt là về vấn đề bầu cử tiếp cận.  

Vì những lý do trên, Trung tâm sống độc lập Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu về  “Bầu cử 

tiếp cận cho người khuyết tật ở Việt Nam” nhằm bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích vào 

cơ sở dữ liệu hiện có về người khuyết tật trên cả nước. Những kết quả của nghiên cứu này sẽ 

cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan hành pháp một cái nhìn về việc 

thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của người khuyết tật; từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ 

hơn sự tham gia tích cực của người khuyết tật vào mọi mặt của đời sống xã hội.   

Báo cáo kết quả nghiên cứu được trình bày gồm 8 chương. Chương 1 giới thiệu chung về dự 

án nghiên cứu; Chương 2 trình bày cơ sở lý luận sử dụng trong nghiên cứu; Chương 3 mô tả 

phương pháp nghiên cứu; Chương 4 đến Chương 7 trình bày các kết quả nghiên cứu, bao 

gồm khung pháp lý liên quan đến người khuyết tật và vấn đề bầu cử,  những rào cản đối với 

người khuyết tật trong khi thực hiện quyền bầu cử, các điển hình về bầu cử tiếp cận ở Việt 

Nam. Chương 8 tóm tắt lại kết quả nghiên cứu và đưa ra một số đề xuất và kiến nghị.  

I.B.  Mục tiêu của nghiên cứu 

                                                
14  Handicap International, “Biến chiến lược giảm nghèo thành hiện thực”, đoạn 3, http://www.making-

prsp-inclusive.org/en/4-case-studies/46-vietnam/462-disability-in-vietnam.html 
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Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong vấn đề người khuyết tật 

và bầu cử, nhằm thúc đẩy bầu cử tiếp cận ở Việt Nam. Các kết quả được đưa ra cũng sẽ là 

nền tảng cho những nghiên cứu sau này.  

Những mục tiêu chính của nghiên cứu bao gồm: 

Mục tiêu 1 : Đánh giá khung pháp lý liên quan đến vấn đề bầu cử tiếp cận cho người 

khuyết tật.  

Mục tiêu 2 : Chỉ ra những khó khăn và rào cản mà người khuyết tật gặp phải khi thực 

hiện quyền bầu cử và ứng cử.  

Mục tiêu 3 : Tập hợp một số điển hình tốt trong việc thúc đẩy bầu cử tiếp cận cho 

người khuyết tật.   

Mục tiêu 4 : Nhìn nhận mức độ tham gia và vai trò của các bên liên quan trong bầu cử 

tiếp cận cho người khuyết tật 

Mục tiêu 5 : Đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện bầu cử tiếp cận 

cho người khuyết tật ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG II.  Cơ sở lý luận 

Chủ đề chính mà nghiên cứu hướng đến là các quyền bầu cử, ứng cử và vấn đề khuyết tật. 

Chính vì vậy, cơ sở lý luận của nghiên cứu bao gồm: (1) thông tin về hệ thống chính trị Việt 

Nam, (2) các cơ chế về đảm bảo quyền con người, và (3) bầu cử tiếp cận. 

II.A.  Vài nét về hệ thống chính trị Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia theo cơ chế một Đảng lãnh đạo từ sau khi thống nhất đất nước năm 

1975. Từ năm 1976, các cuộc tổng tuyển cử cấp quốc gia được đều đặn tổ chức 5 năm một 

lần. Trong những năm gần đây, tỉ lệ ứng cử viên ngoài Đảng tăng lên khá đáng kể. Đại biểu 

tự ứng cử và đại biểu ngoài Đảng trong lần bầu cử năm 2007 lên tới 238 người, gấp 3.7 lần so 

với năm 2002.15 

Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội. Quốc hội gồm 500 thành viên hoạt 

động theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Đại biểu Quốc hội do từng đơn vị bầu cử 

bầu ra.  Quốc hội là cơ quan bầu ra Chủ tịch nước, người đứng đầu quốc gia. Chủ tịch nước 

có quyền bổ nhiệm Thủ tướng với sự thông qua của Quốc hội. Thủ tướng là người đứng đầu 

Chính phủ và có quyền thành lập Hội đồng bộ trưởng, gồm các cá nhân là người đứng đầu 

của các Bộ.  

Việt Nam có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá cao. Trong lần bầu cử gần đây nhất vào năm 2011, tỉ 

lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99%. Năm 2011, 4 đại biểu tự ứng cử trúng cử vào Quốc hội – 

con số này vào lần bầu cử năm 2007 chỉ là 1 người. Tỉ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội hiện 

chiếm 24.4%.16 

Cơ quan phụ trách bầu cử ở Việt Nam được thành lập vào mỗi lần Tổng tuyển cử. Luật Bầu 

cử quy định việc lựa chọn thành viên như thế nào, thuộc tổ chức nào. Cơ quan phụ trách bầu 

cử được chia thành:    

- Hội đồng bầu cử (cấp Trung ương); 
- Ủy ban bầu cử (cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương); 
- Ban bầu cử (ở các đơn vị bầu cử); 
- Tổ bầu cử (ở các khu vực bỏ phiếu).  

Hội đồng bầu cử là cơ quan phụ trách bầu cử cấp Trung ương, có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc công tác bầu cử trong cả nước. Hội đồng bầu cử được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thành 

lập chậm nhất 105 ngày trước ngày bầu cử. Hội đồng bầu cử có từ 15 đến 21 người, gồm chủ 

tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và các uỷ viên. Các uỷ viên này là đại diện của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan 

tổ chức khác.  Uỷ ban bầu cử tại cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 

                                                
15  Asia Monitor, Vietnam, “Thống kê về các ứng cử viên độc lập,” http://www.asia-

monitor.com/file/44522/independent-candidates-point-to-greater-political-pluralism.html 
16   UNDP, “Đại biểu quốc hội nữ ở Việt Nam”, 2011 
http://www.undp.org.vn/digitalAssets/30/30247_Factsheet_Women_Political_Representation_in_Vietnam.pdf 
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chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các đơn vị bầu cử. Uỷ ban này được thành lập 

chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Uỷ ban bầu cử có từ 21 đến 31 thành viên, trong đó 

các uỷ viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc và một số tổ chức khác.  Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử được Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, chậm nhất là 60 ngày trước ngày bầu cử. Ban 

bầu cử có từ 9 đến 15 thành viên, bao gồm các đại diện từ Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc cùng cấp, và các tổ chức hữu quan.  Tổ bầu cử tại các khu vực 

bỏ phiếu được thành lập chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử, gồm từ 11 đến 21 thành 

viên. Các uỷ viên của tổ bầu cử là đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ 

chức xã hội và tập thể cử tri ở địa phương.17  

Tổ bầu cử có thể được xem là đơn vị trực tiếp nhất thực hiện các hoạt động liên quan đến 

ngày bầu cử. Tại mỗi khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử có trách nhiệm bố trí phòng bỏ phiếu, 

chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu và phiếu bầu từ Ban bầu cử. Tổ bầu cử cũng đảm nhận việc 

kiểm tra việc hòm phiếu niêm phong trước ngày bầu cử, phát thẻ cử tri và phiếu bầu có đóng 

dấu cho cử tri. Luật Bầu cử cũng quy định rằng, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho 

cử tri biết ngày giờ bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước 

ngày bầu cử thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại địa phương. Ngoài ra, Tổ bầu 

cử cũng cung cấp cho cử tri những thông tin về các ứng cử viên và cách thức cử tri tiến hành 

bỏ phiếu theo luật định.  

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác bầu cử. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có quyền thành lập Uỷ ban 

bầu cử theo luật định. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức tham mưu, lựa chọn và 

giới thiệu đại biểu ứng cử.18 Luật Bầu cử quy định các cá nhân phải nhận được sự thông qua 

của Mặt trận mới có thể trở thành ứng cử viên. Mặt trận Tổ quốc cũng tham gia vào công tác 

tổ chức bầu cử; cùng với các cơ quan hữu quan tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại địa 

phương; tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu; và tham gia vào công tác kiểm tra giám sát 

việc thực hiện bầu cử.19 

II.B.  Khung pháp lý quốc tế và khu vực 

Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết và nỗ lực của mình trong việc thực hiện các quyền 

của công dân, thông qua việc tích cực tham gia vào nhiều khung pháp lý cũng như chiến lược 

hành động cấp quốc tế và khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

                                                
17  Bổ sung và sửa đổi một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 2010, Điều 1 

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10493 
18  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
19  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1999, Chương 2, Điều 8 

http://www.mattran.org.vn/home/gioithieumt/luatmt/lmttqvn1.htm 
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II.B.1.  Khung pháp lý quốc tế   

Chính phủ Việt Nam đã thông qua Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 (UDHR). 

Tuyên ngôn này nhấn mạnh việc bảo vệ các quyền của mỗi cá nhân trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau, bao gồm cả quyền chính trị. Liên quan đến vấn đề bầu cử, Điều 21 của Tuyên ngôn quy 

định: “mỗi cá nhân có quyền tham gia vào hệ thống chính trị một cách trực tiếp hoặc thông 

qua việc tự do lựa chọn người đại dịên thích hợp”20 và “các cá nhân có quyền bình đẳng 

trong việc tiếp cận với các dịch vụ công cộng của đất nước.”21 Cũng trong Điều 21, đoạn 3 

chỉ ra rằng mong muốn của các công dân “sẽ được thể hiện thông qua tiến trình bầu cử định 

kỳ, minh bạch, theo phương thức phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, được tổ chức bằng cách bỏ 

phiếu kín hoặc bằng các thủ tục bầu cử tự do tương tự” 

Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua Thoả ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 

trị (ICCPR) quy định chi tiết hơn về các quyền của công dân, cụ thể, Điều 25 của Thoả ước 

khẳng định rằng các cá nhân có quyền: 

“a. tham gia vào các vấn đề chung của xã hội, một cách trực tiếp hoặc thông qua việc 

tự do lựa chọn người đại diện thích hợp; 

b. được bầu cử và ứng cử trong tiến trình bầu cử minh bạch, định kỳ, công bằng và 

theo phương thức bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo tối đa mong muốn của cử tri; 

c. được tiếp cận một cách bình đẳng với các dịch vụ công tại đất nước.” 

Bản nhận xét chung của Văn phòng uỷ viên cấp cao về nhân quyền về các quyền tham gia 

vào hoạt động chung, quyền bầu cử và quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công cộng 

(số 25) đã hướng dẫn việc thực thi ICCPR thông qua sự tham gia của Nhà nước. Theo đó, 

“Nhà nước cần chú trọng đảm bảo yêu cầu bảo mật của lá phiếu trong quá trình bầu cử … Hỗ 

trợ dành cho người khuyết tật, người khiếm thị hoặc người không biết chữ cần đảm bảo tính 

riêng tư và độc lập.”22    

Ngoài ra, Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật 

(UNCRPD) cung cấp những hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo người khuyết tật có thể tiếp 

cận và tham gia một cách hiệu quả vào các hoạt động chính trị. Điều 29. Tham gia vào đời 

sống chính trị và xã hội chỉ ra rằng:“ Nhà nước phải đảm bảo quyền chính trị của người 

khuyết tật và cơ hội bình đẳng cho họ thực hiện những quyền này”. Điều 9 của Công ước quy 

định việc thực hiện vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật bằng cách “sử dụng những biện pháp 

phù hợp” bao gồm cả việc “xác định và loại bỏ những chướng ngại và rào cản đối với sự tiếp 

cận”. Tất cả những quy định trên đây đều là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hỗ trợ 

người khuyết tật trong vấn đề bầu cử.  

Chính phủ Việt Nam đã ký tham gia Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của 

người khuyết tật vào tháng 10 năm 2007, nhưng chưa phê chuẩn. Hiện nay, Liên hiệp hội 

                                                
20  Điều 21, đoạn 1. 
21  Điều 21, đoạn 2. 
22  Điều  20. 
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người khuyết tật Việt Nam (VFD)23 đang tiến hành vận động ủng hộ cho việc phê chuẩn 

Công ước này. 

II.B.2. Khung pháp lý khu vực 

Việt Nam đã tích cực tham gia vào các Thập kỷ vì người khuyết tật châu Á Thái Bình 

Dương (Thập kỷ đầu tiên từ 1993-2002, Thập kỷ thứ hai từ 2003-2012). Các thập kỷ này 

nhằm mục tiêu thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền hướng tới người khuyết tật trong khu 

vực, thay cho cách tiếp cận dựa trên mô hình phúc lợi xã hội như trước đây. Theo đó, các Bộ, 

ban ngành, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cá nhân 

được khuyến khích hành động nhằm hướng tới sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào 

xã hội và đảm bảo sự bình đẳng của họ trong quá trình phát triển. Khung hành động của hai 

thập kỷ cũng nhằm thúc đẩy các quốc gia hoàn thiện các cơ chế chính sách về tiếp cận dành 

cho người khuyết tật.    

Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia triển khai Khung hành động thiên niên kỷ 

Biwako (BMF) hướng tới một xã hội hoà nhập, không rào cản và dựa trên quyền cho người 

khuyết tật khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khung hành động này cung cấp cho các quốc 

gia trong khu vực một loạt các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho sự thay đổi tích cực. BMF 

xác định những khu vực ưu tiên cần hành động và chiến lược để đạt được các mục tiêu bao 

gồm các “kế hoạch hành động cấp quốc gia (trong 5 năm) về vấn đề khuyết tật”24. Như một 

hệ quả tất yếu, các chính sách của Việt Nam hiện nay đều mang định hướng của BMF. "Đề 

án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2006-2010"25 đã đưa những khu vực ưu tiên 

của BMF vào chiến lược hành động. Những khu vực ưu tiên đó bao gồm: (a) Các nhóm tự 

giúp của người khuyết tật và các câu lạc bộ gia đình, cha mẹ người khuyết tật; (b) Phụ nữ 

khuyết tật; (c) Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ khuyết tật; (d) Dạy nghề và tạo 

việc làm; (e) Tiếp cận với các công trình và phương tiện giao thông công cộng; (f) Tiếp cận 

với thông tin, truyền thông và các công nghệ hỗ trợ; (g) Xoá đói giảm nghèo thông qua tăng 

năng lực, bảo trợ xã hội và các chương trình sinh kế bền vững.  

Chính phủ Việt Nam thông qua Tuyên ngôn của Hội đồng bộ trưởng về Thập kỷ thứ ba vì 

người khuyết tật châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2013–2022, và Chiến lược Incheon 

nhằm “Hiện thực hoá quyền” của người khuyết tật trong khu vực.  Chiến lược Incheon bao 

gồm một loạt các mục tiêu phát triển về hoà nhập khuyết tật đã được thống nhất cao giữa các 

quốc gia trong khu vực. Được xây dựng qua hơn 2 năm lấy ý kiến tham vấn các chính phủ và 

các tổ chức xã hội dân sự có liên quan, Chiến lược Incheon đặt ra 10 mục đích, 27 mục tiêu 

                                                
23  Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam là cơ quan điều phối chính thức các Hội người khuyết tật trên cả 

nước. Liên hiệp hội được thành lập vào tháng 3 năm 2011. Hoạt động chính của Liên hiệp hội bao gồm các 
hội thảo khu vực, hội chợ việc làm và các chuyến đánh giá thực địa. Nguồn: Hội trợ giúp người khuyết tật 
Việt Nam  http://www.vnah-hev.org/News-Letter-Winter-2011-2012.html 

24  Khung hành động thiên niên kỷ Biwako, 
http://www8.cao.go.jp/shougai/english/biwako/contents.html 

25  Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2006-2010 

      http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a740-short-
en.pdf?__blob=publicationFile 
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và 62 chỉ số 26.  Chiến lược này nhằm hướng tới sự cải thiện chất lượng cuộc sống và thực 

hiện đầy đủ các quyền của người khuyết tật. Mục đích thứ 2 mà Chiến lược Incheon đặt ra là 

thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống chính trị và quá trình ra quyết định. 

Theo đó, việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử là tiền đề quan trọng để đạt được mục tiêu 

này. Các quốc gia cần cung cấp những hỗ trợ cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng 

một môi trường thuận lợi để họ có thể tiếp cận bình đẳng với các cơ quan hành pháp, lập 

pháp và tư pháp của Nhà nước. Mục đích này gồm hai mục tiêu nhằm đảm bảo có sự tham 

gia của người khuyết tật vào quá trình ra quyết định của chính phủ và tạo điều kiện nhằm 

tăng cường sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống chính trị. Những mục tiêu này 

được đo lường thông qua một loạt các chỉ số đặc thù.27 

II.C.  Bầu cử tiếp cận 

Bầu cử tiếp cận chưa phải là một khái niệm quen thuộc ở Việt Nam, mặc dù trên thế giới và 

trong  khu vực, có một số quốc gia đã triển khai nhiều chính sách liên quan đến mô hình này. 

Mạng lưới bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật (AGENDA) đưa ra định nghĩa về bầu cử tiếp 

cận như sau:  “Bầu cử tiếp cận là một điều kiện trong đó mỗi một công dân đều có thể bỏ 

phiếu một cách tự do và bí mật. Trong bầu cử tiếp cận, người khuyết tật có thể thực hiện các 

quyền bầu cử và ứng cử mà không gặp phải bất cứ rào cản nào”28 

Trên thực tế, bầu cử tiếp cận đã được đề cập đến trước đó trong Công ước quốc tế của Liên 

Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật (UNCRPD).  Điều 29 của Công ước quy định về sự 

tham gia vào đời sống chính trị và xã hội. Điều 9 quy định về ý nghĩa của vấn đề tiếp cận đối 

với người khuyết tật như sau:  

Đoạn 1: “ Nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật sống độc lập và tham gia đầy đủ 

vào tất cả các khía cạnh của đời sống, Nhà nước cần có những biện pháp phù hợp 

nhằm đảm bảo sự bình đẳng của người khuyết tật trong việc tiếp cận với các công 

trình xây dựng, giao thông, thông tin và truyền thông, bao gồm cả công nghệ và hệ 

thống thông tin và truyền thông, và các phương tiện và dịch vụ công cộng khác, cả ở 

khu vực thành thị lẫn nông thôn. Những biện pháp này cần bao gồm việc xác định và 

loại bỏ những rào cản về tiếp cận trong các lĩnh vực sau đây:  

a. Các công trình xây dựng, đường, giao thông và các công trình khác như  

trường học, nhà ở, cơ sở y tế và nơi làm việc; 

                                                
26  UNESCAP, “Chiến lược Incheon nhằm “Hiện thực hóa quyền” của người khuyết tật khu vực châu Á-Thái 

Bình Dương”, 2012, đoạn 2 

      http://www.unescapsdd.org/disability/publication/incheon-strategy-%E2%80%9Cmake-right-
real%E2%80%9D-persons-disabilities-asia-and-pacific 

27  UNESCAP, “Chiến lược Incheon nhằm “Hiện thực hóa quyền” của người khuyết tật khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương”, 2012, trang 21-22. 

      http://www.unescap.org/sdd/publications/IncheonStrategy/Incheon-Strategy.pdf 
28  AGENDA, “Bầu cử tiếp cận,” 2011, đoạn 1, http://www2.agendaasia.org/index.php/election-

disability/accessible-elections 
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b. Thông tin, truyền thông, và các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ điện tử và 

dịch vụ khẩn cấp” 

Đoạn 2: “Nhà nước cũng cần có những biện pháp phù hợp nhằm: 

a. Xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện của các quy chuẩn và 

hướng dẫn về vấn đề tiếp cận dành cho các công trình, phương tiện và 

dịch vụ công cộng; 

b. Đảm bảo rằng các tổ chức tư nhân cung cấp phương tiện và dịch vụ công 

cộng phải tính đến vấn đề tiếp cận dành cho người khuyết tật; 

c. Cung cấp các khoá tập huấn dành cho các tổ chức và cá nhân liên quan 

đến vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật; 

d. Cung cấp các bảng hướng dẫn bằng chữ nổi Braille tại các toà nhà và các 

công trình công cộng; 

e. Cung cấp các loại hình hỗ trợ cho người khuyết tật bao gồm người dẫn 

đường, người đọc, và người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp 

tại các toà nhà và công trình công cộng; 

f. Thúc đẩy các hình thức hỗ trợ  phù hợp khác cho người khuyết tật nhằm 

đảm bảo họ tiếp cận được với thông tin; 

g. Thúc đẩy sự tiếp cận của người khuyết tật với các phương tiện và công 

nghệ thông tin- truyền thông mới, bao gồm cả mạng Internet; 

h. Thúc đẩy việc thiết kế, xây dựng, sản xuất và cung cấp các phương tiện và 

công nghệ thông tin-truyền thông trong giai đoạn sớm hơn, dẫn đến giảm 

thiểu chi phí một cách tối đa cho người khuyết tật.”29 

                                                
29  UN, “Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật”, Điều 9 

      http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 
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CHƯƠNG III.  Phương pháp nghiên cứu 

III.A.  Địa bàn nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành ở 3 thành phố của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

Đây là 3 thành phố ở 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước và đều có các Hội người khuyết 

tật địa phương hoạt động khá tích cực. Hội người khuyết tật của 3 thành phố đã có nhiều hỗ 

trợ cho Trung tâm Sống độc lập Hà Nội trong quá trình khảo sát thu thập thông tin vì các Hội 

này nắm rất rõ tình hình người khuyết tật trên địa bàn của mình. 

Khảo sát và phỏng vấn sâu của nghiên cứu được thực hiện tại cả khu vực thành thị và ngoại 

thành thuộc 3 thành phố này.  

Bản đồ 1.  Địa bàn nghiên cứu30  

 

                                                
30  Nguồn: http://vietsciences1.free.fr/vietscience/Vietnam/sudia/images/bando.jpg 
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III.A.1. Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, với diện tích 3,328.9 km2 và dân số là 6,472,000 người. 

59.0% dân số Hà Nội sống ở khu vực ngoại thành.  Hà Nội bao gồm 11 quận nội thành và 18 

quận huyện ngoại thành. Các quận nội thành bao gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long 

Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông và Sơn Tây.  

Bản đồ 2.  Bản đồ thành phố Hà Nội và 13 quận trong khu vực khảo sát31 

 

Hà Nội có số lượng người khuyết tật khá lớn.  Năm 2009, thành phố có gần 90,000 người 

khuyết tật, chiếm 1.40% tổng dân số Hà Nội32. Theo Báo cáo tổng kết công tác hoạt động 

nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2009-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2012-

2017 của Hội người khuyết tật Hà Nội, có 36,357 người khuyết tật tâm thần (chiếm 40.74% 

tổng số người khuyết tật), 34,190 người khuyết tật vận động ( chiếm 38.28%), 11,414 người 

khiếm thị (chiếm 12.79%), 8,131 người khiếm thính ( chiếm 9.11%), và 5,883 người khuyết 

                                                
31  Nguồn: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93_H%C3
%A0_N%E1%BB%99i.png 

32   Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2009-2012 và 
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 giai đoạn  2012-2017” 2012, đoạn 2 
http://www.dphanoi.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=3222&Itemid=818 
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tật dị dạng ( chiếm 6.59%).33  Tỉ lệ người khuyết tật mù chữ ở Hà Nội khá cao, chiếm 33.34% 

tổng số người khuyết tật.  Tỉ lệ người khuyết tật có việc làm chỉ chiếm 13.14%.34 

Một khảo sát khác của Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội35 năm 2009 cũng 

cho thấy số người khuyết tật có nhu cầu tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội và văn 

hoá chỉ chiếm 3.74% tổng số người khuyết tật của thành phố 36.  

Tổ chức đại diện cho người khuyết tật tại đây là Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội. Hội 

người khuyết tật thành phố Hà Nội được thành lập với 19 câu lạc bộ, trung tâm và nhóm tự 

giúp; với 750 hội viên ban đầu. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Hội người khuyết tật thành phố 

Hà Nội đã có 43 tổ chức thành viên với hơn 5,000 hội viên (bao gồm 20 câu lạc bộ, trung 

tâm, nhóm trợ giúp và 23 Hội người khuyết tật quận huyện).37 

III.A.2. Đà Nẵng  

Đà Nẵng là một trong số 5 đô thị lớn nhất Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng có diện tích 1,256 

km2, chia làm 6 quận nội thành (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, 

Cẩm Lệ), 1 huyện ngoại thành (Hoà Vang), và 1 huyện đảo (Hoàng Sa).  

                                                
33  Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2009-2012 và 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 giai đoạn  2012-2017” 2012, đoạn 2, bảng 1 
34   Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2009-2012 và 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 giai đoạn  2012-2017” 2012, đoạn 2, bảng 2 
35  Báo cáo hàng năm của Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội, 2009. 
36  Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, “Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2009-2012 và 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 giai đoạn  2012-2017” 2012, đoạn 2, bảng 5 
37   Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, Giới thiệu về tổ chức 

http://www.dphanoi.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=818 
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Bản đồ 3. Bản đồ thành phố Đà Nẵng và 7 quận huyện khảo sát38  

 

Đà Nẵng thường được biết đến như một thành phố trẻ và năng động. Đây hiện là trung tâm 

kinh tế lớn thứ 3 cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo kết quả Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2009, dân số Đà Nẵng khoảng 894,500 người; tỉ lệ dân cư ở nông thôn 

là 13.13% và dân cư thành thị chiếm 86.87%.  

Trong những năm chiến tranh, Đà Nẵng là địa bàn quân sự quan trọng nhất của quân đội Hoa 

Kỳ ở khu vực miền Trung Việt Nam. Theo thống kê, Đà Nẵng là nơi chứa gần 35.00% tổng 

trữ lượng chất độc hoá học dioxin - một trong những nguyên nhân gây khuyết tật hàng đầu - 

mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh.  Tính đến năm 2010, Đà Nẵng có 182,915 

người khuyết tật, chiếm 20.40% tổng dân số thành phố.  Số lượng người khuyết tật có việc 

làm chiếm 15.02% tổng số người khuyết tật.  Người khiếm thị chiếm 66.86% tổng số người 

khuyết tật, người khuyết tật vận động chiếm 19.95%, người khuyết tật nghe và/hoặc nói 

chiếm 5.66%, người khuyết tật phát triển chiếm 2.52%, và 5.02% thuộc các dạng khuyết tật 

khác.39  

Tổ chức đại diện cho người khuyết tật Đà Nẵng là Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, 

với hơn 500 thành viên hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.  

                                                
38  Nguồn: http://www.amitourist.com/Vietnam-maps/da-nang.jpg 
39  Sở LĐTBXH Đà Nẵng, 2010 



 

  
22 

 
  

III.A.3. Cần Thơ 

Cần Thơ là thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. 

Thành phố Cần Thơ gồm 5 quận nội thành (Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô 

Môn) và 4 huyện ngoại thành (Phong Điền, Cố Đô, Vĩnh Thạnh và Thới Lai)  

Diện tích thành phố Cần Thơ vào khoảng 1,401.6 km2.  Năm 2009, dân số Cần Thơ là 

1,187,089 người, 65.83% ( tương đương 781,481 người) sống ở khu vực nội thành và  

34.17% (tương đương 405,608 người sống ở khu vực ngoại thành.40 

Cần Thơ hiện có khoảng trên 2,000 người khuyết tật, và  233 người trong số đó là thành viên 

chính thức của Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ. Đây là Hội người khuyết tật duy 

nhất tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.41 

Bản đồ 4.  Bản đồ thành phố Cần Thơ và 8 quận huyện khảo sát42 

 

                                                
40   Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số, 2009 
41  Sở LĐTBXH thành phố Cần Thơ, 2009 
42  Nguồn: http://acbwu.webs.com/khumiennam/cantho.htm 
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III.B.  Quá trình chọn mẫu nghiên cứu 

Nhóm đích hướng đến của khảo sát là nhóm người khuyết tật có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi.  

Theo Luật Bầu cử, độ tuổi tối thiểu để thực hiện quyền bầu cử ở Việt Nam là 18 tuổi.  

Ba thành phố đại diện cho 3 miền của đất nước, có sự hiện diện của các Hội người khuyết tật 

địa phương đã được chọn làm địa bàn nghiên cứu. Tỉ lệ nam và nữ trong mẫu nghiên cứu là 

tương đương nhau (nam chiếm 48.0% và nữ chiếm 52.0%).  Để đảm bảo tính đại diện khách 

quan, mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm người khuyết tật thuộc nhiều dạng tật khác 

nhau: khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, bại não và khuyết tật khác.  

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội tiến hành quá trình chọn mẫu nghiên cứu với sự hợp tác của 

các Hội người khuyết tật. Các Hội người khuyết tật ở 3 thành phố lên danh sách người khuyết 

tật tại địa phương mình. Trung tâm Sống độc lập Hà Nội tiến hành lọc danh sách theo độ 

tuổi, giới tính, khu vực, dạng khuyết tật, tính chất thành viên đối với Hội người khuyết tật. 

Việc xem xét người khuyết tật có phải là thành viên của Hội hay không giúp cho việc nhìn 

nhận sự tham gia của các tổ chức Hội trong tiến trình bầu cử.  

Mẫu dành cho phỏng vấn sâu được lựa chọn từ các cơ quan tổ chức trực tiếp hoạt động hoặc 

có liên quan đến việc thực hiện công tác bầu cử và công tác về người khuyết tật, bao gồm Uỷ 

ban nhân dân các cấp, các Sở, các tổ chức dân sự xã hội, và Mặt trận Tổ quốc.  

III.C.  Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình thu thập thông tin sử dụng 3 phương pháp: nghiên cứu tài liệu, khảo sát định lượng 

và khảo sát định tính. Sự đa dạng của các phương pháp thu thập thông tin giúp đạt tới các 

mục tiêu khác nhau của nghiên cứu.   

III.C.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được dùng để giúp đánh giá khung pháp lý liên quan tới sự 

tham gia của người khuyết tật vào tiến trình bầu cử  (Mục tiêu 1 của nghiên cứu).  Bên cạnh 

đó, việc nghiên cứu tài liệu cũng nhằm mục đích thu thập các số liệu và thông tin về người 

khuyết tật Việt Nam, cũng như các điển hình tiên tiến liên quan đến bầu cử tiếp cận. Một số 

tài liệu được nghiên cứu bao gồm các văn bản Luật, chính sách; các báo cáo của các cơ quan 

Nhà nước và tổ chức hữu quan, cũng như các tổ chức phi chính phủ và quốc tế.    

III.C.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát sử dụng bảng hỏi. 

Bảng hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin từ người khuyết tật thuộc 6 dạng tật khác 

nhau theo Điều 3, Chương 1 của Luật Người khuyết tật (khuyết tật vận động, khiếm thính, 

khiếm thị, bại não, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác).  Bảng hỏi gồm 4 phần chính: (1) 

thông tin cá nhân, (2) nhận thức về quyền bầu cử và ứng cử, (3) những khó khăn và rào cản 

trong việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử, và (4) kiến nghị.  Ngoài ra, bảng hỏi cũng có 
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câu hỏi dành riêng cho những người khuyết tật là lãnh đạo các Hội nhằm đánh giá mức độ 

hợp tác giữa Hội người khuyết tật với chính quyền địa phương trong vấn đề bầu cử tiếp cận; 

cũng như thu thập những ý kiến và đề xuất của họ về vai trò của Hội người khuyết tật trong 

vấn đề này.   

Dưới đây là thống kê về số người khuyết tật đã tham gia khảo sát bằng phương pháp định 

lượng.  

Bảng 1. Mẫu nghiên cứu định lượng 

Thành 

phố 

Dạng khuyết tật Tổng 

số Vận động Khiếm 

thính 

Bại não Khiếm thị Trí tuệ Khác 

Hà Nội 111 11 8 17 4 3 150 

Đà 

Nẵng 
22 12 3 13 3 3 50 

Cần 

Thơ 
27 11 1 10 0 0 50 

Tổng số 160 34 12 40 7 6 250 

III.C.3. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu dựa trên hướng 

dẫn phỏng vấn trực tiếp gồm các câu hỏi mở, nhằm thu thập các ý kiến, quan điểm, thái độ về 

vấn đề bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật. Các cá nhân được phỏng vấn sâu là đại diện của 

các cơ quan Nhà nước, các ban ngành và các tổ chức dân sự xã hội. 

III.C.3.i. Đại diện từ cơ quan nhà nước 

Phỏng vấn sâu được thực hiện với các đại diện đến từ Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở Lao động 

thương binh xã hội, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp. 

 Uỷ ban nhân dân.  

Uỷ ban nhân dân các cấp là cơ quan hành chính thực hiện các quy định của Luật 

và chính sách ở cấp thành phố, quận huyện và phường xã. Uỷ ban nhân dân có 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quy định của Hiến pháp, Luật, các văn bản của 

Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân được phân cấp 

theo đơn vị hành chính và có những quyền hạn và trách nhiệm đặc thù theo Luật 

định. Những trách nhiệm và quyền hạn này đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng nhân 

dân và Trung ương.43  Uỷ ban nhân dân có quyền chỉ đạo thành lập Uỷ ban bầu cử 

cấp tỉnh, thành phố.  

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (DOLISA). 

                                                
43  Thông tấn xã Việt Nam (VNA), Về Hà Nội, Hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

 http://en.hanoi.Vietnamplus.vn/Home/Hanoi-Peoples-Committee/20103/744.vnplus 
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Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp việc cho Uỷ ban nhân dân 

trong các công tác có liên quan đến lao động, dạy nghề, thang bảng lương cho 

người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động. Ngoài 

ra, Sở cũng chịu trách nhiệm về công tác chính sách với người có công, và hỗ trợ 

cho các nhóm yếu thế trong xã hội trong đó có người khuyết tật44 

 Sở Nội vụ (DOHA). 

Sở Nội vụ có chức năng tham vấn và hỗ trợ cho Uỷ ban nhân dân thực hiện công 

tác quản lý hành chính trong lĩnh vực nội vụ, bao gồm cơ cấu và nhân sự của các 

cơ quan đơn vị nhà nước và dân sự, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính,  

tôn giáo, công tác thi đua khen thưởng45. 

 Sở  Tư  pháp (DOJ). 

Sở  Tư  pháp là cơ quan tham vấn cho Uỷ ban nhân dân về công tác lập pháp, thực 

thi các văn bản luật, tuyên truyền và giáo dục về luật pháp… Sở  Tư  pháp cũng là 

cơ quan có trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề tư pháp, và thực thi một số 

nhiệm vụ khác được Uỷ ban giao phó. 

Bảng 2.  Mẫu nghiên cứu định tính (cơ quan Nhà nước) 

 

 

 

Thành 

phố 

Cơ quan  

 

 

Tổng 

số 

Uỷ ban nhân 

dân 

(cấp thành 

phố) 

Ủy ban nhân dân 

(cấp quận huyện/ 

phường xã) 

DOLISA DOHA DOJI 

Hà Nội 0 6 1 0 0 7 

Đà Nẵng 0 4 1 1 1 7 

Cần Thơ 1 4 1 1 1 8 

Tổng số 1 14 3 2 2 22 

 

III.C.3.ii. Đại diện từ tổ chức dân sự xã hội 

Các cuộc phỏng vấn sâu cũng được tiến hành với đại diện của các tổ chức dân sự xã hội. Các 

tổ chức này có vai trò quan trọng và trực tiếp triển khai các hoạt động trong công tác bầu cử 

cũng như thường xuyên làm việc trong các vấn đề liên quan đến người khuyết tật. 

 Tổ dân phố 

                                                
44  Thông tấn xã Việt Nam (VNA), Về Hà Nội, Hành chính, Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội. 

 http://en.hanoi.VietnamplusVietnamplusVietnamplus.vn/Home/Department-of-Labour-War-
Invalids-and-Social-Affairs/20103/741.vnplus 

45  Thông tấn xã Việt Nam (VNA), Về Hà Nội, Hành chính, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, 
http://en.hanoi.VietnamplusVietnamplusVietnamplus.vn/Home/Department-of-Internal-
Affairs/20103/742.vnplus 
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Tổ dân phố là đơn vị hành chính dưới cấp phường, gồm từ 10 đến 20 hộ gia đình.  

Đây được coi như một tổ chức tự quản của cộng đồng, có chức năng chỉ đạo 

hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước và các hoạt 

động khác mà chính quyền địa phương đề ra46.   

 Mặt trận Tổ quốc  

Mặt trận Tổ quốc là liên hiệp các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ 

chức xã hội và các cá nhân đại diện cho tất cả các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn 

giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.47  Mặt trận Tổ quốc vận động cho các 

quyền của nhân dân, giám sát hoạt động của Chính phủ và các cơ quan thuộc 

Chính phủ, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, và tham gia công tác tổ 

chức bầu cử. Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu đại biểu 

ra ứng cử, cũng như tham gia vào các hoạt động tổ chức bầu cử.    

 Hội Phụ nữ 

Hội Phụ nữ là tổ chức chính trị-xã hội được thành lập nhằm bảo vệ quyền của phụ 

nữ và thực hiện bình đẳng giới. Hội cũng là cơ quan giúp việc cho Chính phủ 

trong việc thực thi các chính sách và quy định của Luật pháp, cũng như thực hiện 

vai trò quản lý nhà nước.48  Hội Phụ nữ là một trong những tổ chức tham gia tích 

cực vào các hoạt động của cộng đồng, trong đó có hoạt động bầu cử và một số 

công tác liên quan đến trợ giúp người khuyết tật.  

 Hội Chữ thập đỏ 

Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội hoạt động vì nhân đạo, hoà bình và hữu nghị. 

Hoạt động của Hội nhằm hướng đến mục tiêu vì sự thịnh vượng của nhân dân, sự 

lớn mạnh của đất nước và một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.49  Hội Chữ 

thập đỏ là một trong số những tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến 

người khuyết tật như cứu trợ xã hội hay các hoạt động thiện nguyện.  

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã lựa chọn một số lãnh đạo của các tổ chức nói trên để thực 

hiện phỏng vấn sâu vì họ chính là những người có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị 

và tổ chức bầu cử.  Phỏng vấn sâu tập trung vào những hỗ trợ hiện nay dành cho người 

khuyết tật trong tiến trình bầu cử.  

Bảng 3. Mẫu nghiên cứu định tính (tổ chức dân sự xã hội) 

Thành phố Tên tổ chức Tổng 

                                                
46  Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists) 
47  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1999, Điều 2, Chương 1 

http://www.mattran.orgvbqpplvbqppl.moj.gov.vn/Home/vanbanHD/vbhd-nhanuoc-
1.htm#28)vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=916 

48  Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

     http://vwu.vn/newsdetail.asp?CatId=66&NewsId=819&lang=EN 
49  Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

http://chuthapdo.org.vn/redcross/en/home/InfoDetailWORight.jsp?area=1&cat=231&ID=2673 
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Tổ dân phố Mặt trận Tổ quốc Hội Phụ nữ Hội Chữ 

thập đỏ 

số 

Hà Nội 

(4 quận) 4 4 4 4 16 

Đà Nẵng 

(2 quận) 

2 2 2 2 8 

Cần Thơ 

(2 quận) 

2 2 2 2 8 

Tổng số 8 8 8 8 32 

III.C.3.iii. Điều tra viên 

Trung tâm Sống độc lập Hà Nội đã lựa chọn 17 điều tra viên từ 3 thành phố để tiến hành 

khảo sát thu thập thông tin. Phần lớn các điều tra viên là sinh viên ngành Công tác xã hội 

hoặc Xã hội học, có kiến thức về người khuyết tật. Có khá nhiều điều tra viên hiện đang là 

người hỗ trợ cá nhân tại Trung tâm Sống độc lập. Những điều tra viên này tiến hành thu thập 

thông tin về người khuyết tật thông qua phiếu hỏi và phỏng vấn sâu một số đại diện của các 

tổ chức dân sự xã hội. Ngoài ra, một số lãnh đạo của các Hội người khuyết tật cũng đã tiến 

hành phỏng vấn sâu các đại diện của cơ quan Nhà nước. Lãnh đạo của các Hội người khuyết 

tật có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp xúc với đại diện các cơ quan Nhà nước do Hội có 

mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và có tiếng nói trong cộng đồng.   

Tất cả các điều tra viên đều được tham dự tập huấn 1 ngày về phương pháp thu thập thông tin 

phục vụ cho nghiên cứu. Tập huấn cung cấp cho các điều tra viên cách thức phỏng vấn thông 

qua việc đưa ra các tình huống cụ thể, các trở ngại có thể gặp phải trong quá trình phỏng vấn 

trên thực tế, từ đó đưa ra những lưu ý và hướng dẫn để điều tra viên có thể thực hiện hiệu quả 

công việc của mình. 

III.D.  Những thuận lợi và khó khăn 

Trong quá trình thực hiện dự án nghiên cứu, Trung tâm Sống độc lập Hà Nội có được nhiều 

thuận lợi. Thứ nhất, Trung tâm đã hoạt động trong lĩnh vực khuyết tật và hỗ trợ người khuyết 

tật qua 4 năm, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về người khuyết tật. Lãnh đạo Trung tâm là 

những chuyên gia về khuyết tật và cũng là những người khuyết tật nặng, do đó họ thấu hiểu 

nhu cầu và mong muốn của những người đồng cảnh.  Bên cạnh đó, Trung tâm Sống độc lập 

Hà Nội đã và đang có mối quan hệ tốt với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Hội của người 

khuyết tật cũng như các tổ chức phi chính phủ. Đây là một thuận lợi rất lớn cho các điều tra 

viên của Trung tâm khi tiến hành phỏng vấn sâu các đại diện của các cơ quan tổ chức có liên 

quan đến bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật. Ngoài ra, sự cam kết và cống hiến nhiệt tình 

của các cá nhân tham gia thực hiện nghiên cứu cũng là một thuận lợi cho thành công của dự 

án này.  
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Bên cạnh những thuận lợi kể trên, trung tâm Sống độc lập Hà Nội cũng phải đối mặt với 

không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Có thể nói đây là nghiên cứu đầu 

tiên tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại tập trung vào chủ đề bầu cử tiếp cận cho người 

khuyết tật. Do đó, người nghiên cứu gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham 

khảo, do các nguồn thông tin và tài liệu liên quan đến vấn đề này là rất ít ỏi. Bên cạnh đó,  

một số khó khăn cũng đến từ bản thân người khuyết tật tham gia khảo sát. Một số cá nhân 

thuộc những dạng tật nhất định không thể trực tiếp đối thoại với điều tra viên mà phải thông 

qua người trung gian, do đó có thể ít nhiều có xác suất sai lệch của thông tin. Ví dụ, người 

khiếm thính cần có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, trong khi đa số người khuyết tật thuộc dạng 

bại não gặp khó khăn về chức năng phát âm nên cần có người thân hay người chăm sóc nói 

lại những ý kiến của họ.  Một số người khuyết tật trí tuệ khó có thể nhớ chính xác những 

thông tin về mình; thậm chí một số cá nhân không phân định được dạng khuyết tật của mình 

(thường là những cá nhân có đa khuyết tật). Do vậy, các điều tra viên cần thêm thời gian để 

kiểm tra lại với người thân hoặc người chăm sóc cho người khuyết tật để đảm bảo tối đa tính 

chính xác của thông tin. Đối với người khiếm thị, các điều tra viên thường mất nhiều thời 

gian và công sức hơn trong việc thiết lập mối quan hệ với họ. Đó là bởi người khiếm thị 

thường khó có thể tin tưởng người đối diện ngay, do họ không thể nhìn thấy phản ứng hay cử 

chỉ của người khác. Các điều tra viên cũng thường phải giải thích nhiều hơn về dự án cũng 

như các câu hỏi với người khiếm thị. Ngoài ra, việc phỏng vấn đại diện của các cơ quan Nhà 

nước cũng gặp phải nhiều trở ngại do lịch làm việc của các đại diện này rất bận rộn và bầu cử 

tiếp cận được xem như một chủ đề nhạy cảm.  Một khó khăn nữa là áp lực về mặt thời gian, 

khi khung thời gian mà nhà tài trợ đưa ra không dài, trong khi Trung tâm Sống độc lập Hà 

nội phải đợi sự chấp thuận của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội để có thể thực hiện dự 

án này.    

III.E.  Quy điều đạo đức 

Trung tâm sống độc lập Hà Nội chú trọng vào cách tiếp cận dựa trên quyền khi thực hiện dự 

án nghiên cứu. Người khuyết tật có đầy đủ các quyền của công dân và bình đẳng với các cá 

nhân không khuyết tật khác trong việc thực hiện những quyền này, bao gồm cả quyền bầu cử 

và ứng cử. 

Trung tâm cũng chú trọng đến mối tương quan giữa người khuyết tật với gia đình, cộng đồng 

và xã hội trên cơ sở xem xét ảnh hưởng của hệ thống xã hội lên các cá nhân.  Trên thực tế, 

điều này đã được phần nào chứng minh qua việc nhiều người khuyết tật đi bầu cử hay không 

là phụ thuộc vào việc họ có sự hỗ trợ từ gia đình hay không.  Ngoài ra, những hỗ trợ từ cộng 

đồng và xã hội cũng sẽ khuyến khích người khuyết tật thực hiền quyền của họ.   

Hơn thế nữa, người khuyết tật cần được tôn trọng và đối xử  một cách công bằng, không phân 

biệt với các cá nhân không khuyết tật.  Nhận thức rõ điều đó, tất cả các điều tra viên đều 

được tập huấn về cách thức giao tiếp phù hợp với người khuyết tật thuộc từng dạng tật.  Điều 

tra viên cũng được nhắc nhớ về một số điểm quan trọng cần chú ý trong khi làm việc với 

người khuyết tật bao gồm:  sự kiên nhẫn, cách lắng nghe tích cực, sự nhiệt tình hỗ trợ và sự 

cởi mở trong tâm trí để chấp nhận người khuyết tật như họ vốn có.  
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CHƯƠNG IV.  Khung pháp lý 

Những cam kết và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết 

tật đã được thể hiện rõ thông qua việc tích cực tham gia vào các khung pháp lý và thực hiện 

các cơ chế bảo vệ quyền con người cấp quốc tế và khu vực 50 Việc ghi nhận các quyền dân 

sự-chính trị, tính đến các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hoá cũng như nhấn mạnh vai trò của 

các nhóm yếu thế trong xã hội đã trở thành nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và thực thi 

các chính sách pháp luật cấp quốc gia. Chương này sẽ phân tích cơ sở pháp lý của việc thực 

hiện bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật tại Việt Nam.     

IV.A. Hiến pháp 

Nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ người khuyết tật đã được thể hiện rất rõ trong 

khung pháp lý cấp quốc gia.  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

1992 và bản bổ sung năm 2001 quy định việc bảo hộ quyền của tất cả mọi công dân nước 

Việt Nam, bao gồm cả người khuyết tật, trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.  

Điều 59 thuộc Chương 5 về lĩnh vực Giáo dục quy định rằng "Nhà nước và xã hội phải có 

trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

được tham gia các hình thức giáo dục và dạy nghề phù hợp."51 Điều 67 của Hiến pháp cho 

thấy ưu tiên trong chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật, cụ thể là thương binh và 

nạn nhân chiến tranh. Theo đó, những cá nhân này được hưởng các điều kiện ưu tiên trong 

phục hồi chức năng, được tạo cơ hội có việc làm phù hợp với tình trạng sức khoẻ. Cùng với 

người cao tuổi và trẻ mồ côi, người khuyết tật “được nhận sự hỗ trợ từ Nhà nước”52 

IV.B. Luật và chính sách về người khuyết tật 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách, luật, quy chuẩn và sáng kiến 

liên quan đến quyền và việc bảo vệ quyền của người khuyết tật.  

Tháng 8 năm 1998, Thủ tướng chính phủ ban hành Pháp lệnh về người tàn tật.53 Pháp lệnh 

này được xem là văn bản pháp lý đặt nền móng cho chính sách về người khuyết tật ở Việt 

Nam cũng như đưa ra vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật. Pháp lệnh quy định 

về bảo trợ xã hội và chống lại sự phân biệt đối xử với người khuyết tật trên các lĩnh vực y tế, 

giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm, các hoạt động văn hoá thể thao và giải trí; và nguồn kinh 

phí cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.  Pháp lệnh cũng chỉ ra vai trò quản lý Nhà 

                                                
50  Phần II.B 
51  Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 (bản sửa đổi ngày 25/11/2001), Chương 5, Điều 59 

http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92%28aa01%29.pdf 
52  Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 (bản sửa đổi ngày 25/11/2001), Chương 5, Điều 67 

http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92%28aa01%29.pdf 
53  Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, “Pháp lệnh về người tàn tật” 

http://www.dphanoi.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1147 
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nước về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật, trong mối tương quan với luật và chính 

sách, phân dạng khuyết tật, các chương trình dự án, hợp tác quốc tế; và xác định những hình 

thức khen thưởng và xử phạt trong khung pháp lý về người khuyết tật.   

Việc ban hành Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 đã dẫn đến sự ra đời của hàng loạt các 

sáng kiến trong lĩnh vực khuyết tật và quyền của người khuyết tật, trong đó phải kể đến sự 

thành lập của Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (NCCD) 

vào tháng 3 năm 2001. NCCD gồm có các thành viên là đại diện của tất cả các bộ ngành và 

được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA). Ban có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định và chính sách cũng như điều phối các chương 

trình dự án của Chính phủ trong lĩnh vực khuyết tật.54  

Tiếp đó, vào năm 2002, Bộ quy chuẩn và mã số tiếp cận cho các công trình xây dựng 

công cộng đã được ban hành nhằm đưa ra một số những quy tắc cơ bản về tiếp cận trong 

thiết kế và xây dựng các công trình công cộng, lối đi và vỉa hè cũng như nhà ở.  Tiếp nối với 

bộ quy chuẩn này, Bộ tiêu chuẩn và quy định về tiếp cận cho các công trình giao thông 

công cộng cũng đã được chính thức ban hành năm 2009.  Bộ quy chuẩn này đã đưa ra những 

yêu cầu về mặt kỹ thuật dành cho các phương tiện giao thông công cộng, ví dụ như xe bus 

tiếp cận cho người khuyết tật. 

Một trong số những nỗ lực đáng kể của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền của 

người khuyết tật là việc thông qua Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam ( giai đoạn 

2006-2010).  Đề án này là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận 

đối với các vấn đề liên quan đến người khuyết tật. Đề án bao hàm rất nhiều lĩnh vực và hầu 

hết các Bộ ngành đều tham gia vào công tác thực hiện.  Các chỉ số chủ yếu, các mục tiêu 

cũng như hoạt động cơ bản của Đề án đều dựa trên định hướng của Khung hành động thiên 

niên kỷ Biwako (BMF).  Các hoạt động chính mà Đề án đưa ra đều phù hợp với những khu 

vực ưu tiên mà BMF đã đề cập đến, bao gồm:  

a. Nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật  

b. Thực hiện khảo sát cấp quốc gia về người khuyết tật và xây dựng cơ sở dữ liệu về 

người khuyết tật dự trên các kết quả của khảo sát, xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản 

pháp lý hiện tại và cơ chế hỗ trợ người khuyết tật.  

c.  Xây dựng tiêu chí phân dạng khuyết tật tại Việt Nam  

d.  Thành lập các nhóm tự giúp và các hội/ câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật  

e.  Hỗ trợ phụ nữ khuyết tật 

f.  Phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng   

g.  Hỗ trợ về giáo dục 

                                                
54  Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam 

       http://nccd.molisa.gov.vn/index.php/about 
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h.  Dạy nghề và tạo việc làm 

i.  Các công trình công cộng và giao thông tiếp cận 

j.  Tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

k. Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận với các chương trình an sinh xã hội và xoá đói 

giảm nghèo.”55 

Năm 2010 đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng khi Quốc hội Việt Nam thông qua 

Luật đầu tiên về người khuyết tật.  Luật người khuyết tật Việt Nam  quy định người khuyết 

tật có quyền tham gia bình đẳng vào các lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, việc 

làm, dạy nghề, các dịch vụ văn hoá xã hội và giải trí, giao thông, các công trình công cộng và 

công nghệ thông tin.  Luật được xem như là kết quả của nỗ lực trong suốt hơn một thập kỷ 

nhằm xây dựng một khung pháp lý hướng tới một xã hội hoà nhập cho người khuyết tật - ở 

đó, người khuyết tật có thể tiếp cận với các chương trình và hỗ trợ cần thiết cho sự tham gia 

một cách đầy đủ của họ vào mọi mặt của đời sống xã hội.  

IV.C. Luật Bầu cử 

Liên quan đến vấn đề bầu cử, Việt Nam có Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử 

Hội đồng nhân dân các cấp.56  Những Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của các cử tri 

và ứng cử viên, cũng như các cơ quan tổ chức liên quan trong công tác bầu cử. 

Điều 1, Chương 1 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định: “Việc bầu cử đại biểu Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, 

bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”.  Quy định này phù hợp với tinh thần của các văn bản 

pháp lý quốc tế, ví dụ như UNCRPD.  Điều 2 thuộc Chương 1 của Luật cũng quy định về 

quyền đi bầu cử và ứng cử của tất cả mọi công dân, theo đó:    

“Tất cả mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân 

biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều  có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên 

đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.”57 

Những trường hợp ngoại lệ liên quan đến cử tri được quy định trong Khoản 1, Điều 23, 

Chương 458. Theo đó, “Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án 

đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và 

                                                
55  Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (2006-2010) 

http://www.asiadisability.com/~yuki/VietNam%20NSP-Eng.html 
56  Cổng thông tin điện tử chính phủ, Các văn bản pháp luật 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/legaldocuments 
57  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Điều 2, Chương 1 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
58  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
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người mất trí thì không được ghi tên vào danh sách cử tri”.  Những cá nhân này cũng không 

được quyền ứng cử.  Bên cạnh đó, danh sách các đại biểu ứng cử theo quy định cũng không 

bao gồm những trường hợp sau:  

“2.  Người đang bị khởi tố về hình sự; 

3.  Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án; 

4.  Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án nhưng chưa được 
xoá án; 

5.   Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính.”59 

Như vậy có thể thấy không có bất cứ một sự giới hạn hay phân biệt đối xử nào với người 

khuyết tật trong việc đi bầu cử và ứng cử. Người khuyết tật cũng có quyền và cơ hội bình 

đẳng như những người không khuyết tật khác trong vấn đề bầu cử. 

Chương 6 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định về trình tự bầu cử, bao gồm cả ngày 

bầu cử và thể thức bỏ phiếu. Điều 59 của chương này chỉ rõ rằng người khuyết tật có thể nhờ 

người khác giúp đỡ khi họ không thể tự viết và bỏ phiếu. Theo đó:   

“Cử tri không viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ 

phiếu; người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri vì tàn tật 

không thể tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.”60 

Điều 59 cũng quy định việc hỗ trợ cho các cử tri vì ốm đau, già yếu hay khuyết tật mà không 

đến được phòng bỏ phiếu. Trong những trường hợp đó, “Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và 

phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu”.   Đây cũng được xem là quy định 

được thực hiện phổ biến nhất trong việc hỗ trợ cho người khuyết tật bầu cử.  

Một hình thức hỗ trợ khác dành cho người khuyết tật cũng đã được đề cập đến trong Điều 12, 

Chương 261 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Điều 12 quy định sự phân chia và thành lập 

khu vực bỏ phiếu thông thường, cùng với một số trường hợp ngoại lệ cũng như trường hợp 

ưu tiên, bao gồm cả ưu tiên cho người khuyết tật.  Theo Điều này, bất cứ tổ chức hay trung 

tâm của người khuyết tật - như bệnh viện, nhà an dưỡng, hay cơ sở nuôi dưỡng - có  từ 50 cử 

tri trở lên có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.  Quy định này được xem là đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiết kiệm thời gian và công sức khi đi bầu cử.   

                                                
59  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Điều 29, Chương 5 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
60  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Điều 59, Chương 6 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
61  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997 



 

CHƯƠNG V.  Người khuyết tật tham gia khảo sát  

Chương 5 cung cấp cái nhìn tổng quan về nhóm người khuyết tật tham gia khảo sát, bao gồm 

các thông tin về lứa tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ văn hoá, tình trạng việc làm 

và dạng khuyết tật.  

V.A.  Giới tính 

Quá trình chọn mẫu nghiên cứu chú trọng đến sự cân bằng tương đối giữa tỉ lệ nam và nữ. 

Trong khảo sát, tỉ lệ người khuyết tật là nữ nhỉnh hơn tỉ lệ người khuyết tật là nam. Trên thực 

tế, sự hơn kém này có mối tương quan với tỉ lệ giới tính của toàn bộ dân số, với  49.0% tổng 

dân số là nam và  51.0% dân số là nữ.62 

Bảng 4. Tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phân theo giới tính (%) 

Thành 

phố 

Giới tính 

Hà Nội (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

Nam 56 48 52 

Nữ 44 52 48 

Tổng số  100 100 100 

V.B.  Tuổi 

Bảng thống kê dưới đây cho thấy tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phân theo độ tuổi 

(tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào tháng 8 năm 2012). Như đã đề cập ở chương 

trước, nghiên cứu này tập trung vào nhóm người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên, vì theo Luật 

Bầu cử, 18 là độ tuổi tối thiểu để có quyền đi bầu cử63. 

Bảng 5. Tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phân theo độ tuổi (%) 

              Thành phố 

Độ tuổi 

Hà Nội (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

19-30 25.3 28.3 62.6 

31-40 27.3 28.3 20.2 

41-50 20.2 24.2 4.4 

51-60 22.2 18.2 12.1 

60+ 5.5 2.2 2.2 

19-30 25.3 28.3 62.6 

Tổng số  100.0 100.0 100.0 

                                                
62  Tổng cục thống kê, 2009 
63  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Điều 2, Chương 1 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
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V.C.  Tình trạng hôn nhân 

Theo kết quả khảo sát của nghiên cứu này, so với các nhóm người khuyết tật độc thân, ly 

thân, ly hôn hay goá; tỉ lệ người khuyết tật đã kết hôn ở cả 3 địa bàn nghiên cứu đều chiếm tỉ 

lệ cao hơn hẳn. Tại Việt Nam, lập gia đình thường được xem là một trong số những cách thức 

tìm kiếm sự hỗ trợ cho người khuyết tật, đặc biệt là khi họ sống một mình hoặc cha mẹ và 

người chăm sóc đã trở nên già yếu.  Những người khuyết tật đã lập gia đình thường được 

người bạn đời hỗ trợ rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày.  

Bảng 6. Tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phân theo tình trạng hôn nhân (%) 

         Thành phố 

Tình trạng 

 hôn nhân 

Hà Nội (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

Độc thân 40.0 44.0 58.0 

Đã kết hôn 51.3 52.0 42.0 

Đã ly thân 2.7 0.0 0.0 

Đã ly dị 3.3 4.0 0.0 

Goá 2.7 0.0 0.0 

Tổng số 100.0 100.0 100.0 

V.D.  Trình độ học vấn 

Khảo sát cho thấy phần lớn người khuyết tật tham gia nghiên cứu có trình độ học vấn từ bậc 

tiểu học đến bậc phổ thông trung học. Đây được xem như là trình độ học vấn cơ bản ở Việt 

Nam.   Rất ít người khuyết tật đạt tới trình độ học vấn cao hơn như bậc cao đẳng hay đại học.  

Số người khuyết tật có trình độ sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) là rất ít.  

Bảng 7. Tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phân theo trình độ học vấn (%) 

            Thành phố 

Trình độ  

học vấn 

Hà Nội  (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

Không biết chữ 2.0 8.0 6.0 

Tiều học 14.7 32.0 44.0 

Trung học cơ sở 24.0 42.0 14.0 

Phổ thông trung học 34.7 18.0 12.0 

Trung cấp nghề 6.0 0.0 4.0 

Cao đẳng 2.0 0.0 4.0 

Đại học 14.7 0.0 10.0 

Sau đại học 2.0 0.0 6.0 

Tổng số 100.0 100.0 100.0 

 

V.E.  Tình trạng việc làm 
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Trong số những người khuyết tật tham gia khảo sát, tỉ lệ những người khuyết tật có việc làm 

cao hơn so với tỉ lệ những người khác đã nghỉ hưu hoặc thất nghiệp. Tỉ lệ người khuyết tật có 

việc làm tại Cần Thơ chiếm 74.0%, ở Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt là  60.0% và 62.7%.  Tình 

trạng việc làm có ảnh hưởng rõ nét đến sự tự tin và khả năng giao tiếp của người khuyết tật. 

Các điều tra viên cho biết khi trực tiếp thu thập thông tin qua bảng hỏi, họ nhận thấy những 

người khuyết tật có việc làm thường tỏ ra tự tin và mạch lạc hơn trong giao tiếp.  

Bảng 8. Tỉ lệ người khuyết tật tham gia khảo sát phâ n theo tình  trạng việc làm (%) 

         Thành phố 

Tình trạng 

việc làm 

Hà Nội (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

Thất nghiệp 32.0 38.0 26.0 

 Có việc làm 62.7 60.0 74.0 

Đã nghỉ hưu 5.3 2.0 0.0 

Tổng số 100.0 100.0 100.0 

V.F.  Dạng khuyết tật 

V.F.1. Đa khuyết tật  

Đa khuyết tật là tình trạng khiếm khuyết được gây ra bởi việc có từ hai dạng khuyết tật trở 

lên. Trong số 250 người khuyết tật tham gia khảo sát, có 8 người có đa khuyết tật, chiếm 

3.2%.  Những cá nhân có đa khuyết tật có nhiều khiếm khuyết hơn về mặt thể lý, do đó họ 

thường phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với những người khuyết tật khác.   

V.F.2. Các dạng khuyết tật64 

Tỉ lệ người khuyết tật vận động trong số những người khuyết tật tham gia khảo sát là 61.8%, 

tương đương với 160 người.  Tỉ lệ này cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ người khuyết tật thuộc 

các dạng tật khác. Theo kết quả khảo sát, có 15.4% là người khiếm thị, 13.1% là người khiếm 

thính, 4.6% là người bại não, 2.7% là người khuyết tật trí tuệ, và 2.3% là người khuyết tật do 

dị hình. 

Ở mỗi thành phố, tỉ lệ người khuyết tật vận động chiếm xấp xỉ một nửa tổng số người khuyết 

tật tham gia khảo sát.  Tỉ lệ người khiếm thị chiếm từ 11% đến 24%.  Số người khiếm thính 

chiếm tỉ lệ từ 7% đến 23%. Chỉ có một số người khuyết tật thuộc dạng bại não. Tỉ lệ những 

người khuyết tật thuộc dạng tật khác, như khuyết tật trí tuệ hay khuyết tật do dị hình, chiếm tỉ 

lệ rất ít.    

                                                
64  Theo Luật người khuyết tật Việt Nam, các dạng khuyết tật bao gồm: (a)khuyết tật vận động; (b)khuyết tật 

nghe, nói;(c) khuyết tật nhìn;(d) khuyết tật thần kinh, tâm thần;(e) khuyết tật trí tuệ; (f) khuyết tật khác.  

      Luật người khuyết tật Việt Nam, 2010, Chương 1,  Điều 3 
http://vietnamlaw.vnanet.vn/Services.asp?CATEGORY_ID=2&SUBCATEGORY_ID=7&NEWS_ID=4980 
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Kết quả 1. Tỉ lệ người khuyết tật tại 3 thành phố phân theo dạng tật (%, n=250) 

        Thành phố 

 

Dạng khuyết tật 

Hà Nội (n=150) Đà Nẵng (n=50) Cần Thơ (n=50) 

Vận động 72.0 43.0 54.0 

Khiếm thị 11.3 24.0 18.0 

Khiếm thính 7.3 23.0 22.0 

Bại não 5.3 2.0 6.0 

Khuyết tật trí tuệ 2.1 5.0 0.0 

Dị hình 2.0 3.0 0.0 

Tổng số 100.0 100.0 100.0 

 



 

CHƯƠNG VI.  Những khó khăn và rào cản đối với người khuyết 

tật trong khi thực hiện quyền bầu cử 

Người khuyết tật  phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong khi thực hiện quyền 

bầu cử và ứng cử. Việc hiểu rõ những khó khăn thách thức này sẽ giúp cho các cơ quan liên 

quan có chiến lược và hành động phù hợp nhằm hỗ trợ người khuyết tật thực hiện đầy đủ 

quyền của họ. Nghiên cứu đã xác định những khó khăn và rào cản đối với người khuyết tật 

trong các lĩnh vực:  (1) pháp lý, (2) thông tin, (3) môi trường, và (4) thái độ. 

VI.A.  Rào cản về mặt pháp lý 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số luật và chính sách là nền tảng cho việc thực hiện 

quyền của người khuyết tật trên cả nước. Tuy nhiên, khung pháp lý và việc thực thi bầu cử 

tiếp cận tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đây có thể được coi là một trong số những yếu tố ảnh 

hưởng đến việc thúc đẩy quyền bầu cử và ứng cử của người khuyết tật.   Trên thực tế, không 

có bất cứ một sự cấm đoán hay phân biệt đối xử nào đối với người khuyết tật trong các quy 

định pháp lý, song thiết nghĩ một số quy định cần phải chi tiết hơn nữa để tránh những hiểu 

lầm và thiếu sót không đáng có.    Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có quy 

định về tiêu chí để có tên trong danh sách cử tri và để có thể trở thành ứng cử viên. Theo đó:  

“Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn 

cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật,  trừ những người mất trí và 

những người bị pháp luật hoặc Toà án nhân dân tước các quyền đó.”65 

Có thể thấy quy định này sử dụng thuật ngữ  “người mất trí” – trên thực tế được hiểu là người 

mắc bệnh tâm thần nặng, do đó họ không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình. 

Tuy nhiên, đôi khi thuật ngữ này lại bị hiểu nhầm thành người khuyết tật trí tuệ hay người 

chậm phát triển.  Do vậy, cần phải có sự phân định một cách chi tiết hơn nhằm bảo hộ quyền 

cho các cử tri là người khuyết tật trí tuệ. 

Bên cạnh đó, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội có quy định về việc đảm bảo tính bí mật của lá 

phiếu bầu. Điêù 60 thuộc Chương 6 của Luật này quy định “Khi cử tri viết phiếu bầu, không 

ai được đến xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.”66  Như vậy quy định này có thể được coi là 

một nỗ lực tích cực trong việc đề cao tính bảo mật, tuy nhiên lại không hề đề cập đến cách 

bảo đảm tính bảo mật cho các cử tri là người khuyết tật cần nhờ đến sự giúp đỡ của người 

khác trong quá trình bỏ phiếu, ví dụ như người khiếm thị.   

                                                
65  Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Chương 1, Điều 2 

http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2836 
66  Chương 6, Điều 60, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997 
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VI.B.  Rào cản về thông tin 

VI.B.1. Thông tin về các quy định của pháp luật 

Tình trạng thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề bầu cử khá phổ 

biến trong số những người khuyết tật tham gia khảo sát. Kết quả thu thập được cho thấy có 

138 trong số 250 người khuyết tật tham gia khảo sát trả lời rằng họ không hề biết bất cứ một 

quy định nào liên quan đến người khuyết tật trong bầu cử và ứng cử.    

“Tôi chưa từng nghe nói đến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Có luật đó à? Mặc dù tôi 
thấy là cán bộ phường đưa hòm phiếu đến nhà cho người khuyết tật bầu cử, nhưng tôi 
không biết đây lại là một quy định của pháp luật.” (Kháo sát, NKT, nam, HN067) 

Có 112 trong số 250 người khuyết tật được hỏi biết ít nhất 1 quy định liên quan đến quyền 

bầu cử và ứng cử của người khuyết tật. Mức độ hiểu biết về các quy định này cũng rất khác 

nhau. Một số người có thể giải thích nội dung trong khi phần đa những người khác chỉ có thể 

nêu tên của quy định. 50% số người khuyết tật tham gia khảo sát biết đến những quy định 

này thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, đài báo và loa phóng thanh 

tại địa phương.  Số người nhận được thông tin từ Hội người khuyết tật địa phương chiếm tỉ lệ 

khoảng  27.0%.  

Các thông tin thu thập được cũng cho thấy người khuyết tật có những khó khăn nhất định 

trong việc tiếp cận với thông tin do tình trạng khuyết tật của họ cũng như điều kiện sống chưa 

đầy đủ.  Tình trạng thiếu hiểu biết của người khuyết tật về các quy định pháp luật liên quan 

đến bầu cử cũng có thể bắt nguồn từ những hạn chế trong việc tuyên truyền chính sách pháp 

luật tại địa phương. Điều này có liên quan đến những kết quả nghiên cứu sẽ được bàn đến chi 

tiết hơn trong phần sau của báo cáo. 

VI.B.2. Thông tin liên quan đến bầu cử 

Luật bầu cử của Việt Nam quy định, những thông tin liên quan phải được thông báo rộng rãi 

cho các cử tri trước ngày bầu cử. Những thông tin này bao gồm:   

- Ngày giờ bầu cử:  Ngày bầu cử “phải là ngày chủ nhật”, và được “công bố chậm nhất 

là 105 ngày trước ngày bầu cử”67  Điểm bầu cử thường mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 

giờ tối68. Những thông tin này phải được thông báo rộng rãi cho cử tri “trong thời hạn 

10 ngày trước ngày bầu cử” và thông qua “hình thức niêm yết, phát thanh và các 

phương tiện thông tin khác của địa phương.”69 

                                                
67  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 6, Điều 54 

      http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
68  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 6, Điều 57 

      http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
69  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 6, Điều 56 

      http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
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- Địa điểm của nơi bỏ phiếu: thường là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng (như nhà 

văn hoá, hội trường), tuỳ theo điều kiện của từng địa phương mà bố trí cho phù hợp.  

- Danh sách cử tri: phải được “niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi việc 

niêm yết để nhân dân kiểm tra danh sách cử tri” và trong thời hạn “chậm nhất là 30 

ngày trước ngày bầu cử.”70 

- Danh sách người ứng cử: phải bao gồm các thông tin về tên, ngày sinh, ảnh chân 

dung, quê quán, nơi cư trú, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, 

vị trí và nơi làm việc của ứng cử viên. Danh sách người ứng cử phải được niêm yết ở 

địa phương “chậm  nhất  là 20 ngày trước ngày bầu cử .”71 

- Thẻ cử tri: tất cả các cử tri cần phải xuất trình thẻ cho nhân viên Tổ bầu cử  như một 

hình thức chứng nhận trước khi họ nhận phiếu và tiến hành bầu cử. Tổ bầu cử phải 

phát thẻ cử tri cho các cử tri trước ngày bầu cử.  

Kết quả khảo sát cho thấy có 28.40% trong tổng số những người khuyết tật tham gia khảo 

sát đã không nhận được các thông tin này trước ngày bầu cử. Con số này không lớn 

nhưng cho thấy công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bầu cử chưa được 

sâu rộng như quy định.  Ngoài các thông tin trước ngày bầu cử, các cử tri cũng có quyền 

được biết về kết quả bầu cử. Theo quy định, Tổ bầu cử ở các điểm bỏ phiếu có trách 

nhiệm kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử cho Ban bầu cử. Báo cáo kết quả sau đó sẽ 

được gửi lên Uỷ ban và Hội đồng bầu cử.  Hội đồng bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, xây 

dựng báo cáo quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử, và thông 

báo rộng rãi đến người dân72.  Mặc dù có tới 74.0% tổng số người khuyết tật tham gia 

khảo sát trả lời rằng họ được thông báo về kết quả bầu cử thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, tờ rơi hoặc các buổi họp tổ dân phố - vẫn còn có  26.00% trong số 

người khuyết tật tham gia khảo sát không biết về kết quả sau ngày bầu cử.  

VI.C.  Rào cản từ môi trường 

Theo kết quả khảo sát, thay vì sử dụng hòm phiếu phụ73, nhiều người khuyết tật đã trực tiếp 

đi đến điểm bỏ phiếu dù có sự hỗ trợ của gia đình hay không.  Số người khuyết tật trực tiếp đi 

                                                
70  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 4, Điều 25 

      http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
71  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997, Chương 5, Điều 47 

      http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 
72  Điều 77, Chương 7 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1997 quy định rằng: “Hội đồng bầu cử căn cứ vào 

biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 
biểu Quốc hội” 
http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=2526 

73   Hòm phiếu phụ là hòm phiếu mà nhân viên Tổ bầu cử mang đến tận nhà các cử tri không đi bỏ phiếu được 
do tuổi cao, bệnh nặng hoặc khuyết tật. 
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đến điểm bỏ phiếu chiếm 65.4% tổng số người nguyết tật tham gia khảo sát, trong khi đó số 

người khuyết tật bỏ phiếu thông qua hòm phiếu phụ chỉ chiếm tỉ lệ  3.40%.  

Kết quả 2. Cách thức bỏ phiếu (%, n=237) 

65.40

3.40

31.20

0

trực tiếp bỏ phiếu tại điểm bầu cử

sử dụng hòm phiếu phụ và bỏ 
phiếu tại nhà

nhờ người thân đi bỏ phiếu

 

Kết quả khảo sát cho thấy, có khoảng 80.0% trong số người khuyết tật trực tiếp đi đến điểm 

bỏ phiếu trả lời rằng họ có thể tiếp cận với địa điểm bầu cử và hòm phiếu. Tuy nhiên, vẫn còn 

có gần 20.0% số người khuyết tật đi đến điểm bỏ phiếu gặp khó khăn do một số rào cản từ 

môi trường, ví dụ như:  

- Một số điểm bỏ phiếu chưa tiếp cận với người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật 

đi xe lăn. Một số người khuyết tật khó có thể di chuyển bằng xe lăn để tới gần bảng 

thông tin hoặc hòm phiếu do điểm bỏ phiếu quá chật và có quá đông người vào ngày 

bầu cử.   

- Một số điểm bỏ phiếu được đặt tại các hội trường hay nhà văn hoá, có nhiều bậc tam 

cấp ở lối vào, song lại không có đường dốc cho xe lăn.   

- Một số hòm phiếu được đặt ở vị trí khá cao so với tầm tay với của người khuyết tật.  

- Tại điểm bỏ phiếu, người khuyết tật nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh, 

trong đó chủ yếu là nhân viên của Tổ bầu cử (chiếm 51.01%).  Một số người khuyết 

tật cũng được các cử tri khác tình nguyện giúp đỡ, hoặc có người hỗ trợ cá nhân từ 

Trung tâm Sống độc lập đi cùng. Những người này giúp cho người khuyết tật di 

chuyển (24.00%) và đọc hộ họ những thông tin về danh sách những người ứng cử 

(19.00%).  Tuy nhiên, người hỗ trợ cho từng cá nhân khuyết tật không phải lúc nào 

cũng có, do số lượng nhân viên và tình nguyện viên (nếu có) tại điểm bỏ phiếu là 

không nhiều.  

VI.D.  Rào cản về thái độ 
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Bên cạnh những rào cản về mặt pháp lý, thông tin hay rào cản từ môi trường, những suy nghĩ 

và thái độ tiêu cực cũng là một rào cản đối với người khuyết tật trong việc thực hiện quyền 

bầu cử và ứng cử.  

VI.C.1.  Thái độ của gia đình người khuyết tật 

Như một nét truyền thống, người Việt Nam thường chung sống trong gia đình có từ hai đến 

ba thế hệ. Đối với người khuyết tật cũng vậy, đa số họ sống với gia đình hoặc họ hàng. Họ 

thường bị coi là những người đáng thương, phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác và 

không thể tự sống một cuộc sống “bình thường”. Một quan điểm phổ biến hơn cho rằng 

người khuyết tật nên sống trong các trung tâm bảo trợ hơn là sống tại gia đình và cộng đồng.  

Hiểu biết của người dân về quyền của người khuyết tật còn rất hạn chế.  Nhiều quan điểm 

mang tính chất dị đoan còn khá phổ biến trong cộng đồng, như việc coi khuyết tật là do định 

mệnh hay nghiệp chướng nên không thể tránh khỏi.  Nhiều người còn tin rằng khuyết tật là 

kết quả do những lỗi lầm mà con người mắc phải từ kiếp trước.74 

Luật Người khuyết tật Việt Nam quy định trách nhiệm của gia đình đối với người khuyết tật. 

Điều 8 thuộc Chương 1 của Luật quy định rằng gia đình của người khuyết tật phải “tạo điều 

kiện cho người khuyết tật được chăm sóc sức khoẻ và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa 

vụ của mình”75.  Các thành viên trong gia đình cũng cần “tôn trọng ý kiến của người khuyết 

tật trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân họ và gia 

đình”.76 

Tuy nhiên trên thực tế, các thành viên trong không ít gia đình thường có xu hướng quyết định 

thay cho  người khuyết tật. Nhiều gia đình vẫn chỉ tập trung vào các nhu cầu cơ bản hàng 

ngày mà chưa coi trọng nhu cầu được tham gia vào cộng đồng và xã hội của người khuyết tật. 

Đây là lý do vì sao nhiều gia đình trước đây chưa có nhận thức đúng đắn về quyền bầu cử của 

các thành viên khuyết tật. 

Theo kết quả thu thập được, có 16% trong tổng số người khuyết tật tham gia khảo sát trả lời 

rằng họ không nhận được sự ủng hộ của gia đình trong việc đi bầu cử. Những lý do đưa ra 

cho việc không ủng hộ này chủ yếu thuộc về các quan niệm, như biểu đồ dưới đây.   

Kết quả 3.  Lý do gia đình không ủng hộ và khuyến khích người khuyết tật đi bầu cử 

                                                
74  Agent Orange Record, “Khuyết tật, nghèo đói và bảo trợ xã hội ở Việt Nam”, trang 14 

http://www.agentorangerecord.com/images/uploads/resources/studies/Disability,%20poverty%20
and%20social%20protection%20in%20Viet%20Nam.pdf 

75  Luật người khuyết tật Việt Nam, Chương 1, Điều 8 
76  Luật người khuyết tật Việt Nam, Chương 1, Điều 8 
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Như vậy có thể thấy nhiều gia đình vẫn còn giữ quan niệm cho rằng đã là người khuyết tật thì 

không cần quan tâm đến các vấn đề chính trị, do đó, không cần phải đi bầu cử.  Một lý do 

nữa khiến gia đình không khuyến khích các thành viên khuyết tật đi bầu cử là do họ không có 

người hỗ trợ cho con em mình.   

Tuy nhiên, phần đa gia đình của người khuyết tật tham gia khảo sát đều khá ủng hộ quyền 

bầu cử của người khuyết tật. Các thành viên gia đình thường mang tờ thông tin bầu cử về nhà 

cho người khuyết tật, khuyến khích động viên và hỗ trợ người khuyết tật đi đến điểm bỏ 

phiếu.   

VI.C.2.  Quan điểm và thái độ của đại diện các cơ quan liên quan 

Nhìn chung, các đại diện của các tổ chức dân sự xã hội và các cơ quan Nhà nước có liên quan 

đều thể hiện quan điểm và thái độ tích cực đối với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người 

khuyết tật trong lĩnh vực bầu cử.   

“Đây là vấn đề thuộc về quyền con người và nó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của 

người khuyết tật đối với các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước, như bất kỳ một 

công dân nào.” (Phỏng vấn sâu, CSO, nam, HN09)  

“Việc thực hiện quyền bầu cử của người khuyết tật thể hiện sự bình đẳng giữa các 

công dân khuyết tật và các công dân không khuyết tật. Hơn thế nữa, đây còn được 

xem như một cách nhìn tích cực về người khuyết tật: người khuyết tật không phải chỉ 

là những người quen nhận sự hỗ trợ, họ hoàn toàn có thể đóng góp cho xã hội bằng 

cách tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bao gồm cả việc đi bầu cử” (Phỏng vấn 

sâu, GOV, nam, HN01) 

Đại diện của các cơ quan tổ chức có liên quan cũng nhận thức rất rõ về những khó khăn của 

người khuyết tật trong việc thực hiện quyền của mình. Đa số người khuyết tật gặp khó khăn 

với các hoạt động hàng ngày do một số chức năng cơ thể của họ bị hạn chế bởi khuyết tật.  

Trình độ học vấn cũng là một thách thức, khi mà đa số người khuyết tật được xem là có trình 

độ học vấn thấp do họ không có cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục chính thức.  “Nhiều 
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người khuyết tật tự ti và nhút nhát quá nên họ e ngại việc đi ra ngoài và tham gia vào các hoạt 

động chung của cộng đồng” (Phỏng vấn sâu, CSO, nữ, HN08).  Thêm nữa, người khuyết tật 

cũng phải đối mặt với những định kiến xã hội tiêu cực và sự kỳ thị. Trên hết, sự không tiếp 

cận của các công trình xây dựng và giao thông công cộng cũng gây ra cho người khuyết tật 

nhiều rào cản.  Tất cả những khó khăn và hạn chế này được đại diện các cơ quan tổ chức liên 

quan nhận định rằng nó có tác động không nhỏ đến sự tham gia của người khuyết tật vào tiến 

trình bầu cử.  

Ngoài ra, đại diện của các cơ quan tổ chức liên quan cũng có đánh giá tích cực về những hỗ 

trợ hiện có dành cho người khuyết tật, bao gồm cả những hỗ trợ về mặt chính sách, hỗ trợ từ 

gia đình, cộng đồng và xã hội.  

“Bản thân tôi nghĩ rằng người khuyết tật đã và đang nhận được nhiều hỗ trợ từ Nhà 

nước và xã hội trong những năm gần đây. Nhà nước đã có luật và các chính sách ưu 

tiên cho người khuyết tật. Luật bầu cử có nhiều quy định hỗ trợ cho người khuyết tật, 

ví dụ như quy định đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà cho người khuyết tật.” (Phỏng vấn 

sâu, CSO, nam, CT03) 

Dường như không có bất cứ một quan điểm tiêu cực nào từ phía đại diện các cơ quan tổ chức 

liên quan về quyền của người khuyết tật trong lĩnh vực bầu cử. Tuy nhiên, có một thực tế là 

từ phía quan điểm của các đại diện này đều cho thấy sự e ngại khi đề cập đến quyền ứng cử 

của người khuyết tật. 

“Cá nhân tôi nghĩ rằng người khuyết tật nên đi bầu cử, nhưng không nên ứng cử.  

Công việc của một đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân là rất áp lực và 

tốn nhiều thời gian công sức. Trong khi đó người khuyết tật lại có rất nhiều khó khăn: 

Sức khoẻ họ không tốt, họ đi lại di chuyển không dễ dàng, và còn nhiều khó khăn nữa 

do dạng khuyết tật của họ gây ra.” (Phỏng vấn sâu, GOV, nam, HN01)  

“Chúng tôi [thành viên Tổ bầu cử] không thấy có ứng cử viên nào là người khuyết tật 

tại địa bàn mà chúng tôi phụ trách. Tôi nghĩ trên thực tế những người khuyết tật tại 

địa phương tôi thường quan tâm nhiều hơn đến các chương trình dạy nghề và tạo việc 

làm, chứ không quan tâm đến việc ứng cử.” (Phỏng vấn sâu, CSO, nữ, DN04) 

Những quan điểm của đại diện các cơ quan liên quan cũng tương tự như quan điểm của người 

khuyết tật khi đề cập đến quyền ứng cử của chính bản thân họ. Phần VI.C.3 dưới đây sẽ trình 

bày rõ hơn về vấn đề này.   

VI.C.3.  Quan điểm của người khuyết tật  

Có 84.4% trong tổng số người khuyết tật tham gia khảo sát đã từng đi bầu cử. Tuy nhiên, số 

người khuyết tật từng ứng cử lại chiếm tỉ lệ rất ít (2.8%). Trong số đó, chỉ có duy nhất 1 

người từng ứng cử đại biểu Quốc hội.  

Bảng 9. Người khuyết tật đi bầu cử và ứng cử (%, n=250) 
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 Bầu cử  (người) Tỉ lệ  (%) Ứng cử  

(người) 

Tỉ lệ (%) 

Có 39 15.6 243 97.2 

Không 211 84.4 7 2.8 

Tổng số 250 100.0 250 100.0 
 

Có khá nhiều nguyên nhân khác nhau khiến người khuyết tật không ứng cử. Hầu hết những 

người khuyết tật khi được hỏi đều nghĩ rằng họ không đủ năng lực và trình độ để trở thành 

ứng cử viên.  Quan điểm này xuất phát từ một lý do khác là việc nhiều người khuyết tật nhận 

thức rõ những khó khăn của bản thân, do đó họ không muốn ứng cử. Nhiều người khuyết tật 

cũng cho rằng cử tri sẽ không bầu cho ứng cử viên là người khuyết tật. Những suy nghĩ này 

đã phần nào hạn chế sự tham gia tích cực của người khuyết tật vào tiến trình bầu cử.   

Kết quả 4.  Nguyên nhân khiến người khuyết tật không ứng cử (%, n=243) 
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CHƯƠNG VII. Các điển hình tiên tiến trong bầu cử tiếp cận  

Việt Nam tổ chức ngày tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp lần thứ 13 vào năm 2011. Qua nghiên cứu, đã có một số điển hình trong việc thực 

hiện bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật trên cả nước. 

VII.A. Điểm bỏ phiếu riêng cho người khiếm thị  

Một điển hình về việc tạo điều kiện cho người khuyết tật đi bỏ phiếu là mô hình điểm bỏ 

phiếu riêng tại Trung tâm dạy nghề phục hồi chức năng cho người khiếm thị (phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Đây là Trung tâm cung cấp các lớp dạy nghề cho 

người khiếm thị để họ có thể tìm được việc làm phù hợp nuôi sống bản thân và gia đình.    

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, cán bộ của phường Trung Hoà đã đến tìm hiểu về Trung tâm 

và những người khuyết tật đang học tập tại đây. Họ đã được đại diện của Trung tâm – cũng là 

người khiếm thị - cung cấp các thông tin liên quan đến các học viên, bao gồm số lượng, dạng 

khuyết tật và thông tin về nhân khẩu. Tại thời điểm năm 2011, có trên 50 học viên là người 

khiếm thị đang sống tại ký túc xá của Trung tâm.   

 Đại diện của Trung tâm cũng đã yêu cầu chính quyền phường cung cấp các thông tin liên 

quan đến bầu cử cho các học viên tại đây. Cán bộ phường Trung Hoà đã tổ chức một buổi 

họp tại Trung tâm trước ngày bầu cử, nhằm giới thiệu cho các học viên thông tin, tiểu sử của 

các đại biểu ứng cử, giải thích và hướng dẫn các bước trong thể thức bỏ phiếu.  

Chính quyền phường đã quyết định thành lập một điểm bỏ phiếu riêng dành cho học viên của 

Trung tâm. Các cán bộ, nhân viên của phường cũng như các thành viên không khuyết tật của 

Trung tâm đã hỗ trợ nhiệt tình cho học viên khiếm thị tại đây thực hiện quyền của mình trong 

ngày bầu cử.  

VII.B.  Điểm bỏ phiếu riêng cho người khuyết tật vận động 

Câu chuyện về điển hình này diễn ra ở cơ sở Nhịp Cầu (quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ). Đây là một cơ sở dạy nghề, đồng thời là doanh nghiệp xã hội được lãnh đạo bởi người 

khuyết tật. Cơ sở nhịp cầu cung cấp hỗ trợ cho người khuyết tật thông qua các lớp dạy nghề 

thủ công mỹ nghệ. Cơ sở cũng là nơi trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được 

các học viên khuyết tật làm ra.  

Cơ sở Nhịp Cầu được nhân dân và chính quyền thành phố Cần Thơ biết đến như một mô hình 

hoạt động hiệu quả vì người khuyết tật. Vào đợt bầu cử năm 2011, chính quyền quận Ninh 

Kiều đã hỗ trợ thành lập điểm bỏ phiếu riêng cho học viên được đặt ngay tại cơ sở. Nhờ có 

điểm bỏ phiếu riêng này, 57 học viên chủ yếu  là người khuyết tật vận động đã có cơ hội thực 

hiện quyền bầu cử của mình.   

VII.C.   Cung cấp thông tin cho người khuyết tật trước ngày bầu cử 
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Kết quả của khảo sát cho thấy, việc cung cấp cho người khuyết tật các thông tin liên quan 

trước ngày bầu cử đã được thực hiện khá tốt.  Có 81.60% tổng số người khuyết tật tham gia 

khảo sát đã được tiếp cận với các thông tin liên quan đến bầu cử.  Hầu hết trong số họ 

(34.40%) tiếp cận với thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, 

đài báo hoặc mạng Internet.   Đặc biệt, hệ thống loa phóng thanh được xem là một phương 

tiện truyền thông hiệu quả ở các khu dân cư tại Việt Nam.   28.00% số người khuyết tật tham 

gia khảo sát đã nhận được các thông tin cần thiết từ các cán bộ và nhân viên của chính quyền 

địa phương nơi họ đang sống – các nhân viên này thường đến tận nơi ở của từng hộ gia đình 

và mang theo tờ rơi cung cấp các thông tin liên quan đến ngày bầu cử.   

Kết quả 5. Nguồn cung cấp thông tin trước ngày bầu cử (%, n=204) 
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VII.D.   Người hỗ trợ cá nhân cho người khuyết tật đi bầu cử 

Vào ngày tổng tuyển cử lần thứ 13 của cả nước (năm 2011), các thành viên của trung tâm 

Sống độc lập Hà Nội cũng đã tích cực đi bỏ phiếu. Các thành viên này đều là những người 

khuyết tật đi xe lăn thuộc các dạng tật khác nhau như bại não, bại liệt hay tổn thương cột 

sống.  Họ đều nhận được sự hỗ trợ từ những người hỗ trợ cá nhân của Trung tâm Sống độc 

lập. Người hỗ trợ cá nhân đã đưa người khuyết tật đến điểm bỏ phiếu, giúp họ trong việc di 

chuyển, viết phiếu bầu và bỏ phiếu. Với những người khuyết tật dạng bại não, sự khiếm 

khuyết về chức năng vận động khiến ngón tay họ khó cầm bút - người hỗ trợ cá nhân đã hỗ 

trợ bằng cách viết hộ lá phiếu dưới sự giám sát của người khuyết tật.    



 

CHƯƠNG VIII.  Kết luận và Kiến nghị 

VIII.A.  Kết luận   

Kết quả nghiên cứu cho thấy khung pháp lý về bầu cử ở Việt Nam không đi ngược lại so với 

tinh thần của khung pháp lý về quyền con người cấp quốc tế và khu vực. Điều này cũng thể 

hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc  bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người 

khuyết tật. Tuy nhiên, khung pháp lý về bầu cử vẫn còn cần được tiếp tục đồng bộ hoá với 

các quy định về quyền con người, nhằm xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc với các 

quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện quyền, trong đó có quyền 

chính trị. Một trong những nỗ lực cần có cho sự đồng bộ hoá này là cần vận động cho việc 

phê chuẩn Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật mà Chính 

phủ Việt Nam đã ký thông qua vào năm 2007.    

Khung pháp lý đã thể hiện những cam kết tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với quyền 

của người khuyết tật. Các quy định cho thấy không có bất cứ một sự giới hạn nào đối với 

quyền bầu cử và ứng cử của người khuyết tật, và cũng không tồn tại bất cứ sự phân biệt đối 

xử nào giữa người khuyết tật và người không khuyết tật trong việc thực hiện những quyền 

này.  Tuy nhiên, một số quy định và thuật ngữ cần được giải thích hoặc kèm theo hướng dẫn 

rõ ràng hơn để tránh những sự hiểu nhầm không đáng có, dẫn đến việc có thể bỏ sót người 

khuyết tật trong danh sách cử tri.  Khung pháp lý cấp quốc gia vẫn còn cần có thêm quy định 

riêng dành cho lĩnh vực bầu cử tiếp cận. Quyền ứng cử của người khuyết tật cũng cần được 

quy định chi tiết hơn. 

Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu một cơ chế giám sát toàn diện đối với việc thực hiện các quy định 

liên quan đến bầu cử tiếp cận. Người khuyết tật thuộc một số dạng tật nhất định, ví dụ như 

người khiếm thị, khó có thể bảo đảm tính bảo mật của lá phiếu. Chính vì vậy, khung pháp lý 

cần bổ sung thêm quy định liên quan nhằm hỗ trợ người khuyết tật thực hiện quyền của mình 

một cách đầy đủ và hiệu quả.  

Mặc dù đã có một số quy định nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật trong khi đi bầu cử, vẫn cần 

thiết có một văn bản pháp lý dành để làm rõ và quy định về vấn đề bầu cử tiếp cận.  Những 

quy định hiện có đề cập đến việc người khuyết tật có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng 

dường như lại chưa nhấn mạnh tới việc làm thế nào để hỗ trợ người khuyết tật để họ có thể tự 

thực hiện các quyền của mình.  Do đó, có thể thấy là các quy định hiện hành chưa đề cập đến 

rất nhiều yếu tố quan trọng của bầu cử tiếp cận như: yêu cầu và tiêu chuẩn về tính tiếp cận 

của điểm bỏ phiếu và hòm phiếu, người hỗ trợ cho từng cá nhân khuyết tật tại các điểm bỏ 

phiếu, những công cụ hỗ trợ cho cử tri là người khiếm thị, khiếm thính (ví dụ như thiết bị âm 

thanh, phiếu bầu có chữ nổi cho người khiếm thị, thông tin bằng hình ảnh có phụ đề hay 

phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính)  

Bản thân người khuyết tật cần được nâng cao nhận thức về quyền con người nói chung và 

quyền chính trị nói riêng. Kết quả khảo sát cho thấy không ít người khuyết tật chưa nhận thức 

một cách rõ ràng về quyền của họ trong lĩnh vực bầu cử. Họ thậm chí không biết Nhà nước 
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và xã hội sẽ hỗ trợ họ thực hiện quyền này.  Đây là một trong số những nguyên nhân dẫn tới 

việc có nhiều người khuyết tật đã không đi bỏ phiếu trong những lần bầu cử trước mặc dù họ 

đã đủ tuổi để có quyền bầu cử theo luật định. Một số người khuyết tật có đi đến điểm bỏ 

phiếu song họ không đủ mạnh dạn để yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác.  Kết quả của nghiên 

cứu cũng cho thấy nhiều người khuyết tật phải đối mặt với những khó khăn và rào cản trong 

việc khó tiếp cận thông tin; các định kiến, thái độ tiêu cực và môi trường không tiếp cận.     

Những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện bầu cử tiếp cận trên cả nước cần được nhân 

rộng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị dựa trên ý tưởng của người 

khuyết tật tham gia khảo sát. Những kiến nghị này chủ yếu tập trung vào yêu cầu về tính tiếp 

cận của điểm bầu cử, sự cần thiết phải cập nhật và bổ sung khung pháp lý hiện hành, nhấn 

mạnh vai trò của các Hội người khuyết tật và sự hợp tác chặt chẽ giữa các cá nhân tổ chức có 

liên quan nhằm thực hiện bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật.   . 

VIII.B.  Kiến nghị 

Yêu cầu về tiếp cận đối với điểm bỏ phiếu 

 

Tính chất tiếp cận của điểm bỏ phiếu là kiến nghị được nhiều người khuyết tật đề cập đến 

trong khi trả lời khảo sát của nghiên cứu. Trên thực tế nhiều người khuyết tật mong muốn 

được tự mình đi bầu cử, song những khía cạnh không tiếp cận của điểm bỏ phiếu là thách 

thức rất lớn đối với họ. Một số người khuyết tật nặng phải ngồi xe lăn phải đối mặt với nhiều 

rào cản như: không có đường dốc, không có đủ không gian để di chuyển trong ngày bầu cử 

đông đúc, hòm phiếu đặt ở vị trí cao hơn so với tầm tay.  

 

Ở Việt Nam, các điểm bỏ phiếu thường được đặt ở hội trường chung hay nhà văn hoá của 

khu dân cư, tuy nhiên hầu hết những công trình này đều chưa thực sự tiếp cận với người 

khuyết tật. Do vậy, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử cần phải tính đến những khó khăn của 

người khuyết tật. Sâu xa hơn, việc tu bổ và xây dựng các công trình công cộng liên quan đến 

bầu cử cần dựa trên quy chuẩn của quốc gia về xây dựng tiếp cận.  

 
Sơ đồ 5.  Đường dốc tiếp cận cho người khuyết tật đi xe lăn 
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Dưới đây là mô hình điểm bỏ phiếu tiếp cận với người khuyết tật mà các hội viên của Trung 

tâm Sống độc lập Hà Nội đưa ra như một gợi ý cho công tác chuẩn bị bầu cử.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ đồ 6.  Mô hình điểm bỏ phiếu tiếp cận cho người khuyết tật 
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Cập nhật và bổ sung khung pháp lý 

Việc cập nhật và bổ sung nhằm hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bầu cử và người 

khuyết tật là rất cần thiết. Nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho bầu cử tiếp cận cho 

người khuyết tật tại Việt Nam, các tổ chức và cơ quan liên quan cần quan tâm đến một số vấn 

đề như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện những quy định và chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền của người 

khuyết tật đã được ban hành, bao gồm cả quyền bầu cử và ứng cử.  Cần duy trì và 

nhân rộng những hỗ trợ hiện có dành cho người khuyết tật như : hòm phiếu phụ, điểm 

bỏ phiếu dành riêng cho các cơ sở và trung tâm của người khuyết tật.  

2. Bổ sung thêm văn bản pháp lý về vấn đề bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật, nhằm 

xác định rõ những điều kiện của bầu cử tiếp cận và quy định những hỗ trợ dành cho 

người khuyết tật.  Bên cạnh đó, cần có sự thống nhất và liên kết giữa các quy định về 

quy chuẩn xây dựng tiếp cận và luật bầu cử. Nhà nước cũng cần quy định những tiêu 

chuẩn nhất định cho việc thiết lập địa điểm bỏ phiếu, cũng như bảo đảm thường 

xuyên có các công cụ và phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật.    

3. Xây dựng một cơ chế giám sát cụ thể và thực tế nhằm hạn chế, tiến tới xóa bỏ những 

thách thức và rào cản đối với người khuyết tật trong việc thực hiện quyền bầu cử và 

ứng cử.   
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4. Thu hút sự tham gia của người khuyết tật vào tiến trình lập pháp nhằm đảm bảo rằng 

những chính sách ban hành là sâu sát với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của người 

khuyết tật.  

Chú trọng vai trò của các Hội người khuyết tật 

 

Các Hội người khuyết tật cần được tham gia vào công tác tổ chức bầu cử nhằm thúc đẩy việc 

thực hiện bầu cử tiếp cận. Các Hội người khuyết tật đóng vai trò quan trọng trong việc thực 

hiện các công tác liên quan đến người khuyết tật bao gồm: 

1. Cung cấp thông tin về người khuyết tật.  

Hội người khuyết tật là nơi có thể cung cấp những thông tin cơ bản về người khuyết tật, 

bao gồm cả dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật cũng như điều kiện sống. Những thông 

tin này sẽ rất hữu ích cho nhân viên của ban tổ chức bầu cử tại địa phương, đặc biệt là 

khi lên danh sách cử tri. Điều này cũng giúp giảm thiểu khả năng bỏ sót người khuyết tật 

trong danh sách cử tri.  Bên cạnh đó, Hội người khuyết tật cũng cần cung cấp thông tin 

về các cá nhân khuyết tật có đủ năng lực để giới thiệu họ ra ứng cử.   

2. Thúc đẩy và vận động ủng hộ cho quyền của người khuyết tật. 

Là tiếng nói đại diện cho người khuyết tật, các Hội người khuyết tật cần đảm bảo và thúc 

đẩy việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của người khuyết tật.  Việc biện hộ cho 

quyền của người khuyết tật cần dựa trên nhu cầu của chính bản thân người khuyết tật 

nhằm xoá bỏ những khó khăn rào cản vì lợi ích của chính họ.   Hội người khuyết tật có 

thể đại diện cho các thành viên của mình kiến nghị chính quyền địa phương cung cấp 

những hỗ trợ cần thiết để người khuyết tật có thể thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quyền 

của mình. 

  3. Tăng năng lực cho người khuyết tật 

Các Hội người khuyết tật cần có những hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao 

nhận thức của người khuyết tật về quyền con người nói chung và quyền trong lĩnh vực 

bầu cử nói riêng. Những hoạt động này có thể bắt nguồn từ những tập huấn hay thông tin 

tuyên truyền cho người khuyết tật về các văn bản pháp lý liên quan.   

Tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các cơ quan tổ chức liên quan 

Thực tế cho thấy cần phải có thêm sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức có liên quan 

nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật. Theo đó: 

1.  Sự hợp tác này cần được tăng cường giữa các chính quyền địa phương với Hội người 

khuyết tật trên địa bàn. Chính quyền địa phương có thể hợp tác và tham vấn với Hội 

trong các vấn đề có liên quan đến bầu cử tiếp cận cho người khuyết tật.  

2. Đại diện các cơ quan nhà nước có liên quan và các tổ chức dân sự xã hội cần có thêm 

những cuộc đối thoại trực tiếp với Hội và người khuyết tật tại địa phương nhằm đảm 

bảo rằng hỗ trợ là phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật.  

3. Hội người khuyết tật và các cơ quan nhà nước cần hợp tác nhằm cung cấp các thông 

tin liên quan đến bầu cử cho người khuyết tật dưới các hình thức phù hợp với từng 
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dạng tật. Sự hợp tác này nên linh hoạt dựa trên nguồn lực của các cơ quan và của các 

Hội người khuyết tật, cũng như phụ thuộc vào chương trình và kinh phí của hoạt động 

bầu cử ở từng địa phương.   
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