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ABSTRACT

The research applied quantitative and qualitative methods to measure satisfaction and analyze pos-
sible barriers in accessing public administration services for people with disabilities. By using field 
trials, the study involves people with disabilities throughout the entire research process to ensure 
the voice from insiders has been brought out. The results presented that the levels of satisfaction 
of people with disabilities can be influenced by their perceptions of their rights, local culture, or the 
urbanization pressure. Notably, the higher the awareness of the right to independent living of people 
with disabilities is, the lower their satisfaction level is, regardless of receiving support from their rela-
tives or public servants. In surveyed sites, the accessibility of people living with disabilities depends 
heavily on the political leaders' awareness of the rights of persons with disabilities. Several recom-
mendations for people with disabilities, caregivers, organizations working on disability, and govern-
ment agencies have been proposed to ensure a favorable environment for people with disabilities to 
actively exercise their right to access public administration services. 

Keywords: Disability, accessibility, public administration services, levels of satisfaction.
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LỜI GIỚI THIỆU
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO 2017), trên thế giới có khoảng 1 tỷ người đang sống 
với với ít nhất một dạng khuyết tật nào đó, tương đương với 15% dân số. Cũng theo báo cáo trên, tỷ 
lệ người khuyết tật (NKT) đang tăng lên theo từng năm vì sự già hóa dân số và gia tăng các bệnh mãn 
tính. Khắp nơi trên thế giới, NKT đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Phần lớn trong 
số họ đang ở tình trạng đói nghèo và bị phân biệt đối xử. Nhóm cư dân này cũng có tình trạng sức khỏe 
kém hơn, có kết quả học tập thấp hơn và ít được tham gia vào hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị hơn 
so với người không có khuyết tật (Bank 2011).

Ở Việt Nam, NKT từ 2 tuổi trở lên chiếm 7,06% dân số cả nước (Tổng cục Thống kê 2016). NKT ở Việt 
Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế, 17,8% NKT thuộc diện nghèo đa chiều so với 13,9% tỷ lệ nghèo 
của cả nước (ILO 2013). Hiện nay, NKT không chỉ gặp rào cản từ yếu tố văn hóa mà còn thiếu các điều 
kiện cần thiết để tiếp cận các dịch vụ công mà nhiều người không khuyết tật mặc nhiên được nhận. Bao 
gồm, các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, tiếp cận thông tin và sử dụng các phương tiện giao thông công 
cộng. Việc cung cấp các dịch vụ công nói trên là một trong những điều kiện cần thiết và là nền tảng để 
một NKT có thể hòa nhập đầy đủ vào đời sống xã hội. Điều này gắn với một trong những chức năng của 
nhà nước là tái phân phối các nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người.

Luật Người khuyết tật đã được Quốc hội thông qua vào năm 2010 và Công ước về quyền của người 
khuyết tật (ICRPD) đã được Việt Nam phê chuẩn vào năm 2014. Trong đó, có ghi nhận quyền tiếp cận 
các dịch vụ công của NKT. Quản lý ngân sách nhà nước một cách công bằng và hướng đến bình đẳng giới 
đã được đề cập trong Luật Ngân sách 2015 và là một yếu tố quan trọng để bảo đảm NKT tiếp cận dịch 
vụ hành chính công một cách bình đẳng. Tuy nhiên, đây vẫn là một khoảng trống trong đánh giá hiệu 
quả các dịch vụ hành chính công và trong các chương trình can thiệp bảo đảm quyền của NKT.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP), Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và 
nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) và Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) thực hiện Dự 
án Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới (GRB) tại Việt Nam. Thúc đẩy thanh niên tìm hiểu và truyền 
thông về GRB là một trong những nội dung quan trọng của Dự án này. Do đó, một nhóm thanh niên gồm 
những người đang công tác tại các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và đang theo học tại trường 
đại học, trên cơ sở phối hợp cùng một nhóm NKT có các dạng tật khác nhau (sau đây gọi là Nhóm đánh 
giá), thực hiện Đánh giá tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà 
Giang. Nhóm đánh giá đã nhận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các nhà chuyên môn về hành chính 
công, quyền con người và chống kỳ thị, phân biệt đối xử. Kết quả đánh giá phản ánh góc nhìn của thanh 
niên và NKT về tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách công bằng đối với NKT mà không phản ánh 
quan điểm của nhà tài trợ, các tổ chức bảo trợ và các nhà chuyên môn.

Đánh giá nằm trong chuỗi các hoạt động học hỏi và thực hành về công bằng, bình đẳng và không phân 
biệt đối xử cũng như GRB của thanh niên nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong 
nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để hoàn thiện hơn về mặt năng lực và các sản phẩm nghiên 
cứu, đánh giá về sau. 

NHÓM ĐÁNH GIÁ
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LỜI CẢM ƠN
Nhóm đánh giá cảm ơn Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Hội Người khuyết tật tỉnh Hà 
Giang và Hội Người khuyết tật huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) đã hỗ trợ kết nối NKT và gia đình, 
đại diện các cơ quan nhà nước ở địa phương cũng như hỗ địa điểm thực hiện các cuộc phỏng vấn. 

Nhóm đánh giá cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng khung đánh giá, thiết kế công 
cụ đánh giá, phân tích thông tin và đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo đánh giá của ông Nguyễn 
Quỳnh Huy - Giảng viên Khoa Quản trị và kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội và bà Ngô Thị Thu Hà 
- Giám đốc CEPEW. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cảm ơn sự bảo trợ về mặt hành chính và địa điểm của 
CEPEW, CECEM và hỗ trợ tài chính của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam để chúng tôi thực hiện đánh giá này.

Đặc biệt, Nhóm đánh giá cảm ơn những NKT đã cũng cấp thông tin về nhu cầu tiếp cận dịch vụ hành 
chính công cũng như tham gia trải nghiệm sử dụng các dịch vụ hành chính công tại thành phố Hà Nội 
và tỉnh Hà Giang. Chúng tôi cũng cảm ơn lãnh đạo và công chức các cơ quan nhà nước, NKT và người 
thân đã cung cấp thông tin thông qua các cuộc phỏng vấn sâu. Đánh giá này sẽ không thực hiện được 
nếu không có sự tham gia của họ. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ

1.1 Bối cảnh thực hiện đánh giá

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm bảo vệ quyền của NKT, nổi bật nhất là việc ban hành Luật Người 
khuyết tật 2010. Theo Điều 4 của Luật này, NKT có quyền chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học 
văn hóa, học nghề, việc làm, tiếp cận trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao 
thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng khuyết 
tật và mức độ khuyết tật. Luật Người khuyết tật là một nỗ lực của quá trình điều chỉnh nhằm bảo đảm 
sự tương thích của pháp luật Việt Nam với Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật (CRPD), 
trước khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chính thức phê chuẩn vào năm 2014. 

Song song với đó, Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể 
để hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ NKT. Bao gồm, Đề án Trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020 (1) ; Đề 
án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng 
giai đoạn 2011-2020 (2) ; Dự án Tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa 
học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2008-2016, v.v. Và gần đây nhất là Chương 
trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021 - 2030 (3) . Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách, chương trình, dự 
án hỗ trợ NKT vẫn chưa đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán. Đặc biệt, rào cản về thủ tục hành chính là 
một trong những thách thức lớn trong việc đảm bảo tính liên kết giữa các dịch vụ công đối với NKT (Bộ 
Lao động - Thương binh & Xã hội 2014). 

Thủ tục hành chính hay các dịch vụ hành chính công nói chung đều là một trong các dịch vụ công, được 
nhà nước cung cấp nhằm phục vụ cho lợi ích chung, thiết yếu, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các 
tổ chức và công dân. Tuy nhiên, tiếp cận dịch vụ hành chính công vẫn là một mảng trống mà các chương 
trình hỗ trợ NKT chưa chú ý thực hiện. Ngay cả các chương trình hỗ trợ pháp lý đối với NKT, vốn hoạt 
động rất gần với các thủ tục, nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự, 
dân sự, các thủ tục tố tụng và được thực hiện dưới hình thức tư vấn. Các chương trình hỗ trợ pháp lý, 
mặc dù, đã có nhiều tác động tích cực đến việc hỗ trợ NKT tiếp cận các dịch vụ pháp lý nhưng vô hình 
trung cũng tạo thêm một hàng rào thủ tục mới đối với họ (Bộ Tư pháp 2018). Hơn nữa, NKT phải trải 
qua một loạt các thủ tục hành chính trước đó để tiếp cận được với chương trình này. Ví dụ, giấy tờ chứng 
minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ liên quan tới vụ việc. Chính vì thế, cần có một đánh 
giá về việc tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT nhằm hỗ trợ các can thiệp đi đúng mục tiêu, 
phù hợp với nhu cầu của NKT và nguồn lực công.

 (1) Ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp 
người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

 (2) Ban hành kèm theo Quyết định số 1215-QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020

 (3) Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật 
giai đoạn 2021 - 2030
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Đánh giá tiếp cận hành chính công đối với NKT được đặt trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực thực 
hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 (4) như là một chương 
trình trọng tâm quốc gia. Theo đó, một loạt các chính sách có liên quan cũng được Chính phủ ban hành 
và triển khai, bao gồm Đề án "Đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước”. Bên cạnh đó, Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 cũng đặt 
ra một số mục tiêu có liên quan. Theo đó, đến năm 2020: i) 100% công trình là trụ sở làm việc của cơ 
quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công 
trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT; ii) 50% NKT được 
trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; 100% NKT được trợ giúp pháp lý khi 
có nhu cầu. Trong khi đó, khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của NKT trên không gian số cũng 
được đặt ra trong bối cảnh cải cách toàn diện nền hành chính nhà nước theo hướng Chính phủ điện tử. 

Vì vậy, “Đánh giá tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với người khuyết tật” được thực hiện tại Hà Nội 
và Hà Giang sẽ chỉ ra những bằng chứng và giải pháp nhằm bảo đảm tiếp cận dịch vụ hành chính công 
đối với NKT dưới góc nhìn ngân sách có trách nhiệm giới cũng như bảo đảm công bằng cho các nhóm 
trong tiếp cận các công trình và dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước. 

1.2 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá

Đánh giá được thực hiện với bốn mục tiêu như sau:

1) Tìm hiểu nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính công của NKT;

2) Đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch vụ hành chính công của NKT;

3) Đánh giá mức độ hài lòng của NKT (và người hỗ trợ) đối với việc tiếp cận các dịch vụ hành chính 
công; và

4) Đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công đối với NKT.

Để đạt được các mục tiêu trên, chúng tôi đi tìm câu trả lời cho sáu câu hỏi sau:

1) NKT mong muốn/có nhu cầu tiếp cận các loại dịch vụ hành chính công nào? 

2) Mong muốn/nhu cầu tiếp cận các dịch vụ hành chính công đối với NKT đang được đáp ứng như 
thế nào? 

3) Các quy định, chính sách, luật pháp liên quan đến dịch vụ hành chính công đang có hiệu lực có trực 
tiếp hay gián tiếp phân biệt đối xử với NKT không?

4) Cơ sở hạ tầng và cổng thông tin điện tử của các bộ phận cung cấp dịch vụ hành chính công có 
tiếp cận với NKT không? Nếu có, đang tiếp cận với các dạng khuyết tật nào? Nếu không, các dạng 
khuyết tật nào đang bị loại trừ? 

5) NKT đang gặp những định kiến và kỳ thị nào trong tiếp cận các dịch vụ hành chính công? Tại sao?

6) Mức độ hài lòng của NKT với các dịch vụ hành chính công mà họ tiếp cận như thế nào?
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1.3 Khung lý thuyết áp dụng cho đánh giá

1.3.1 Lý thuyết thay đổi

Hướng tiếp cận theo Lý thuyết thay đổi (Theory of change) đã và đang trở thành một công cụ và diễn 
ngôn chủ lưu trong nghiên cứu và thực hành về phát triển, đặc biệt là đối với các hoạt động đánh giá. 
Theo James (2011), lý thuyết thay đổi là một tiến trình phản tư liên tục để khám phá ra sự thay đổi 
và cách mà nó diễn ra - điều này cũng chỉ ra tác động của chính chúng ta trong từng bối cảnh, lĩnh vực 
và nhóm người cụ thể. Để ứng dụng lý thuyết này vào thiết kế nghiên cứu, Nhóm đánh giá áp dụng 4 
nguyên tắc dưới đây:

1) Tập trung vào quá trình: Như nhận định của Mosse vào năm 1998, các bộ công cụ quản lý 
chương trình thông thường sẽ lờ đi “các nhân tố quá trình”, và xem các dự án như là một hệ thống 
đóng, có thể kiểm soát được và không thay đổi. Lý thuyết thay đổi thách thức lại quan điểm này 
bằng việc kêu gọi sự chú ý đến những giả định thường bị bỏ qua, nhằm khuyến khích sự học hỏi bởi 
tính thích ứng và linh hoạt.

2) Ưu tiên việc học hỏi: Việc học hỏi và thúc đẩy sự minh bạch không nhất thiết phải ở trong tình 
huống căng thẳng. Một số chính sách tuyên bố tầm quan trọng của việc học thường bị cản trở bởi 
hệ thống quan liêu. Được xem như một công cụ, Lý thuyết thay đổi có thể được vận hành như cái 
mà Pritchett và đồng sự (2013) gọi là “việc học dựa trên trải nghiệm đã được sắp đặt”. Ở đó, mục 
tiêu cho việc học hỏi được lồng ghép vào quá trình thiết kế dự án, lập kế hoạch, thực thi và đánh giá.

3) Dẫn dắt bởi người trong cuộc: Cách tiếp cận và công cụ cho các thực hành phát triển thường 
bị phê phán là có tính áp đặt từ trên xuống (top-down). Lý thuyết thay đổi không phải loại bỏ hoàn 
toàn được khả năng đó, tuy nhiên, luôn mở ra những cơ hội cho sự tham gia sâu rộng ở các nhân tố 
địa phương. Cách tiếp cận này loại bỏ những thuật ngữ phức tạp, thiếu rõ ràng mà bắt đầu với những 
thảo luận nền tảng dựa trên nhu cầu của cộng đồng và các đối tác.

4) Suy nghĩ như la bàn mà không phải bản đồ: Tư duy tuyến tính đi từ A đến B có thể dẫn chúng ta 
đi đến ngụy biện của khung logic. Do đó, thay vì vẽ ra một bản đồ thì ý tưởng về một chiếc la bàn có 
lẽ sẽ phù hợp hơn, “la bàn giúp chúng ta tìm lối đi trong lớp sương mù của hệ thống phức tạp, khám 
phá con đường trong lúc bước đi (Green 2015).

Nhận thức được sự phức tạp và biến thiên của hệ thống hành chính nhà nước ở Việt Nam, cùng với sự 
đa dạng trong nhu cầu của NKT, chúng tôi áp dụng Lý thuyết thay đổi vào nghiên cứu của mình nhằm 
khám phá những nút thắt trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công hiện nay. Đồng thời, đây cũng 
là quá trình mà tất cả mọi người cùng nhau học hỏi, từ những nghiên cứu viên mới bước chân vào nghề, 
NKT, công chức nhà nước và cả những nhà hoạch định chính sách.

1.3.2 Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVQUAL 

Chất lượng dịch vụ hành chính công là một trong những thành tố quan trọng thể hiện khả năng tiếp cận 
của NKT. Trong đánh giá này, chúng tôi kết hợp sử dụng mô hình SERVQUAL - là một công cụ nghiên cứu 
đa chiều, được thiết kế nhằm nắm bắt nhu cầu và nhận thức của người sử dụng về một dịch vụ nào đó. 
Đây là một mô hình thích hợp cho việc đo lường chất lượng dịch vụ hành chính công (Quỳnh 2017). Mô 
hình SERVQUAL được Parasuraman và cộng sự đề xuất vào năm 1988, bao gồm 5 nhân tố cấu thành 
chất lượng dịch vụ:
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1) Các yếu tố hữu hình (Tangibility): liên quan đến môi trường vật lý, ví dụ như cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, tài liệu, hệ thống thông tin liên lạc và sự có mặt của những người cung cấp dịch vụ. 

2) Độ tin cậy (Reliability): liên quan đến nhận thức của người sử dụng dịch vụ về mức độ thực hiện 
những cam kết về dịch vụ, bao gồm khả năng cung ứng dịch vụ chính xác, đúng giờ, uy tín và giữ lời 
hứa

3) Sự đảm bảo (Assurance): liên quan đến nhận thức của người sử dụng dịch vụ về hành vi của 
người cung cấp, bao gồm kiến thức, thái độ và khả năng tạo tin cậy của họ.

4) Sự phản hồi (Responsiveness): liên quan đến nhận thức của người sử dụng dịch vụ về mức độ 
sẵn sàng và nhanh chóng trong việc giải quyết các yêu cầu, khiếu nại đối với bên cung cấp dịch vụ.

5) Sự cảm thông (Empathy): liên quan đến nhận thức của khách hàng về sự chăm sóc và lắng nghe 
của nhà cung cấp dịch vụ.

Bộ thang đo gồm hai phần, phần thứ nhất nhằm xác định mức độ kỳ vọng của người sử dụng dịch vụ, 
phần còn lại nhằm xác định cảm nhận của họ đối với dịch vụ được cung cấp. Chất lượng dịch vụ (biến 
phụ thuộc là mức độ hài lòng) được xác định như sau:

Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận - Giá trị kỳ vọng

Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình đánh giá chất lượng dựa trên khoảng cách giữa mức độ cảm nhận 
và giá trị kỳ vọng cũng có nhiều tranh luận (Cronin và Taylor 1992), khi hai tác giả này cho rằng khái 
niệm sự kỳ vọng gây khó hiểu cho người trả lời. Vì thế, sử dụng thang đo SERVQUAL có thể ảnh hưởng 
tới chất lượng dữ liệu được thu thập, dẫn đến giảm độ tin cậy và gây ra sự không ổn định của các biến 
quan sát. Do đó, trong giới hạn của đánh giá này, chúng tôi chỉ sử dụng các nội dung đánh giá mức độ 
cảm nhận (perception model) về chất lượng dịch vụ, nhằm tiết kiệm thời gian và tận dụng ưu thế của 
từng cách tiếp cận. Bên cạnh đó, để đo lường được mức độ hài lòng của NKT về dịch vụ hành chính 
công, chúng tôi cần nỗ lực giảm trừ tối đa các yếu tố kiểm soát liên quan đến đặc điểm riêng biệt của 
cá nhân, địa phương hay vùng miền. 

Mức độ hài lòng của NKT đối với dịch vụ hành chính công được xác định theo sơ đồ như Hình 1 dưới đây:

Chất lượng dịch vụ 
(SERVQUAL)

Các yếu tố kiểm soát 
(Cá nhân, địa phương 

và vùng miền)

Mức độ 
hài lòng

▲Hình 1: Cách tiếp cận lý thuyết của Parasuraman và cộng sự (1988)
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Nhóm đánh giá sử dụng mô hình SERVQUAL cho đánh giá này vì nó phổ biến trong các hoạt động đánh 
giá dịch vụ. Bên cạnh đó, mô hình này còn được áp dụng trong các nghiên cứu đánh giá dịch vụ hành 
chính công có ảnh hưởng ở Việt Nam hiện nay. Bao gồm, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Bộ Nội vụ thực hiện từ năm 2015 hay Chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) 
tiến hành từ năm 2011. Việc sử dụng chung một mô hình cũng giúp nhóm nghiên cứu khám phá những 
lỗ hổng trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ hành chính công của NKT trong các chương trình 
đánh giá lớn hiện nay. Đồng thời, sự tiếp nối này cũng hướng đến việc hoàn thiện một bộ khung tổng 
thể cho hoạt động đánh giá dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng.

1.3.3 Quyền của NKT và mô hình 5As

Quyền của NKT là quyền con người. ICRPD làm rõ tất cả các quyền và tự do cơ bản của NKT và khẳng 
định rằng, tất cả những người có các dạng khuyết tật khác nhau phải thụ hưởng đầy đủ tất cả các 
quyền con người và tự do cơ bản này. Các quy định sau trong ICRPD liên quan đến quyền tiếp cận dịch 
vụ hành chính công của NKT :

- Điều 9 đề cập đến khả năng tiếp cận. Theo đó, nhằm hỗ trợ NKT sống độc lập và tham gia đầy đủ 
trên mọi lĩnh vực của đời sống, các Quốc gia thành viên của Công ước ICRPD cam kết thực hiện các biện 
pháp phù hợp để đảm bảo NKT có thể tiếp cận với môi trường vật chất, giao thông, thông tin và truyền 
thông bao gồm các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, các trang thiết bị và dịch vụ khác 
được mở ra hay cung cấp cho công chúng ở cả vùng nông thôn và đô thị một cách bình đẳng. Những 
biện pháp này bao gồm cả việc xác định và loại bỏ tất cả những trở ngại, rào cản tới môi trường tiếp 
cận được cam kết áp dụng, chưa kể đến các biện pháp khác.

- Điều 19 đề cập đến khả năng sống độc lập và hoà nhập trong cộng đồng. Theo đó, các Quốc gia thành 
viên của Công ước này thừa nhận quyền bình đẳng của tất cả NKT sống trong cộng đồng, có sự lựa 
chọn bình đẳng như những người khác; và cam kết thực hiện những biện pháp phù hợp và hiệu quả để 
hỗ trợ NKT thụ hưởng quyền sống trong cộng đồng cũng như hòa nhập và tham gia vào các hoạt động 
của cộng đồng một cách đầy đủ.  

- Điều 20 đề cập đến di chuyển cá nhân. Theo đó, các Quốc gia thành viên của Công ước này cam kết 
thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo đảm sự di chuyển cá nhân ở mức độ độc lập nhất có thể đối 
với NKT.

-  Điều 21 đề cập đến tự do ngôn luận và ý kiến, và truy cập thông tin. Theo đó, các quốc gia thành viên 
sẽ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng NKT có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận và 
ý kiến, bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, truyền đạt thông tin và ý tưởng trên cơ sở bình đẳng 
với người khác và thông qua mọi hình thức truyền thông do họ sự lựa chọn. 

- Điều 3 Công ước ICRPD quy định nguyên tắc không phân biệt đối xử đối với NKT. Điều 2 Công ước này 
giải thích: “Phân biệt đối xử trên cơ sở sự khuyết tật” có nghĩa là mọi sự phân biệt, loại trừ hoặc hạn 
chế trên cơ sở sự khuyết tật có mục đích hoặc ảnh hưởng gây tổn hại hoặc vô hiệu hóa sự công nhận, 
thụ hưởng hoặc thực hiện các quyền và tự do cơ bản của con người trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, dân sự hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác. Nó bao gồm mọi hình thức phân biệt đối xử, trong 
đó có từ chối tạo điều kiện hợp lý. “Tạo điều kiện hợp lý” có nghĩa là sự thay đổi hoặc chỉnh sửa không 
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gây ra gánh nặng không tương xứng hoặc quá đáng, khi điều đó là cần thiết trong một trường hợp cụ 
thể, để bảo đảm NKT hưởng hoặc thực hiện các quyền con người và tự do cơ bản trên cơ sở bình đẳng 
với những người khác.

Quyền của NKT cũng được ghi nhận trong Luật Người khuyết tật 2010. Cụ thể:

- Điều 4 Luật này ghi nhận các quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; quyền sống độc lập 
và hòa nhập cộng đồng;… quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện 
giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng 
tật và mức độ khuyết tật; và các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

- Điều 43 Luật này quy định về công nghệ thông tin và truyền thông. Theo đó, Nhà nước khuyến khích 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin dành cho NKT. Nhà nước có chính sách miễn, giảm thuế, cho vay vốn với 
lãi suất ưu đãi và hỗ trợ khác cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp dịch vụ, phương 
tiện hỗ trợ NKT tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; hỗ trợ việc thu thập, biên soạn và xuất 
bản tài liệu in chữ nổi Braille dành cho NKT nhìn; tài liệu đọc dành cho NKT nghe, nói và NKT trí tuệ. 

- Điều 40 quy định về lộ trình cải tạo các công trình công cộng, trong đó trụ sở các cơ quan nhà nước 
bảo đảm tiếp cận đối với NKT. Luật Tiếp cận thông tin 2016 ghi nhận quyền tiếp cận thông tin của công 
dân (Điều 1) và nguyên tắc không phân biệt đối xử trong tiếp cận thông tin (Điều 3). Đây là những quy 
định có liên quan đến tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT.

Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền trên đối với NKT. Là một quốc gia thành 
viên của ICRPD và các công ước nhân quyền khác, Nhà nước Việt Nam cam kết bảo đảm và thúc đẩy 
việc thực hiện các quyền và tự do cơ bản của NKT mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào trên cơ 
sở khuyết tật. Nghĩa vụ này cũng được thể hiện rõ trong một số văn bản luật quốc gia như Hiến pháp 
2013 và Luật Người khuyết tật 2010. Cụ thể, Điều 3 và Điều 14 Hiến pháp 2013 thể hiện nghĩa vụ 
của nhà nước trong công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân và 
Điều 16 Khoản 2 quy định: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn 
hóa, xã hội”. Luật TCTT 2016 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực 
thi quyền TCTT của công dân (Điều 1) và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để NKT, người sinh sống 
ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện 
quyền TCTT (Điều 3 Khoản 6). 

Để trả lời được câu hỏi nghiên cứu về khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của NKT, Nhóm đánh 
giá đã bóc tách nội hàm của khái niệm này theo Bình luận chung số 14, Công ước Quốc tế về quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa (2000), gồm có 05 tiêu chí dưới đây. Những tiêu chí này cũng gắn với nghĩa 
vụ của Nhà nước trong đảm bảo quyền tiếp cận của NKT. Cụ thể:

1) Tính sẵn có (Availability): Các thiết bị chức năng, hàng hóa, dịch vụ và chương trình cần đảm 
bảo đầy đủ về mặt số lượng

2) Tính tiếp cận (Accessibility): Các thiết bị chức năng, hàng hóa và dịch vụ cần hướng đến khả 
năng sử dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Bao gồm việc không bị hạn chế ở mọi 
không gian và đảm bảo an toàn trong môi trường vật lý, ở cả khu vực nông thôn và đô thị. Ngoài ra, 
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▲Biểu đồ 1: Nhóm NKT tham gia khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công

tính tiếp cận còn hướng đến quyền tìm kiếm và tiếp nhận thông tin. Ví dụ, các thông tin liên quan 
đến các quy định của thủ tục hành chính, quyền của NKT khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà 
nước. Đối với nhóm NKT nghe, nhìn thì cần có các phương tiện hỗ trợ giao tiếp.

3) Khả năng chi trả (Affordability): NKT có thể chi trả phí và lệ phí cho dịch vụ mà họ yêu cầu, phù 
hợp với điều kiện kinh tế tối thiểu dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt cơ hội cho tất cả mọi người. 
Dù dịch vụ do nhà nước cung cấp hay được xã hội hóa thì nguyên tắc này vẫn phải đảm bảo, đặc biệt 
cần có sự quan tâm đến nhóm thiệt thòi về mặt xã hội như NKT. 

4) Tính chấp nhận (Acceptability): Dịch vụ cần đảm bảo phù hợp về mặt văn hóa, tôn trọng sự khác 
biệt về giá trị, nhu cầu và quyền lợi của cá nhân, người dân tộc thiểu số; có nhạy cảm giới và các vấn 
đề liên quan đến bảo mật. 

5) Trách nhiệm giải trình (Accountability): Các dịch vụ cần được thiết kế và thực thi nhằm đáp ứng 
nhu cầu và quyền lợi chính đáng của tất cả các nhóm, bao gồm các nhóm bị lề hóa (marginalised). 
Bên cạnh đó, cần sự tham vấn ý kiến và sự tham gia xây dựng quy trình và nội dung của người sử 
dụng các dịch vụ (bao gồm NKT và các tổ chức đại diện NKT) ở tất cả các giai đoạn. Các tổ chức độc 
lập cũng cần giám sát một cách chủ động và kịp thời nhằm đảm bảo tính hiệu suất và hiệu quả của 
các dịch vụ.

1.4 Phương pháp đánh giá

1.4.1 Thiết kế bộ công cụ đánh giá

NKT đã tham gia tất cả các giai đoạn từ khảo sát nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính công, thiết kế 
bộ công cụ, trực tiếp tham gia trải nghiệm và đánh giá các dịch vụ hành chính công. Nhóm đánh giá đã 
áp dụng 6 phương pháp nhằm thiết kế công cụ đánh giá. 

Thứ nhất, Nhóm đánh giá đã tiến hành thực hiện khảo sát trực tuyến sơ bộ nhằm xác định nhu cầu sử 
dụng các dịch vụ hành chính công của NKT trước khi có đánh giá cụ thể về khả năng tiếp cận. Đây là 
điều kiện nền tảng để Nhóm khoanh vùng phạm vi và đối tượng nghiên cứu. Nhóm đã khảo sát hơn 100 
NKT, trong đó, có 57% nam và 43% nữ, 19,8% là NKT đặc biệt nặng, 62,4% là NKT nặng và 17,8% là 
NKT nhẹ (Xem biểu đồ 1).

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, NKT (93% người trả lời khảo sát ở độ tuổi 18-44), có nhu cầu sử dụng 
dịch vụ hành chính công nhiều nhất tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, với gần 47%, cấp huyện 
và cấp tỉnh theo đó giảm dần lần lượt là 32% và 21%.
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Thứ hai, Nhóm đánh giá đã áp dụng phương pháp thử nghiệm (Field trials) và quan sát trực tiếp (on-site 
observations) do từ trước tới nay NKT chưa xuất hiện nhiều tại trụ sở của các cơ quan hành chính nhà 
nước. Tức là, NKT tham gia vào tiến trình đánh giá với vai trò là những người trải nghiệm. Đối tượng 
khảo sát bao gồm trụ sở làm việc và các cổng dịch vụ công trực tuyến. Yêu cầu đặt ra là thủ tục hành 
chính (TTHC) được lựa chọn cần đơn giản để không tạo rào cản quá lớn đối với NKT khi thực hiện trải 
nghiệm.

Nhóm đánh giá lựa chọn thử nghiệm đối với các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp vì đây là một trong ba 
lĩnh vực mà NKT có nhu cầu sử dụng lớn nhất (theo khảo sát sơ bộ). Đây cũng là thủ tục mà có thể thử 
nghiệm ở 3 cấp hành chính mà không phụ thuộc vào điều kiện có tính đặc thù của người trải nghiệm. 
Tức là, NKT cho dù có tình trạng khuyết tật và mức độ khuyết tật khác nhau hay địa bàn sinh sống khác 
nhau đều có thể tham gia trải nghiệm. Việc lựa chọn lĩnh vực tư pháp để NKT trải nghiệm cũng đảm bảo 
tính đồng bộ để Nhóm đánh giá có thể so sánh có giá trị về điều kiện tiếp cận, hạn chế tình trạng nhiễu 
vì thủ tục hành chính khác nhau ở cùng một cấp. Áp dụng phương pháp trải nghiệm là một cách tăng 
cường sự hiện diện của NKT tại trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thể hiện thông điệp 
về quyền và nhu cầu của NKT đối với những người hoạch định và thực thi chính sách. Trong quá trình 
thực hiện đánh giá, Nhóm đã lồng ghép việc sử dụng thí điểm dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu qua 
Tổng đài trực tuyến để hỗ trợ người Điếc trải nghiệm tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Người trải nghiệm được đăng ký tham gia dự án này trên tinh thần tự nguyện. Nhóm đánh giá đã khuyết 
khích sự đa dạng thành phần tham gia, với 24 NKT ở 3 mức độ khuyết tật đặc biệt nặng, nặng và nhẹ 
(trong đó, có 14 nam, 10 nữ). Do hạn chế về nguồn lực, Nhóm đánh giá chỉ có thể kêu gọi NKT vận động 
và NKT nghe, nói tham gia khảo sát này. Nhóm này cũng thuộc nhóm có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành 
chính công nhiều nhất (theo khảo sát sơ bộ như thể hiện ở Biểu đồ 3). 

▲Biểu đồ 2: Nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công các cấp
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▲Biểu đồ 3: Nhóm NKT tham gia nghiên cứu trải nghiệm

Cấp hành chính Thủ tục Số đơn vị hành chính 
được khảo sát (trụ sở)

Cấp tỉnh Cấp phiếu lý lịch tư pháp 2
Cấp huyện Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 9
Cấp xã Chứng thực từ bản sao sang bản chính 60

Thứ ba, Nhóm đánh giá đã thiết kế một bảng hỏi có lồng ghép Thang phân loại quốc tế về chức năng, 
khuyết tật và sức khoẻ (ICF) do Washington Group phát triển (2009) nhằm xác định tình trạng đa 
khuyết tật của một người, thay vì xác định tình trạng khuyết tật theo Giấy chứng nhận khuyết tật. 
Thang ICF đo lường mức độ khó khăn theo 6 chức năng cơ bản trong cuộc sống: nhìn, nghe, vận động, 
tư duy, tự chăm sóc và giao tiếp. Đây cũng là cách mà Nhóm đánh giá kêu gọi sự tham gia của những 
người không có Giấy chứng nhận khuyết tật hoặc những người “không khuyết tật” tham gia, bởi vì họ 
có thể cũng sẽ gặp cản trở nào đó theo Thang ICF. 

Bảng hỏi được thiết kế dễ đọc, dễ hiểu và dễ phiên dịch sang ngôn ngữ ký hiệu để NKT với các dạng 
tật và trình độ học vấn khác nhau có thể sử dụng một cách dễ dàng. Trong quá trình thiết kế bảng hỏi, 
Nhóm đánh giá liên tục tham vấn ý kiến của NKT, đại diện các tổ chức làm về/với NKT và các chuyên gia 
hành chính công. Nhóm đánh giá cũng đã tổ chức hôi thảo tham vấn đối với bảng hỏi dự thảo để điều 
chỉnh và hoàn thiện. Những người tham gia hội thảo tại Hà Nội được mời làm người trải nghiệm nhằm 
tăng cường sự tham gia và gắn kết của họ với nội dung bảng hỏi.

Thứ tư, Nhóm đánh giá đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu định tính từ NKT, 
người thân và các công chức có liên quan. Theo đó, Nhóm đã phỏng vấn sâu 24 người, bao gồm  07 
NKT, 07 người nhà NKT và đại diện 10 cơ quan nhà nước có liên quan.

Thứ năm, Nhóm đánh giá đã áp dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn (desk review) để đánh giá các 
dịch vụ hành chính công trực tuyến tiếp cận đối với NKT. Nhóm áp dụng phương pháp này mà không áp 
dụng phương pháp trải nghiệm do nhu cầu sử dụng dịch vụ này của NKT lớn nhưng số lượng người sử 
dụng ít như thể hiện ở Biểu đồ 4. 

Bảng 1: Số đơn vị và thủ tục hành chính được NKT khảo sát
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▲Biểu đồ 4: Nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công của NKT

Theo đó, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin dịch vụ công thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang 
đã được đánh giá trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật của 
Việt Nam. Phương pháp này cũng được sử dụng để thu thập thông tin về các chuẩn mức quốc tế, pháp 
luật Việt Nam và các chương trình/đề án có liên quan. 

Thứ sáu, Nhóm áp dụng phương pháp quan sát đối nhằm đánh giá trụ sở các cơ quan hành chính tiếp 
cận được đối với NKT. Theo đó, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN10:2014/BXD về xây dựng công 
trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng đã được sử dụng để đánh giá các trụ sở này. 

1.4.2 Thu thập và xử lý dữ liệu

Trước khi NKT thực hiện trải nghiệm các dịch vụ hành chính công, Nhóm đánh giá đã tổ chức các buổi 
tập huấn cho người trải nghiệm về mục tiêu và phương pháp mà đánh giá này triển khai. Danh sách 
các hạng mục cần đánh giá và thứ tự cũng được thông tin đến NKT. Việc này nhằm đảm bảo NKT tham 
gia trải nghiệm có cùng một cách hiểu về bảng hỏi và quan sát đối tượng đánh giá một cách đầy đủ và 
khách quan nhất có thể. Đây là bước quan trọng giúp người trải nghiệm (NKT) ở các dạng tật, mức độ 
khuyết tật, độ tuổi và trình độ học vấn khác nhau cùng nhìn về một vấn đề (đối tượng khảo sát), thông 
qua một lăng kính (bộ công cụ) trong cùng một cách hiểu để cho những cảm nhận khác nhau.

Để kiểm soát dữ liệu đầu vào một cách chắc chắn hơn, Nhóm đánh giá cùng với các điều tra viên hỗ trợ 
nhập bảng hỏi từ người trải nghiệm. Việc này giúp hạn chế việc người trải nghiệm hiểu bảng hỏi khác 
đi so với thông điệp mà Nhóm đánh giá đặt ra ban đầu và hạn chế sự khác nhau trong cách hiểu giữa 
người trải nghiệm với nhau.

Số liệu sau khi thu thập về được làm sạch và đã chạy thử các biến về mức độ hài lòng, thang đo Likert, 
đánh giá trên thang điểm bằng mô hình nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis). Các biến 
đều có hệ số tải > 0.5 và hệ số Cronbach's Alpha đạt 0.8261, nằm trong khoảng từ 0.8 đến 1.0, chứng 
tỏ thang đo chấp nhận có thể sử dụng về mặt thống kê (Peterson 1994; Slater 1995).

1.4.3 Lựa chọn địa bàn đánh giá 

Yêu cầu của việc lựa chọn địa bàn khảo sát là đảm bảo tính đa dạng về vùng miền, dân tộc, địa lý, văn 
hóa và mật độ đô thị hóa. Do đó, Nhóm đánh giá lựa chọn hai tỉnh Hà Nội và Hà Giang để thực hiện đánh 
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giá. Phương pháp lựa chọn mẫu phân tầng được áp dụng cho trụ sở làm việc cấp huyện và xã. Đối với 
cấp huyện, Nhóm lựa chọn theo phán đoán các quận, huyện có mật độ dân số cao hoặc thấp ở đô thị, 
vừa có các quận, huyện ở nông thôn và miền núi. Nhóm đánh giá đã sử dụng phương pháp ngẫu nhiên 
đơn giản (simple random sampling) để xác định các xã theo quận/huyện đã được lựa chọn. Có 71 trụ sở 
các cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang đã được lựa chọn để thực hiện 
đánh giá. Trong đó, có 41 trụ ở ở Hà Nội và 30 trụ sở ở Hà Giang (xem Phụ lục 2 để biết danh sách các 
cơ quan này). 

1.4.4 Đạo đức và hạn chế của nghiên cứu

Khả năng tham gia đánh giá của NKT là một trong những yếu tố được Nhóm đánh giá cân nhắc bên cạnh 
những hạn chế trong cách tiếp cận và lựa chọn người trải nghiệm. Ở đây, khả năng nhầm lẫn kết quả 
đánh giá dựa trên trải nghiệm và sức khoẻ của NKT được Nhóm đánh giá cân nhắc. 

Đầu tiên, việc một người tham gia khảo sát nhiều hơn một trụ sở có thể lẫn lộn các kết quả đánh giá với 
nhau. Do đó, Nhóm đã hạn chế người trải nghiệm tham gia đánh giá nhiều trụ sở trong thời điểm gần 
nhau. Do có ít NKT tham gia trải nghiệm nên Nhóm đánh giá đã bố trí cách ngày hoặc ít nhất là không 
để một NKT trải nghiệm nhiều hơn một trụ sở trong cùng một buổi. Sau khi khảo sát xong trụ sở hành 
chính nào thì sẽ thu thập ngay dữ liệu của ngày hôm đó, tránh bị chồng lấn các kết quả đánh giá ở các 
trụ sở khác nhau. Điều tra viên cũng được tập huấn để liên tục nhắc nhở người trải nghiệm hình dung 
về duy nhất một đối tượng đánh giá.

Thứ hai, sức khỏe của NKT tham gia trải nghiệm có thể ảnh hưởng đến khả năng và chất lượng đánh giá 
của họ. Do đó, trong quá trình thiết kế trải nghiệm, Nhóm đánh giá luôn tối ưu thời gian và quãng đường 
di chuyển đối với NKT. Bên cạnh đó, Nhóm đánh giá đã thu xếp để NKT đặc biệt nặng di chuyển bằng ô 
tô đến trụ sở các cơ quan hành chính công và trở về nhà nhằm bảo đảm sức khoẻ. 

Thứ ba, cách thức lựa chọn người trải nghiệm ở Hà Nội và Hà Giang là khác nhau. Nếu ở Hà Nội, Nhóm 
kêu gọi NKT đăng ký tham gia đánh giá một cách công khai và tự nguyện, thì ở Hà Giang, Nhóm đánh 
giá chỉ có thể tiếp cận NKT tham gia trải nghiệm thông qua đối tác trung gian, là các hội viên của Hội 
Người khuyết tật tỉnh. Do đó, động cơ của NKT tham gia đánh giá ở Hà Nội và Hà Giang có phần khác 
nhau. Điều này có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của họ mà Nhóm đánh giá đã đề cập trong khung lý 
thuyết và sẽ được trình bày chi tiết hơn trong phần kết quả đánh giá thể hiện ở phần sau.
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Một số khái niệm 

2.1.1 Khái niệm NKT

Ngày 17.6.2010, Quốc hội chính thức thông qua Luật Người khuyết tật thay thế cho Pháp lệnh về 
người tàn tật 1998. Từ đây, khái niệm NKT chính thức được thừa nhận và sử dụng rộng rãi. Theo đó, 
“NKT là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu 
hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”. Khái niệm này được sự dụng 
rộng rãi trong hầu hết các văn bản điều chỉnh về NKT sau này. Ví dụ như Bộ luật Lao động 2012 và 
2019, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa 
nhập đối với NKT. 

Tuy nhiên, theo Nhóm đánh giá, khái niệm trên đang bị giới hạn về mặt nội hàm khi tập trung mô tả 
tình trạng khuyết tật ở góc độ y tế, những rào cản khác về mặt xã hội chỉ mới là hệ quả. Do vậy, trong 
đánh giá này, Nhóm đánh giá sử dụng một định nghĩa có nội hàm rộng hơn theo Công ước ICRPD được 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 13/3/2007: “NKT bao gồm những người có khiếm 
khuyết lâu dài về thể chất, tâm thần, trí tuệ hoặc giác quan mà khi tương tác với những rào cản khác 
nhau có thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng 
với những người khác”. 

2.1.2 Các dạng và mức độ khuyết tật

Phân loại quốc tế về chức năng, khuyết tật và sức khỏe - The International Classification of Function-
ing, Disability and Health - ICF (WHO 2002) được chia thành hai phần như được mô tả ở Hình 2 dưới đây. 
Phần 1 phân loại chức năng và khuyết tật. Phần 2 gồm các yếu tố môi trường và hoàn cảnh sống. Chức 
năng và khuyết tật ở phần 1 lấy từ các quan niệm về cơ thể, cá nhân, xã hội, được chia thành 2 cấu 
phần: (1) chức năng và cấu trúc của cơ thể, (2) các hoạt động và sự tham gia. ICF khái niệm hoá mức độ 
hoạt động chức năng của một cá nhân là một sự tương tác động giữa tình trạng sức khoẻ của họ với các 
yếu tố môi trường và các yếu tố cá nhân. 

- Chức năng (Functioning): là một thuật ngữ gốc để chỉ các chức năng, cấu trúc của cơ thể, các hoạt động 
và sự tham gia. Nó bao hàm các quan điểm tích cực về sự tương tác giữa một cá nhân (với một điều kiện 
sức khỏe) với các yếu tố bao quanh cá nhân đó (yếu tố môi trường, yếu tố con người). 

- Khuyết tật (Disability): là một thuật ngữ chung để chỉ sự khiếm khuyết, giảm thiểu chức năng hoạt 
động và sự tham gia. Nó bao hàm các quan điểm tiêu cực về sự tương tác giữa một cá nhân (với một 
điều kiện sức khỏe) với các yếu tố bao quanh cá nhân đó (yếu tố môi trường, yếu tố con người)

- Chức năng cơ thể (Body functions): là những chức năng sinh lý học của hệ thống cơ thể (bao gồm cả 
chức năng tâm lý). 

- Cấu trúc cơ thể (Body structures): là cấu trúc giải phẫu của cơ thể con người như tim, gan, thận… 
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▲Hình 2: Mô hình ICF của WHO (2001)

- Khiếm khuyết (Impairments): chỉ đến sự mất mát hoặc không bình thường của cấu trúc cơ thể liên 
quan đến tâm lý hoặc/và sinh lý. 

- Hoạt động (Activity): thực hiện một nhiệm vụ hoặc một hành động của một cá thể. 

- Hạn chế hoạt động: là những khó khăn gặp phải khi thực hiện các hoạt động. 

- Sự tham gia: là sự hòa nhập vào một hoạt động xã hội. 

- Yếu tố môi trường: Các yếu tố này bao gồm các yếu tố vật lý (như khí hậu, địa hình hoặc thiết kế nhà 
cửa) đến các yếu tố xã hội (như thái độ, thể chế, luật pháp).

- Yếu tố cá nhân: bao gồm chủng tộc, giới, trình độ giáo dục, các kiểu ứng phó...

ICF đưa ra khái niệm rất mới về “sức khỏe” và “khuyết tật”. Theo đó, bất kỳ ai cũng có thể trải qua sự 
suy giảm sức khỏe, do vậy ai cũng có thể bị khuyết tật về một mặt nào đó. Đôi khi điều này không hoàn 
toàn đúng đối với một nhóm thiểu số người nào đó. ICF như là một “dòng suối lớn” về các mức độ của 
khuyết tật và khuyến cáo nó như là một vấn đề sức khỏe của toàn nhân loại. Bằng cách tập trung từ 
nguyên nhân tới tác động, ICF đặt tình trạng sức khỏe của mọi người như nhau, từ đó cho phép sử dụng 
một thước đo chung để đánh giá - thước đo sức khỏe và khuyết tật. Ngoài ra, ICF mô tả khuyết tật về 
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khía cạnh xã hội chứ không đơn thuần chỉ là khuyết tật về khía cạnh y học hoặc sinh học. Do bao gồm 
các yếu tố hoàn cảnh sống, trong đó có yếu tố môi trường, ICF cho phép ghi nhận những tác động của 
môi trường lên chức năng của con người.

2.1.3 Khái niệm dịch vụ hành chính công 

Dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu 
của người dân. Do vậy, cho đến nay, đối tượng cung ứng duy nhất các dịch vụ hành chính công là cơ quan 
công quyền hay các cơ quan do nhà nước thành lập được ủy quyền cung ứng dịch vụ này. Đây là một 
phần trong chức năng quản lý nhà nước. Để thực hiện chức năng này, nhà nước phải tiến hành những 
hoạt động phục vụ trực tiếp như cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, công chứng, thị 
thực, hộ tịch, v.v. Người dân hưởng những dịch vụ này không theo quan hệ cung - cầu, ngang giá trên thị 
trường, mà thông qua việc đóng lệ phí hoặc phí cho các cơ quan hành chính nhà nước. Phần lệ phí này 
mang tính chất hỗ trợ cho ngân sách nhà nước (George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O’Toole 
Jr. 2010). Dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ công đặc biệt có những đặc trưng cơ bản để phân biệt 
với các loại dịch vụ công khác như: 

- Thứ nhất, dịch vụ hành chính công chỉ do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Việc cung cấp 
dịch vụ hành chính công luôn gắn với chủ thể mang quyền lực nhà nước, gắn với hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước trong việc cấp các loại giấy phép, giấy tờ gắn với nhân thân của cá nhân, 
công chứng, xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính. 

- Thứ hai, dịch vụ hành chính công phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nước. Dịch vụ hành chính 
công mặc dù không thuộc chức năng quản lý của nhà nước nhưng lại là hoạt động phục vụ thiết thực 
cho quản lý nhà nước. Nhà nước bắt buộc và khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ hành chính 
công để đảm bảo chức năng quản lý nhà nước được thực thi và bảo đảm an toàn xã hội. Nhu cầu tiếp 
cận các dịch vụ hành chính công của người dân (khách hàng) không phải là nhu cầu tự thân của họ mà 
xuất phát từ những quy định có tính chất bắt buộc của Nhà nước. Việc người dân tham gia sử dụng dịch 
vụ hành chính công sẽ tạo điều kiện cho quản lý nhà nước hiệu quả. 

- Thứ ba, dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Đây là dịch vụ mang 
tính chất phục vụ người dân và xã hội nên dịch vụ hành chính công không hướng đến vụ lợi. Tuy nhiên, 
trong điều kiện khả năng cung cấp của Nhà nước, người dân có thể trả lệ phí cho một số dịch vụ hành 
chính công nhằm tạo sự công bằng giữa người sử dụng dịch vụ và người không sử dụng dịch vụ mà 
không mang tính chất bù đắp hao phí lao động cho chủ thể cung cấp dịch vụ. Đây là các khoản thu phải 
nộp ngân sách nhà nước nhưng cơ quan thực hiện dịch vụ hành chính công có thể được trích lại một 
phần để phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ.

- Thứ tư, mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính 
công. Với tư cách là đối tượng phục vụ của Nhà nước, mọi người dân bình đẳng, không phân biệt đối xử 
trong sử dụng dịch vụ hành chính công. Nhà nước có nghĩa vụ phục vụ công dân trên nguyên tắc công 
bằng, đảm bảo sự ổn định, bình đẳng, văn minh và hiệu quả của hoạt động quản lý xã hội.

2.1.4 Giới và bình đẳng giới

- Giới tính chỉ đặc điểm sinh học của nữ giới và nam giới
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- Giới chỉ đặc điểm, vị thế, vai trò của nữ giới và nam giới trong tất cả các mối quan hệ xã hội

- Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng 
lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau các thành quả của 
sự phát triển đó

- Bình đẳng giới thực chất đảm bảo phụ nữ và nam giới được bình đẳng về cơ hội, cũng như trong việc 
tiếp cận các cơ hội đó và bình đẳng trong kết quả hay lợi ích mà sự phát triển đem lại. Bình đẳng giới 
thực chất thừa nhận sự khác biệt nhưng khẳng định cuối cùng nam và nữ cần được bình đẳng. Các quốc 
gia có trách nhiệm điều chỉnh môi trường gây bất lợi cho phụ nữ, tạo môi trường bình đẳng và hệ thống 
luật pháp chính sách tính đến quan điểm.

- Trách nhiệm giới là các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân luôn có ý thức cam kết khi thực hiện công 
việc của mình trên quan điểm giới, tạo môi trường tốt nhất đảm bảo cơ hội, khả năng thụ hưởng cao 
nhất của mỗi giới

- Phân tích giới là nghiên cứu những khác biệt về kinh tế, xã hội giữa nam giới và nữ giới. Cụ thể là nghiên 
cứu những điều kiện, nhu cầu, việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, mức độ thụ hưởng từ sự phát 
triển của xã hội và quá trình ra quyết định của nam giới và nữ giới.

2.1.5 Ngân sách có trách nhiệm giới

- Theo UN Women, GRB là quá trình lập kế hoạch, phê chuẩn, thực hiện, giám sát và kiểm toán ngân 
sách có tính đến các mối quan tâm về giới và kết hợp phân tích giới. Cụ thể hơn, ngân sách có trách 
nhiệm giới bao gồm việc phân tích tác động giới của chính sách và ngân sách, từ đó lồng ghép các vấn 
đề giới vào quá trình xây dựng và quyết định ngân sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới (UN Women 
2019). Quá trình này nhằm đảm bảo tất cả các kế hoạch ngân sách đều thúc đẩy hoặc tôn trọng quyền 
bình đẳng giới. 

- Oxfam và Nhóm Ngân sách của phụ nữ (Women’s Budget Group-WBG) định nghĩa GRB là ngân sách 
dành cho mọi công dân, bao gồm nam, nữ, trẻ em trai và trẻ em gái, bằng cách bảo đảm sự phân bổ các 
nguồn lực một cách công bằng và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Theo hai tổ chức này, GRB 
cần thiết cho cả công bằng giới và công bằng ngân sách. Nó đòi hỏi việc phân tích chu trình xây dựng 
ngân sách của nhà nước và mức độ ảnh hưởng của nó đối với các nhóm giới khác nhau đồng thời cân 
nhắc cả những chuẩn mực và vai trò gắn liền với các nhóm này, và mối quan hệ giữa các giới. Bên cạnh 
đó, GRB đòi hỏi quá trình chuyển đổi những dòng ngân sách để đảm bảo thực hiện những cam kết về 
bình đẳng giới (Oxfam and WBG 2018).

Đánh giá này hướng đến những ý tưởng thiết kế quy trình, thủ tục và không gian tiếp cận các dịch vụ 
công có tính dung hợp (inclusiveness) dành cho tất cả mọi người. Bởi vì, bất kỳ ai cũng đều có khả năng 
đối mặt với một tình trạng “khuyết tật” nào đó trong cuộc đời. Do đó, Nhóm đánh giá đã sử dụng định 
nghĩa GRB do Tổ chức Oxfam và WBG đưa ra đối với đánh giá này.

2.1.6 Một số vấn đề giới và NKT tại Việt Nam

Ở từng khía cạnh khác nhau, các vấn đề giới của NKT cũng có những biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên 
hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về các vấn đề giới của NKT ở Việt Nam. Một số nghiên cứu có liên 
quan đến NKT đã chỉ ra rằng, NKT, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật phải chịu đựng nhiều hình thức bạo lực 
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trên cơ sở giới và tỷ lệ bị bạo lực cũng nhiều hơn so với nhóm không bị khuyết tật. Theo Điều tra quốc 
gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 (MOLISA, GSO và UNFPA, 2020), tỷ lệ các hình thức 
bạo lực do chồng/bạn tình gây ra đối với phụ nữ khuyết tật đều cao hơn so với phụ nữ không khuyết 
tật. Cụ thể, một phần ba phụ nữ khuyết tật (33,0%) từng bị chồng/bạn tình bạo lực thể xác so với một 
phần tư (25,3%) phụ nữ không bị khuyết tật; 19,8% phụ nữ khuyết tật từng bị chồng/bạn tình bạo lực 
tình dục so với 12,6% phụ nữ không khuyết tật; 54,5% phụ nữ khuyết tật từng bị chồng/bạn tình bạo 
lực tinh thần so với 43,5% phụ nữ không khuyết tật; 33,5% phụ nữ khuyết tật từng bị chồng/bạn tình 
kiểm soát hành vi so với 26,7% phụ nữ không khuyết tật; và 24,4% phụ nữ khuyết tật từng bị chồng/
bạn tình bạo lực kinh tế so với 20,2% phụ nữ không khuyết tật.

Theo báo cáo nghiên cứu “Xóa bỏ kỳ thị: Quan điểm và đánh giá của NKT ” (Bình, T., Phong, V., and Thảo 
2017), trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân và gia đình, quan niệm làm chủ gia đình đè nặng lên tâm lý 
của những người nam khuyết tật. Trong khi đó, những chuẩn mực xã hội về nữ công gia chánh và chăm 
sóc gia đình đã khiến phụ nữ khuyết tật cảm thấy vô cùng áp lực. Những điều này khiến họ cảm thấy tự 
kỳ thị bản thân. Họ tự kỳ thị về tình trạng khuyết tật của mình, về sức khỏe và khả năng làm việc hạn 
chế. Cũng theo báo cáo này, phụ nữ khuyết tật vẫn là nhóm chịu nhiều định kiến và kỳ thị của xã hội 
hơn nam giới khuyết tật, đặc biệt trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc gia 
đình. Ở các trung tâm hay cơ sở y tế về sức khỏe sinh sản, phản ứng ban đầu mà NKT cảm nhận được 
khi đến khám là không thân thiện. NKT, đặc biệt những người khiếm thị hay gặp phải các bình phẩm từ 
các nhân viên y tế. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nam khuyết tật ít được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản hơn nữ khuyết tật do trọng tâm các chương trình y tế liên quan thường dành cho nữ giới. 
Bên cạnh đó, NKT vẫn còn bị phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bà 
mẹ mang thai, chưa được cung cấp các hỗ trợ chuyên biệt như phiên dịch ký hiệu và tài liệu hướng dẫn 
phù hợp với dạng khuyết tật.

Những thảo luận trên cho thấy, việc xây dựng và phân bổ ngân sách có trách nhiệm giới là quan trọng 
và cần thiết để đảm bảo tất cả các nhóm đều được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách một cách 
bình đẳng và thực chất. 

2.2 Một số chương trình, dự án hỗ trợ NKT có sử dụng ngân sách nhà nước

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhà nước đã thực hiện Đề án Trợ giúp NKT  (phê duyệt kèm theo Quyết 
định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) (1) . Quyết định chỉ rõ kinh phí thực hiện Đề án bao 
gồm ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, ngành cơ quan 
Trung ương và các địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan 
khác để thực hiện các hoạt động của Đề án theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc 
thực hiện Đề án được chia thành 02 giai đoạn nhằm đạt được các chỉ tiêu khác nhau trong đó có việc 
tiếp cận các công trình là trụ sở các cơ quan nhà nước; trợ giúp pháp lý đối với NKT; trợ giúp tiếp cận và 
sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông; và trợ giúp pháp lý. Tuy Quyết định không đề cập đến việc 
hỗ trợ tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT nhưng việc tiếp cận các lĩnh vực nêu trên gián tiếp 
đảm bảo NKT tiếp cận các dịch vụ này. 

 (1) Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai 
đoạn 2012 - 2020
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Theo báo cáo Quốc gia chu kỳ III về thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế kiểm định kỳ 
phổ quát (UPR), Nhà nước đã thực hiện một số hoạt động nhằm đảm bảo các quyền giáo dục, việc làm, 
nhà ở và tiếp cận các công trình giao thông công cộng đối với NKT (2). Việc đảm bảo các quyền cơ bản 
khác đối với NKT như quyền TCTT và tiếp cận các dịch vụ hành chính công không được đề cập đến trong 
báo cáo này. Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước ICRPD đề cập đến các văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL) và kết quả tiếp cận các công trình công cộng như y tế, giáo dục, văn hoá và ngân 
hàng đối với NKT nhưng không đề cập đến tiếp cận các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (3). Báo cáo 
này cũng đề cập đến các quy định liên quan đến việc bảo đảm NKT tiếp cận thông tin đăng tải trên 
các websites và cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước nhưng không chỉ rõ kết quả cụ thể (4). 
Liên quan đến quyền sống độc lập của NKT, Báo cáo nêu rõ các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ NKT 
như trợ cấp hàng tháng cho NKT hay thành lập Trung tâm Sống độc lập tại Hà Nội và việc xây dựng hệ 
thống các trung tâm trợ giúp xã hội và đội ngũ nhân viên công tác xã hội hỗ trợ NKT và các đối tượng 
bị tổn thương khác (5). Từ đó cho thấy, các báo cáo chưa đề cập đến các quy định, giải pháp và kết quả 
tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT.

Nghiên cứu khoa học “Hỗ trợ NKT vận động tiếp cận các công trình công cộng tại quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội” (Lâm 2017) đề cập đến những thuận lợi và khó khăn của NKT vận động khi tiếp cận sử dụng 
các công trình công cộng như Uỷ ban nhân dân (UBND) và Trạm y tế (TYT) tại quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội. Điều này làm cơ sở cho những hoạt động hỗ trợ nhằm đem lại sự bình đẳng trong tiếp cận sử 
dụng các công trình UBND và TYT tại địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học “Mặc cảm tự ti của NKT 
trong quá trình hòa nhập xã hội” (Thủy 2013) đánh giá những tác động của mặc cảm tự ti đến cuộc 
sống của NKT vận động và làm rõ vai trò hoạt động hỗ trợ can thiệp của cán bộ địa phương đối với NKT 
vận động có mặc cảm tự ti. 

Những thông tin đề cập ở trên cho thấy, các nghiên cứu, chương trình và dự án gần đây tập trung vào 
thúc đẩy các quyền của NKT ở những lĩnh vực như giáo dục, y tế, việc làm, giao thông, TCTT và giảm kỳ 
thị. Tuy nhiên, mảng nghiên cứu, đánh giá liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của NKT 
vẫn còn thiếu hụt. Vì vậy, các nghiên cứu chuyên sâu cần được cân nhắc thực hiện để tìm ra những giải 
pháp khả thi, đảm bảo điều kiện để NKT thực hành quyền tiếp cận các dịch vụ hành chính công của mình.  

2.3 Một số chương trình đánh giá dịch vụ hành chính công nổi bật tại Việt Nam

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
(SIPAS 2015) 

Năm 2015, Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi chung là Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính - SIPAS). 
SIPAS được triển khai nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các 

 (2) Tài liệu A/HRC/WG.6/32/VNM/1 (các đoạn 70, 71 và 72)

 (3) Tài liệu CRPD/C/VNM/1 (các đoạn 26 và 27)

 (4) Tài liệu CRPD/C/VNM/1 (các đoạn 34, 90, 91 và 92)

 (5) Tài liệu CRPD/C/VNM/1 (các đoạn 75, 76, 77, 78, 79 và 80)
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cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời thông qua đó, cũng nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của 
người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các 
cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức (Bộ Nội vụ 2016).

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 

Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính của Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Nội vụ đã tiến hành xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành 
chính nhà nước (Par Index) để áp dụng chung trong cả nước. Par Index là công cụ đánh giá kết quả của 
chương trình cải cách hành chính nhà nước mà đối tượng chủ yếu là các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ Nội vụ 2015).

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại (PAPI) 

Chỉ số PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa UNDP và Trung tâm Nghiên cứu Phát 
triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam tại Việt Nam 
từ năm 2009 cho tới nay. Chỉ số này đã sử dụng phương pháp đánh giá bên ngoài để tiến hành đánh 
giá nhằm đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Đây là phương pháp dựa trên kinh nghiệm 
của người dân, cung cấp các phản hồi của xã hội tới các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan hành 
pháp từ Trung ương đến địa phương về hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính và chính quyền 
địa phương. PAPI đã lồng ghép thang ICF trong việc xác định tình trạng và mức độ khuyết tật của người 
tham gia như thể hiện ở Biểu đồ 5:

▲Biểu đồ 5: Mẫu khảo sát PAPI 2017 - 2019 phân nhóm theo khả năng thực hiện một số chức năng

Các chương trình đánh giá kể trên đã chỉ ra thực trạng tiếp cận các dịch vụ hành chính công thông qua 
trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đánh giá này lại chưa chỉ ra được thực trạng 
tiếp cận dịch vụ này đối với NKT có các dạng tật và mức độ khuyết tật khác nhau để từ đó đưa ra những 
giải pháp cải thiện trong tương lai.
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2.4 Kinh nghiệm quốc tế về việc thực hiện quyền tiếp cận dịch vụ hành chính công của NKT 

Có nhiều nước trên thế giới, đặc biệt các nước có nền kinh tế phát triển đã đưa ra những chính sách đảm 
bảo quyền tiếp cận của NKT một cách toàn diện. Tiếp cận dịch vụ hành chính công là một trong những 
nội dung của quyền tiếp cận nhằm đảm bảo quyền sống độc lập và sự công bằng đối với NKT. Hiện nay, 
hầu hết các chính sách về tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với NKT không được thực hiện riêng biệt 
mà được lồng ghép với các chương trình tiếp cận dịch vụ chung khác như tiếp cận các dịch vụ công, tiếp 
cận thông tin và xóa bỏ rào cản kỳ thị đối với NKT. Để đạt hiệu quả cao đối với các chương trình tiếp 
cận này, nhìn chung các nước đã có hành lang pháp lý toàn diện về các vấn đề liên quan đến NKT, đưa 
ra các chương trình hành động cụ thể, có chỉ tiêu đo lường rõ ràng cho từng mục tiêu đề ra và đánh giá 
hiệu quả chương trình theo các chỉ tiêu đo lường này. Một số quy định nổi bật có tác động lớn đến việc 
tiếp cận dịch vụ hành chính công đã được một số nước đưa ra thực hiện như sau:

2.4.1 Quy định về tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận và các hướng dẫn 
liên quan

Ngoài việc đưa ra các quy định tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận đối với NKT áp dụng 
bắt buộc với các công trình mới và công trình bổ sung, một số quốc gia phát triển đã đưa ra tài liệu 
hướng dẫn cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng hiện hành. Đây là những biện pháp quan trọng để 
NKT tiếp cận được các công trình công cộng. Hầu hết các nước đã đưa ra các quy định tiêu chuẩn xây 
dựng công trình đảm bảo tiếp cận, tuy nhiên đa số các nước chỉ yêu cầu bắt buộc áp dụng đối với các 
công trình xây dựng mới hay phần xây dựng mới. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, có hai phương pháp 
chính đưa ra các tiêu chuẩn này (6). Một là phương pháp tiếp cận từ trên xuống (được áp dụng tại một số 
nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Úc). Căn cứ vào Luật NKT (tại Mỹ, Canada), Luật Chống phân biệt 
NKT (Úc) và Luật Công bằng (Anh), những tiêu chuẩn về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận đã được 
đưa ra. Hai là phương pháp tiếp cận từ dưới lên (trường hợp tại Vũ Hán, Trung Quốc và một số nước tại 
Châu Á - Thái Bình Dương như Malaysia, Singapore và Philippines), các tiêu chuẩn xây dựng công trình 
đảm bảo tiếp cận đối với NKT được sử dụng làm căn cứ đánh giá theo tình hình của địa phương. Dựa vào 
mô hình thí điểm tại địa phương này, các quy định về tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng chung cho cả 
nước. Nhìn chung, các tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với NKT đều đưa ra những tiêu chuẩn 
kỹ thuật như chỗ đậu xe cho NKT, đường dốc thoải dành cho xe lăn, cửa vào, lối đi trong toà nhà, bảng 
chỉ dẫn (yêu cầu sử dụng chữ nổi), tấm lát nổi giúp định hướng cho người khiếm thị, thang máy (nếu 
được lắp đặt); thiết kế nhà vệ sinh (yêu cầu có biển chỉ dẫn bằng chữ nổi và hệ thống loa cảnh báo trong 
trường hợp khẩn cấp), chỗ ngồi dành cho NKT. Mục tiêu chung của các quy định này là tăng khả năng 
tiếp cận các công trình xây dựng mà NKT có nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, đánh giá của Liên hợp quốc chỉ ra rằng các tiêu chuẩn này chỉ quy định đối với những công 
trình mới và phần công trình xây thêm của những toà nhà cũ. Chỉ có một vài nước đưa ra yêu cầu bắt 
buộc sửa chữa, đảm bảo khả năng tiếp cận theo tiêu chuẩn tiếp cận đối với các công trình giao thông 
công cộng hiện đang sử dụng. Điển hình như tiêu chuẩn tiếp cận công trình xây dựng năm 2010 của Úc 
đã đưa ra mục tiêu đến hết năm 2022 toàn bộ các công trình giao thông công cộng đều phải đáp ứng 
các chỉ tiêu tiếp cận theo quy định. Tuy nhiên các tiêu chuẩn này cũng không quy định bắt buộc đối với 
tất cả các công trình, bao gồm các công trình công cộng như trụ sở cơ quan hành chính nhà nước đang 
sử dụng, không yêu cầu việc phải sửa chữa, nâng cấp các công trình này để đáp ứng các tiêu chuẩn trên. 

 (6) Hội đồng Kinh tế xã hội, Liên hợp quốc. (2013). Khả năng tiếp cận và phát triển: Môi trường tiếp cận và những tác động 
đến sự phát triển toàn diện, bền vững và công bằng cho tất cả mọi người.
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Theo ước tính, chi phí sửa chữa những công trình này là không lớn. Do vậy, có tính khả thi cao khi được 
cải tạo, sửa chữa ở một mức độ phù hợp đảm bảo an toàn công trình và mức ngân sách cấp. Theo tính 
toán của tổ chức này, việc đầu tư thêm các danh mục yêu cầu để tiếp cận được công trình chỉ tốn thêm 
khoảng 1% chi phí đối với xây mới và khoảng 3,5% giá trị công trình đối với trường hợp phải cải tạo, sửa 
chữa. Do vậy, tổ chức Liên hợp quốc khuyến nghị các quốc gia nên đưa ra các hướng dẫn để cải tạo các 
toà nhà công cộng, các công trình mà NKT có thể sử dụng. 

Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng đã chỉ ra rằng, không phải tất cả các tiêu chuẩn của các nước đưa ra đều 
có thể áp dụng một cách phù hợp với mọi thời kỳ phát triển. Mặc dù các tiêu chuẩn đưa ra đã đáp ứng 
phần lớn yêu cầu tiếp cận nhưng có một số tiêu chuẩn vẫn chưa được đáp ứng khi chỉ tuân thủ mức độ 
tối thiểu theo các tiêu chuẩn này. Theo đó, đánh giá theo hiệu quả tiếp cận mang lại những tác động 
lớn hơn những yêu cầu tối thiểu của việc tuân thủ các tiêu chuẩn trên vì thực tế những tiêu chuẩn này 
thường đi sau sự phát triển. Liên hợp quốc đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá tiếp cận 
do tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đưa ra, song song với các tiêu chuẩn tiếp cận công trình mà 
các quốc gia quy định bắt buộc. Thực tế đã có nhiều quốc gia (bao gồm các quốc gia phát triển và đang 
phát triển như Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Cộng hoà Séc, Malaysia) đã áp dụng tiêu chuẩn đánh 
giá này đối với các công trình xây dựng. Tất nhiên, cũng có một số nước không áp dụng tiêu chuẩn của 
ISO về xây dựng công trình như trường hợp của Anh mặc dù Anh là nước tham gia xây dựng các tiêu 
chuẩn này, vì tiêu chuẩn về xây dựng của Anh đưa ra cao hơn so với tiêu chuẩn đánh giá tiếp cận của 
ISO (Zheng et al. 2016) (7). 

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã đưa ra tài liệu hướng dẫn đánh giá tiếp cận tòa nhà đối với các tòa đã được 
xây dựng và đưa vào vận hành. Hướng dẫn đánh giá này chỉ ra được mức độ tiếp cận tòa nhà thông qua 
việc tính điểm cho mức độ hài lòng về tiếp cận công trình công cộng. Ví dụ, không bố trí hạng mục tiếp 
cận - 0 điểm, có bố trí - 1 điểm, có bố trí và hài lòng - 2 điểm (Venkatesan S.etc 2012) (8). Danh mục các 
chỉ tiêu đánh giá này khá chi tiết, phản ánh được khả năng tiếp cận công trình đối với NKT. Tỷ lệ giữa 
tổng số điểm được đánh giá so sánh với mức tối đa số điểm của các danh mục sẽ chỉ ra mức độ hài lòng 
trong việc tiếp cận. Theo đánh giá của chỉ số này thì các toà nhà hành chính của cơ quan chính phủ Ấn 
Độ chỉ đạt 28.6% mức độ hài lòng. So với ISO thì các tiêu chí đánh giá tiếp cận của Ấn Độ được xem là 
chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong danh mục đánh giá có thể không hoàn toàn phù hợp với 
đánh giá tiếp cận công trình hành chính công vì danh mục đánh giá tiếp cận của Ấn Độ dành cho đánh 
giá chung các công trình công, kể cả dịch vụ công (y tế, giáo dục, giao thông). 

2.4.2 Chính sách tiếp cận thông tin điện tử đối với NKT 

Các quốc gia phát triển như Úc, Anh, Canada, Nhật Bản và Châu Âu đã đưa ra tiêu chuẩn tiếp cận thông 
tin điện tử đối với NKT (9). Thực tế cho thấy, việc đưa ra và thực thi các chính sách về tiếp cận thông tin 
điện tử cần thiết để đảm bảo những cơ hội công bằng về tiếp cận những thông tin này đối với mỗi cá 
nhân. Các quốc gia này hầu hết đã quy định về tiếp cận thông tin điện tử trong pháp luật và các chương 
trình thực hiện. Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin trang thông tin điện tử 

 (7) Yang, Y. T., & Chen, B. (2015). Web Accessibility for Older Adults: A Comparative Analysis of Disability Laws. The Geron-
tologist, 55(5), 854-864. doi:10.1093/geront/gnv057

 (8) Venkatesan S.etc (2012). Disability access audit of public service facilities

 (9) Yang, Y. T., & Chen, B. (2015). Web Accessibility for Older Adults: A Comparative Analysis of Disability Laws. The Geron-
tologist, 55(5), 854-864. doi:10.1093/geront/gnv057
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(WCAG 2.0) mức độ AA (mức độ trung bình trên tổng ba cấp độ) được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các 
trang thông tin điện tử của cơ quan chính phủ cung cấp thông tin về dịch vụ công, dịch vụ hành chính 
công để đảm bảo NKT với các dạng khuyết tật khác nhau đều có thể tiếp cận các thông tin này qua 
ứng dụng internet. So với các nước, Anh đã có quy định chặt chẽ và yêu cầu cao hơn để bảo vệ quyền 
tiếp cận thông tin điện tử một các công bằng đối với NKT. Ngoài các quy định chung về Luật NKT như 
các nước khác, tại Anh đã đưa ra Luật Công bằng (Equality Act). Luật này quy định thông tin đảm bảo 
tiếp cận đối với NKT không chỉ là thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan chính phủ mà 
các công ty tư nhân đều phải cung cấp thông tin có thể tiếp cận được đối với mọi đối tượng khuyết tật. 
Thậm chí, NKT có thể kiện chủ sở hữu những trang thông tin điện tử mà họ không thể tiếp cận được.

Mặc dù hiện nay, tiêu chuẩn mà một số nước đang áp dụng mới chỉ yêu cầu ở mức độ AA vẫn còn hạn chế 
việc tiếp cận thông tin của người khiếm thính khi họ không thể đọc hiểu văn bản. Tuy nhiên, các dạng 
khuyết tật khác hầu như đều tiếp cận được một cách thuận lợi các thông tin cung cấp trên các trang 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2.4.3 Các chính sách về chống phân biệt đối xử đối với NKT 

Thái độ đối với NKT (gồm cả thái độ tích cực và thái độ tiêu cực) ảnh hưởng lớn đến việc tham gia toàn 
diện của NKT. Thái độ tiêu cực của của cộng đồng đối với NKT theo từng dạng tật là khác nhau. Họ 
thường kỳ thị hơn đối với người có khiếm khuyết về sức khỏe tâm thần và ít kỳ thị đối với những NKT 
vận động. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra NKT gặp phải thái độ tiêu cực ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia 
Châu Á, như Trung Quốc, do ảnh hưởng đáng kể bởi văn hoá gây nên những định kiến về NKT. Đại đa số 
công chúng ở quốc gia này cho rằng sự khuyết tật là do những hành vi xấu của NKT hoặc gia đình họ 
trong những kiếp trước, mà kiếp này họ phải gánh chịu những hậu quả đó (Zheng et al. 2016). Ngay cả 
các quốc gia phát triển khác (Úc, Anh) thì sự phân biệt đối xử đối với NKT vẫn tồn tại. Theo số liệu thống 
kê năm 2015 tại Úc, tỷ lệ NKT có cảm nhận bị phân biệt đối xử là 23% so với tỷ lệ người không khuyết 
tật có cảm nhận bị phân biệt đối xử là 17%. 

Để giải quyết thái độ tiêu cực của cộng đồng đối với NKT, nhiều chính sách đã được đưa ra tác động lên 
quy mô của cá nhân, tổ chức và cấu trúc xã hội. Các chính sách chung (Luật về NKT, Luật Chống phân 
biệt đối xử (Úc), Luật Công bằng (Anh)) và các tiêu chuẩn, chiến lược cũng như việc thành lập các tổ chức 
về quyền con người có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách nhìn của xã hội về NKT. 
Tuy nhiên, không phủ nhận được tầm quan trọng của sự thay đổi thái độ tiêu cực ở quy mô tổ chức, lĩnh 
vực, và đặc biệt là cấp độ cá nhân là then chốt để thay đổi thái độ của xã hội nói chung về NKT. Các 
chương trình nâng cao nhận thức, các chương trình đào tạo, chương trình kết nối cộng đồng, chương 
trình tuyên truyền về tấm gương những NKT về khả năng của họ được đưa lên các phương tiện thông 
tin đại chúng và các chương trình nghệ thuật do cả chính phủ và các tổ chức phi chính phủ thực hiện đã 
mang lại hiệu quả cao. Một số nước đã thực hiện các chương trình này như Úc, Anh, Canada đã góp phần 
thay đổi đáng kể quan niệm của xã hội về NKT, và thậm chí thay đổi quan niệm của chính NKT về vấn đề 
khuyết tật của bản thân. Họ cảm thấy có ý nghĩa hơn đối với xã hội (Denise Thompson et al 2011) (10). 

 (10) Denise Thompson et al. (2011). Community attitudes to people with disability: scoping project. University of New South 
Wales
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CHƯƠNG 3: CÁC PHÁT HIỆN TỪ KHẢO SÁT 
TẠI THỰC ĐỊA

3.1 Điều kiện tiếp cận cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mật độ sử dụng dịch vụ hành chính 
công của NKT. Phần này của báo cáo trình bày kết quả đánh giá về mức độ tiếp cận của cơ sở hạ tầng 
và cơ sở vật chất đối với NKT vận động và NKT nghe, nói. Các hạng mục khảo sát bao gồm biển chỉ dẫn, 
hướng dẫn của cán bộ, nhân viên bảo vệ bên ngoài trụ sở, đường dốc dành cho xe lăn, cửa ra/vào của 
tòa nhà hành chính, khu vệ sinh, bãi đỗ xe, lối thoát hiểm và đường đi bên ngoài trụ sở. Các hạng mục 
này đã được quy định trong Bộ Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD. Dưới đây là các kết quả đánh giá cụ thể:

3.1.1 Biển chỉ dẫn 

NKT đi theo biển chỉ dẫn để tìm đến các khu vực dễ nhận biết trong trụ sở hành chính nhiều hơn các 
hình thức chỉ dẫn khác. Kết quả đánh giá cho thấy, 28,2% (n=71) lượt dịch vụ được NKT sử dụng tiếp 
cận bằng bảng chỉ dẫn khi đi từ cổng trụ sở đến tòa nhà hành chính và bàn tiếp nhận hồ sơ. Tương tự, 
21,1% (n=71) lượt dịch vụ người trải nghiệm sử dụng biển chỉ dẫn khi đi tìm và trải nghiệm nhà vệ sinh. 
NKT trải nghiệm cho rằng họ sử dụng biển chỉ dẫn tại các khu vực này do dễ dàng nhìn thấy và nhận 
biết. Ngoài ra, khi được hỏi về mức độ rõ ràng, dễ hiểu của biển chỉ dẫn, người trải nghiệm nhận định 
76,1% các trụ sở đều có biển chỉ dẫn và 60% số đó được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu và đặt ở vị trí dễ 
nhận biết như thể hiện ở Biểu đồ 6. Một NKT vận động trải nghiệm tại UBND cấp xã thuộc thành phố 
Hà Nội cho biết “Biển ở UBND A to, đặt ngay mặt đường, chạy bảng điện tử, dễ nhìn lắm. [Khi] đến mình 
nhìn thấy luôn.” 

▲Biểu đồ 6: Mức độ tiếp cận của biển chỉ dẫn dẫn tại các trụ sở hành chính

Bên cạnh đó, không ít trụ sở (23,9%) thiếu biển chỉ dẫn gây khó khăn cho NKT. Một số cơ quan không 
có biển chỉ dẫn đến các phòng ban, vị trí khu vực để xe và nhà vệ sinh. Chia sẻ của người Điếc khi trải 
nghiệm một UBND cấp xã tại Hà Nội cho biết: 

Có biển chỉ dẫn Biển chỉ dẫn được đặt ở nơi dễ thấy cho NKT Biển chỉ dẫn dễ hiểu, rõ ràng
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“Mình muốn đi đến bộ phận một cửa hoặc khu vực để xe đều không có biển chỉ dẫn rõ ràng. Thông 
thường họ phân luồng khu vực tiếp nhận hồ sơ, qua thanh toán các thứ nhưng ở đây không có 
biển chỉ dẫn nào cả. Mình đi nhầm sang các quầy khác rất mất thời gian. Rồi đến bãi đỗ xe, không 
có biển chỉ dẫn xe đạp để đâu, xe máy để chỗ này, xe ga để chỗ kia. Bởi để sai, họ lại quát bắt để 
ra chỗ khác.” 

Tuy nhiên, nhận định về sự rõ ràng, dễ hiểu của biển chỉ dẫn không giống với bảng hướng dẫn về quy 
trình thủ tục và quy định mức phí tại mỗi trụ sở. Người Điếc không hiểu 90% thông tin trên bảng hướng 
dẫn, bởi có nhiều thông tin, từ ngữ chuyên ngành liên quan đến quy định khi thực hiện thủ tục hành 
chính công. Trong các buổi phỏng vấn sâu, người Điếc cho biết họ chỉ hiểu được các cụm từ ngắn, câu 
đơn giản và thông dụng do ngữ pháp trong ngôn ngữ nói và viết của người Điếc khác với ngữ pháp 
thông thường. Đây là một rào cản với họ khi tiếp cận thông tin này.

 “Những biển quy định rất nhiều câu chữ bản thân mình đọc không hiểu.” 

Biểu đồ 7 cho biết khả năng tiếp cận toà nhà, bàn tiếp nhận hồ sơ và nhà vệ sinh. Số liệu khảo sát thực 
địa cho thấy, NKT tự tìm đến 43,7% (n=71) toà nhà dịch vụ hành chính công nơi cung cấp các dịch vụ 
được trải nghiệm, 28,2% (n=71) lượt dịch vụ được trải nghiệm tiếp cận bằng biển chỉ dẫn, 15,5% (n=71) 
lượt dịch vụ trải nghiệm được cán bộ/bảo vệ hướng dẫn và 12,7% (n=71) lượt dịch vụ được trải nghiệm 
do người dân hỗ trợ. Đối với việc tiếp cận nhà vệ sinh, 40,8% (n=71) lượt dịch vụ được trải nghiệm do 
NKT tự tìm, 32,4% do cán bộ/bảo vệ hướng dẫn, 21,1% đi theo biển chỉ dẫn và 5,6% do người dân 
hướng dẫn. 

▲Biểu đồ 7:  Phương thức tiếp cận các khu vực tại trụ sở hành chính

Việc NKT tự tìm được các trụ sở cung cấp dịch vụ hành chính công có thể do khu vực này dễ nhận biết 
hoặc/và NKT gặp khó khăn khi tìm trợ giúp. Nhóm đánh giá sẽ phân tích sâu hơn trong phần hướng dẫn 
của công chức và người lao động tại các trụ sở.  

3.1.2 Đường dốc dành cho xe lăn 

Kết quả quan sát các trụ sở hành chính cho thấy, chỉ 14,1% (n=71) các trụ sở đã xây dựng đường dốc 
dành cho xe lăn theo đúng tiêu chuẩn về tiếp cận. Một trụ sở tại Hà Giang có đường dốc nhưng dành 
cho xe máy và không vừa kích thước của xe lăn. Mặc dù đồng ý xây dựng dường dốc, tuy nhiên đã có rất 

Biển chỉ dẫn Cán bộ bảo vệ hướng dẫn Người dân hỗ trợ Tự tìm
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nhiều tranh cãi giữa các nhân viên trong cơ quan trước khi quyết định xây dựng tại các trụ sở này. Số 
các cơ quan hành chính nhà nước còn lại không có đường dốc dành cho xe lăn dẫn đến NKT, đặc biệt là 
NKT sử dụng xe lăn gặp rào cản lớn khi sử dụng dịch vụ tại đây. Biểu đồ 8 cho thấy, 70,4% trụ sở không 
có đường dốc dành cho xe lăn trong khi 100% các trụ sở đều có ít nhất một đến năm bậc tam cấp. 

▲Biểu đồ 8: Mức độ tiếp cận về đường dốc dành cho xe lăn tại các trụ sở

Chính vì vậy, 06 người sử dụng xe lăn tham gia trải nghiệm không tiếp cận được phòng tiếp nhận hồ 
sơ tại các trụ sở không có đường dốc này nếu không có sự hỗ trợ của người nhà hoặc/và cán bộ. 3/6 
trường hợp NKT sử dụng xe lăn bị từ chối phục vụ cũng bởi sự bất cập này. Điều khiến họ “ngại đến các 
cơ quan, bởi [em] cảm thấy bất tiện hoàn toàn.” Đại diện các cơ quan nhà nước được khảo sát cho thấy 
chưa cần thiết để xây dựng đường dốc tiếp cận này do không có nhiều NKT đến trụ sở. Cơ sở hạ tầng 
xuống cấp không đủ điều kiện để cải tạo, nâng cấp nên “việc tu sửa trụ sở chỉ là ốp trát lại để chống ẩm 
chứ không phải thay đổi gì về kết cấu.”

A (tên nhân vật đã được mã hóa) là một nam khuyết tật sử dụng xe lăn ở Hà Nội. Sinh ra là một 
em bé khỏe mạnh như bao em bé khác cho đến khi 7 tháng tuổi, A không thể ngồi hay di chuyển 
và lớn lên A gắn cuộc sống của mình với chiếc xe lăn và với người hỗ trợ trong mọi hoạt động. 
Trong quá trình tham gia trải nghiệm này, A bị bất tiện hoàn toàn khi đến các cơ quan trình chính, 
điều mà trước giờ A và gia đình thường nhờ chú làm giúp. Không có một trụ sở nào nơi A đến có 
đường dốc dành cho xe lăn để A có thể dễ dàng tiếp cận bàn tiếp nhận hồ sơ. 

Các tòa nhà ít thì có một bậc, nhiều hơn là 4 đến 5 bậc với chiều cao khác nhau đã làm người hỗ 
trợ của A rất vất vả khiêng xe lăn lên và xuống. Ở những nơi nhiều bậc tam cấp, A phải nhờ đến 
sự hỗ trợ của 2 hoặc 3 người mới lên được sảnh của tòa nhà. Hình ảnh này lặp đi lặp lại đến nay 
đã hơn 10 năm kể từ khi A lớn lên và được ra ngoài nhiều hơn. 
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▲Hình 3: Đường lên phòng tiếp nhận thủ tục cấp thẻ căn cước công dân của một trụ sở cơ quan công 
an tại Hà Nội 

Kết quả phỏng vấn sâu công chức một số cơ quan hành chính nhà nước về tính cấp thiết của đường dốc 
dành cho xe lăn cho thấy, 5/6 người được hỏi cho biết quy hoạch của trụ sở chưa đáp ứng được hết nhu 
cầu của NKT, đặc biệt là người sử dụng xe lăn với nhiều lý do lặp đi lặp lại.

Công chức ở một UBND cấp xã thuộc một huyện ngoại thành Hà Nội hiểu rất rõ về quy định xây 
dựng trụ sở cơ quan nhà nước phải có lối đi riêng dành cho NKT. Nhưng so với điều kiện thực tế, 
ở thị trấn trong nhiều năm qua không nhiều hoặc hầu như không thấy có sự xuất hiện của NKT 
tại các cơ quan này. Do vậy, khi quy hoạch và cải tạo các công chức đã quên mất hạng mục này. 

Ngân sách hạn hẹp cũng được các công chức đưa ra để lý giải cho việc không tu sửa trụ sở đảm bảo tiếp 
cận mà ưu tiên đầu tư cho các mục khác được cho là quan trọng hơn. Đại diện UBND một huyện tại Hà 
Giang trao đổi với Nhóm đánh giá: 

“Một năm chỉ có 100 triệu tiền trả tiền điện, trả tiền nước, trả tiền sinh hoạt phí và tiền mạng của 
trụ sở. Văn phòng phẩm, thật ra nó chỉ ở trong cái tầm đó hoặc là sửa chữa những cái nhỏ nhỏ ví 
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dụ bóng điện hỏng, đường dây điện hỏng đã hết rồi. Nếu có tiền để mua sắm những cái đấy thực 
sự khó khăn [với bọn chị]. Ở cấp xã thì cái bộ phận mở cửa 80 triệu hoặc ít hơn một tí. Muốn sắm 
cái gì khác hoặc như thế nào đó đều phải xin cơ chế đặc thù, cả nguồn kinh phí này cũng là do 
văn phòng quản lý.”

Trên thực tế, Nhóm đánh giá nhận được câu trả lời khác hoàn toàn với ý kiến của đại diện các cơ quan 
nhà nước được khảo sát. Đại diện một Hội NKT cấp huyện ở Hà Nội cho biết, Hội chỉ nhận được sự chấp 
thuận của 1/7 UBND cấp xã về việc để Hội xây dựng đường dốc trong một dự án do một tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài tài trợ, trong đó có lý do “mất phong thủy hoặc xấu cảnh quan”.  

Chị B là thành viên nhóm Dự án xây dựng đường tiếp cận với người sử dụng xe lăn tại các công trình 
công cộng trên địa bàn huyện. Dự án do một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ chuyên môn 
và tài chính. Bởi vậy, chị và các thành viên trong Hội đã dành nhiều thời gian đi vận động các trụ 
sở hành chính chấp thuận đề xuất và hỗ trợ Hội với mong muốn NKT sử dụng xe lăn sẽ dễ dàng di 
chuyển khi đến các trụ sở. 

Tuy nhiên, hầu hết đại diện các cơ quan nhà nước từ chối bởi xây dựng đường dốc trước cửa tòa nhà 
sẽ mất phong thủy. Phong thủy này theo quan niệm của người xưa rất quan trọng, đặc biệt đây còn 
là cơ quan hành chính thì càng phải ưu tiên yếu tố về phong thủy. 

Có UBND thiết kế xây dựng bậc tam cấp thấp (một bậc), chị vận động họ để xây thêm một đường 
dốc ở nhà hội trường, nhưng xã bảo phòng họp/hội nghị này không có người xe lăn vào nên không 
đồng ý cho làm. Chị cũng đành thôi vì nghĩ không nên đòi hỏi quá nhiều. 

Không chỉ ở Hà Nội, một người sử dụng xe lăn ở Hà Giang cũng nhận được câu trả lời tương tự khi đề 
xuất xây đường dốc để thuận tiện đi lại khi cần giải quyết các vấn đề của Hội.

“Lượng đi xe lăn người ta tính là rất ít, cho nên họ không thiết kế đường xe lăn. Kể cả Chủ tịch 
phường hôm trước anh gặp, anh tham mưu làm cho anh đường xe lăn vì nó không đáng bao nhiêu, để 
anh tiện lên liên hệ công việc. Nhưng bác ấy bảo làm xấu cảnh quan của phường. Họ lắc đầu từ chối.” 

3.1.3 Cửa trụ sở hành chính 

Phần lớn cửa trụ sở hành chính to, rộng nhưng thiết kế không phù hợp với NKT, đặc biệt với người sử 
dụng xe lăn. Biểu đồ 9 cho thấy, 93,8% (n=41) trụ sở hành chính ở Hà Nội và 86,7% (n=30) trụ sở hành 
chính ở Hà Giang được khảo sát đều có cửa rộng phù hợp kích thước của xe lăn. 

Tuy nhiên, cửa được thiết kế bằng kính với hai cánh to, vô hình trung cản trở NKT vận động - những 
người có chân hoặc/và tay yếu hoặc liệt thân dưới đang sử dụng xe lăn. 21.1% (n=62) lượt dịch vụ NKT 
trải nghiệm gặp khó khăn trong việc mở cửa, nhiều trường hợp không thể mở bởi cửa kính quá nặng. 
Các tay nắm cửa cao hơn so với chiều cao của người sử dụng xe lăn và NKT thể lùn tuyến yên (NKT về 
chiều cao) hoặc/và chốt cố định một cánh nên NKT khó tự mở cửa. Khoảng 12,7% (n=71) số trụ sở chưa 
được đánh giá do NKT không thể tiếp cận đến cửa trụ sở có nhiều bậc tam cấp và đã được người thân 
hoặc/và cán bộ hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công.
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▲Biểu đồ 9: Mức độ tiếp cận của xe lăn với cửa trụ sở

“Đa số cửa ở các khu hành chính công đều là cửa hai cánh, và một cánh luôn luôn chốt trên. Vậy 
với những NKT, kể cả có khỏe tay đến mấy, tự lăn xe được, mà cái chốt nó ở trên cao cũng không 
thể mở được. Trong trải nghiệm thực tế của em, em phải đợi bạn hỗ trợ hoặc người dân cũng đi 
làm công chứng ở đó giữ giúp cửa. Nhưng cửa chỉ mở được một cánh, xe lăn của em lại vào không 
vừa và cần phải mở cả cánh còn lại. Hôm đó bạn hỗ trợ em đi mở chốt cánh còn lại thì xe lăn em 
từ từ bị trôi về phía sau. Rất may bạn hỗ trợ đỡ kịp, không xe em lăn xuống mấy cái bậc tam cấp 
ở đó rồi.” - NKT vận động sử dụng xe lăn trải nghiệm một UBND ở Hà Nội cho biết. 

Đồng thời, khi NKT ở ngoài cần hỗ trợ, người ở bên trong không nghe thấy tiếng gọi bởi các cửa kính 
cách âm tốt. Một số trụ sở thiết kế dán thêm decal hoặc cán mờ trên cửa lại càng khó cho NKT quan sát 
chướng ngại vật bên trong và/hoặc bên ngoài. Điều này nguy hiểm trong quá trình di chuyển của NKT. 

“Phòng hành chính hay phòng một cửa, họ có điều hòa bên trong nên họ liên tục đóng cửa. Khi 
mình vào đến nơi cán bộ không nhìn thấy được. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong 
không nhìn được bên ngoài. Trong phòng nhiều khu vực lắm, mỗi người một bộ phận và bận giải 
quyết công việc, họ ít quan tâm đến ngoài hay người dân đến lúc nào. Bên trong cũng có hàng 
ghế chờ, nhưng hàng ghế ấy khuất tường nên dân khó nhìn thấy bên ngoài. Và phòng lúc nào 
cũng đóng cửa mà cửa bằng cường lực, cách âm rất tốt. Hôm đấy anh định quay về rồi, nhưng 
may quá có 2 người đi vào công chứng, anh nhờ 2 người đó giữ cửa luôn.” - NKT sử dụng xe lăn 
trải nghiệm một UBND trên địa bàn Hà Giang chia sẻ.

▲ Hình 4: Cửa trụ sở của một UBND thành phố Hà Giang
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3.1.4 Bàn tiếp nhận hồ sơ  

Đi theo tiến trình trải nghiệm, NKT tiếp cận đến khu vực bàn lễ tân trong trụ sở các cơ quan nhà nước. 
Tại đây, NKT đánh giá về mức độ phù hợp của bàn ghế, các thiết bị hỗ trợ để họ hoàn tất thủ tục hành 
chính một cách thuận lợi. Biểu đồ 10 cho thấy mức độ tiếp cận của NKT tới bàn tiếp nhận hồ sơ. Theo 
đó, gần một nửa số trụ sở khảo sát (41.9%) không có bàn và ghế tiếp cận với NKT. Ghế ngồi quá cao 
hoặc quá thấp so với chiều cao của họ. 53.2% bàn quầy tiếp nhận hồ sơ không có hộc bàn để người 
dùng xe lăn có thể tiến sâu vào trong để có thể tiến gần với mặt bàn. Do vậy, NKT cảm thấy bất tiện và 
không an toàn khi ngồi điền đơn, hoàn tất thủ tục hành chính trong điều kiện cơ sở vật chất như vậy. 
Trong trường hợp xe lăn không tiến sâu được vào hộc bàn, NKT sẽ phải nhoài với về phía trước để tiếp 
cận mặt bàn và xe lăn có thể trượt về phía sau và NKT sẽ ngã nhào về phía trước. Một NKT sử dụng xe 
lăn ở Hà Nội chia sẻ:

“Bàn tiếp tân cũng chưa có một cái bàn nào tạm coi là tiếp cận được với người xe lăn cả. Tất cả 
các bàn tiếp tân đó nó đều có bục. Chân xe lăn sẽ không thể nào chui được vào gầm bàn đó.” 

▲Biểu đồ 10: Mức độ tiếp cận tới bàn tiếp nhận hồ sơ với NKT tại các trụ sở hành chính

Đáng chú ý hơn cả, hầu hết các trụ sở (77.4%) (n=71) đều thiếu thiết bị hỗ trợ NKT vận động ở thể tay 
bị co cứng cơ hoàn thiện các thủ tục hành chính. Trong khi đó, bản thân NKT cũng chưa hiểu các yêu 
cầu của thiết bị thân thiện với NKT. Bởi những trang thiết bị thân thiện với người có tay bị co cứng như 
bút thân thiện, chuột và bàn phím thân thiện, vv chưa phổ biến ở Việt Nam và họ chưa có cơ hội để tiếp 
cận các thiết bị này để đưa ra đánh giá chính xác. 

Tuy hạng mục đánh giá máy in số thứ tự không được thiết kế trong bộ công cụ đánh giá nhưng người 
trải nghiệm đều chia sẻ về sự thiếu tiếp cận của thiết bị này trong quá trình phỏng vấn sâu. Mặt khác, 
một số trụ sở cắt cử bảo vệ hỗ trợ tại máy in số thứ tự nhưng lại không dùng đến số đã in.

“Máy lấy số cao so với xe lăn của mình. Mình không thể với lên để lấy số” - NKT ngồi xe lăn chia 
sẻ khi trải nghiệm một UBND tại Hà Nội. 
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“Có máy in số thứ tự nhưng mà lại không hề dùng đến. Nhân viên bảo vệ in phiếu cho mọi người, 
rồi ghi thêm thông tin cá nhân vào sổ của bảo vệ. Rồi bảo vệ thu lại phiếu số thứ tự đó. Xong lại 
phát cho mọi người theo số bảo vệ ghi. Nghĩa là số đó không phải tự động. Nhiều người bảo, đến 
chả có ai mà đã đến số tận ba mươi mấy rồi” - NKT chia sẻ sau khi thực hiện trải nghiệm dịch vụ 
tại một Phòng Tư pháp ở Hà Nội.

3.1.5 Nhà vệ sinh 

Biểu đồ 11 về mức độ tiếp cận khu vực vệ sinh tại các trụ sở hành chính cho thấy, 98,6% (n=71) trụ sở 
cơ quan hành chính công được khảo sát (97,6% trụ sở tại Hà Nội và 100% trụ sở tại Hà Giang) không có 
nhà vệ sinh tiếp vận đối với NKT. Trong đó, một trụ sở không có nhà vệ sinh cho người dân, chỉ có duy 
nhất một khu vệ sinh dành cho cán bộ, công chức. Bởi vậy, NKT thường sử dụng khu vực vệ sinh chung, 
trong đó 38.7% công trình có cửa nhà vệ sinh không vừa với kích thước xe lăn, 72.6% nhà vệ sinh không 
có hệ thống tay vịn và 50% nhà vệ sinh không sạch sẽ, không đủ không gian cho xe lăn sử dụng. Ngoài 
ra, NKT không thể tiếp cận hơn 20% (n=71) công trình để trải nghiệm.

▲Biểu đồ 11: Mức độ tiếp cận khu vực vệ sinh tại trụ sở hành chính

Bên cạnh đó, khu vực vệ sinh nam gây nhiều bất 
tiện cho NKT. 51.6% phòng vệ sinh nam có bệ tiểu 
treo không tiếp cận đối với NKT và 45.2% không 
có bệ xí ngồi. Con số này chưa bao gồm hơn 20% 
khu vệ sinh chưa được đánh giá do bất cập của cơ 
sở hạ tầng nên người khuyết tật không thực hiện 
trải nghiệm được. Hay một số trụ sở chỉ có bệ xí 
bệt bằng phẳng với mặt sàn, NKT chân và người 
sử dụng xe lăn cũng không sử dụng được.

Hầu hết NKT tham gia trải nghiệm không hài lòng 
về tính tiếp cận và an toàn của khu vệ sinh. NKT 

▲Hình 5: Khu vệ sinh tại một trụ sở UBND cấp xã 
tại Hà Giang
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luôn có một số nhu cầu riêng, đặc biệt việc không có nhà vệ sinh tiếp cận đối với NKT là một trong 
những bất cập lớn với những người sử dụng xe lăn khi đến trụ sở các cơ quan hành chính công. Trong 
khi, quy trình giải quyết các thủ tục thường mất thời gian, thậm chí mất cả buổi sáng nếu lãnh đạo 
UBND hoặc người phụ trách đi họp hoặc đi vắng. 

“Toilet chắc em đánh giá 1 sao, thậm chí là không đánh giá luôn. Bởi trên thực tế, em thấy chẳng 
có cái toilet nào nó tiếp cận được với NKT ngồi xe lăn cả. Thậm chí em còn không thể vào được 
sảnh toilet luôn. Lối hành lang rất hẹp, còn chưa nói chuyện đến cái khoang toilot nó bé đâu. 
Ngoài ra, không hề có một cái thiết bị hỗ trợ nào, đơn giản như là một cái tay vịn để NKT ngồi xe 
lăn chuyển từ xe lăn sang bệ xí, hay cái bồn cầu nó vừa tầm với người ngồi xe lăn, hoặc những 
NKT chiều cao, không có luôn. Không gian phòng vệ sinh cũng rất nhỏ, thường chỉ vừa một người, 
với những người cần người hỗ trợ khi đi vệ sinh như em, không thể nào vừa. Xe lăn của em kích 
thước 50x70cm đi vào đó nữa là hoàn toàn bất khả kháng” - Chia sẻ của một NKT ngồi xe lăn.

NKT luôn phải hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh nơi công cộng do những bất cập kể trên. Họ 
hạn chế bằng cách uống ít nước mỗi khi ra khỏi nhà trong thời gian dài hoặc “nhịn” đi vệ sinh. 

Vợ của một người trải nghiệm sử dụng xe lăn chia sẻ. Anh là NKT sau một tai nạn. Mọi công tác 
vệ sinh của anh hoàn toàn không tự chủ nên chị rất lo lắng mỗi khi anh ra ngoài lâu hoặc đi xe. 
Trong chuyến trải nghiệm này, anh xe ngồi xe hàng tiếng để di chuyển sang từng trụ sở, chị lại 
càng thêm lo. Chị dặn đi dặn lại anh không uống nhiều nước, chứ uống rồi không có chỗ đi vệ sinh 
mà nhịn, đường đi sóc nhỡ nổ bàng quang. Chị cũng sắp sẵn mấy miếng bỉm trong cặp, để khi cần 
đi vệ sinh, anh đi luôn ra đó rồi thay chứ nhà vệ sinh nhỏ xíu, nhiều bậc sao mà có thể vào.  

3.1.6 Bãi đỗ xe và lối thoát hiểm 

Kết quả quan sát cho thấy, 91,5% (n=71) trụ sở không có bãi đỗ xe dành cho NKT. Thông thường các 
trụ sở chỉ có một khu vực để xe chung cho mọi người dân, tuy nhiên trong nhiều địa hình, NKT không 
thể tiếp cận khu vực đó do hạn chế về di chuyển. 

“Khi cô đến thì bảo vệ không cho cô gửi xe ở trong sân, bắt cô gửi ở ngoài, trong khi những người khác 
cô thấy vẫn đi xe vào. Cô nói, chân cô đau, cho cô đỗ ở trong nhưng họ không cho. Cô đi xe vào sân, 
họ yêu cầu cô mang xe ra ngoài gửi”- Chia sẻ của một NKT vận động ở một huyện ngoại thành Hà Nội. 

Bên cạnh đó, 50,7% (n=71) các trụ sở được đánh giá có thể thoát hiểm dễ dàng trong các trường hợp 
khẩn cấp, 49,3% còn lại không tiếp cận. Theo quan sát của nhóm nghiên cứu, các trụ sở hành chính 
công ở ngoại thành Hà Nội và Hà Giang rất rộng và có sân trước thoáng nên dễ dàng cho công tác thoát 
hiểm khi có sự cố về cháy, nổ, hoả hoạn. Tuy nhiên, do 70,4% trụ sở không có đường dốc và toà nhà đều 
có ít nhất 1 bậc tam cấp, một số phòng ban được bố trí trên tầng 2 nên người sử dụng xe lăn hoặc NKT 
sử dụng nạng không thể chủ động thoát hiểm, luôn cần sự hỗ trợ hoặc/và phụ thuộc vào người khác. 

Mặc dù Chính phủ đã thực hiện Đề án Trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020, trong đó có chỉ tiêu 100% 
trụ sở các cơ quan nhà nước tiếp cận với NKT cho đến 2020 nhưng cho đến thời điểm đánh giá, 100% 
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trụ sở được khảo sát không đáp ứng đúng tiêu chuẩn tiếp cận đối với NKT có các dạng khuyết tật khác 
nhau. Do đó, ảnh hưởng đến việc đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ hành chính công đối với NKT. 

3.2 Tiếp cận thủ tục hành chính

3.2.1 Tiếp cận thông tin thủ tục hành chính

Tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính được phần lớn NKT đánh giá hài lòng. Tuy nhiên, còn một số 
NKT vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin thủ tục hành chính, chủ yếu tại địa bàn Hà Nội do yếu 
tố khuyết tật. Đáng lưu ý, mối quan hệ cá nhân và vị trí công tác ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận 
thông tin thủ tục hành chính.

Biểu đồ 12 cho thấy, NKT tham gia trải nghiệm đã tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính đối với 
77,5% (n=71) lượt dịch vụ hành chính công trước khi thực hiện. Trong đó, tiếp cận qua mạng internet 
là 35% (n=71), qua thông tin từ bạn bè người thân là 22% (n=71). Thông tin từ chính cơ quan hành 
chính công cung cấp chỉ chiếm 15% (n=71). 

▲Biểu đồ 12: Các hình thức tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính công

So sánh giữa địa bàn Hà Nội và Hà Giang, NKT tham gia trải nghiệm ở Hà Nội tìm hiểu thông tin liên 
quan đến các dịch vụ hành chính công cao hơn đáng kể (85,4%, trong đó n=41) so với địa bàn Hà Giang 
(66,7%, trong đó n=30). NKT ở Hà Nội tiếp cận thông tin liên quan đến các dịch vụ hành chính được trải 
nghiệm qua qua bạn bè, người thân và qua chương trình tư vấn pháp luật, qua sự hoạt động của Hội 
NKT, qua internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác cao hơn đáng kể so với địa bàn Hà Giang. 
Trong khi, internet là kênh tiếp cận thông tin phổ biến nhất ở cả Hà Nội và Hà Giang.

Đánh giá chung về mức độ hài lòng trong tiếp cận thông tin thủ tục hành chính, NKT đánh giá hài lòng 
và rất hài lòng đối với 60% (n=71) lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm. Tuy nhiên, NKT đánh 
giá không hài lòng và rất không hài lòng trong quá trình tiếp cận thông tin đối với 19% (n=71) lượt dịch 
vụ hành chính công được đánh giá.

Qua bạn bè, người thân
Qua chính cơ quan cung cấp
Qua chương trình tư vấn pháp luật và trung tâm trợ giúp pháp lý 

Qua chưphương tiện thông tin đại chúng
Qua sự hỗ trợ của Hội người khuyết tật
Hình thức khác

Qua mạng internet 
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▲Biểu đồ 13: Mức độ hài lòng của NKT trong tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính

So sánh giữa hai địa bàn, việc tiếp cận thông tin liên quan đến các dịch vụ hành chính công được NKT 
tại Hà Giang đánh giá ở mức độ hài lòng cao hơn so với NKT ở Hà Nội (xem Biểu đồ 14).

▲Biểu đồ 14: Mức độ hài lòng trong quá trình tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính của NKT 
tại Hà Nội và Hà Giang

Rất không hài lòng Không hài lòng Chấp nhận được Hài lòng Rất hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Chấp nhận được

Không hài lòng

Rất không hài lòng
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Biểu đồ 15 cho thấy, NKT cảm thấy dễ dàng, thuận lợi khi tìm hiểu thông tin đối với 51% (n=71) lượt 
dịch vụ hành chính công được trải nghiệm; cảm thấy rất dễ dàng, thuận lợi trong tìm hiểu thông tin đối 
với 20% lượt dịch vụ được trải nghiệm. Trong khi, NKT trải nghiệm đánh giá gặp khó khăn trong tìm kiếm 
thông tin và chủ yếu trên địa bàn Hà Nội đối với 16% lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm.

▲Biểu đồ 15: Mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính

Kết quả đánh giá về mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính có sự khác 
biệt đáng kể giữa hai địa bàn nghiên cứu. NKT ở Hà Giang ít cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm thông tin 
đối với dịch vụ hành chính công so với NKT ở Hà Nội. Cụ thể, NKT ở Hà Nội cho rằng gặp khó khăn trong 
tìm kiếm thông tin đối với 25,7% (n=35) lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm tại Hà Nội thì tỷ 
lệ này ở Hà Giang là 0% (n=20). Dưới đây là các nhân tố chủ yếu tác động đến quá trình tiếp cận thông 
tin liên quan đến các thủ tục hành chính đối với NKT:

Thứ nhất, các mối quan hệ cá nhân và vị trí công công tác tác động đáng kể đến việc tiếp cận thông 
tin và sự hài lòng trong tiếp cận thông tin thủ tục hành chính. Tại Hà Giang, NKT tham gia trải nghiệm 
là những người giữ vị trí lãnh đạo hoặc tham gia ban chấp hành Hội NKT trên địa bàn huyện/thành phố 
Hà Giang, có sự tiếp xúc nhiều với cơ quan nhà nước và các thủ tục hành chính. Do vậy, mức độ tiếp 
cận thông tin được đánh giá là dễ dàng hơn so với NKT nói chung tại các địa phương khác. Tại Hà Nội, 
NKT tham gia trải nghiệm là những người không giữ chức vụ lãnh đạo trong Hội NKT trên địa bàn quận/
huyện/thành phố và các đơn vị khác. Như vậy, vị trí/vị thế của NKT và mối quan hệ cá nhân khác nhau 
dẫn đến mức độ tiếp cận thông tin thủ tục hành chính giữa các nhóm NKT là khác nhau. Những NKT ở 
vị trí có đặc quyền có sự tiếp cận tốt hơn và hài lòng hơn với quá trình tiếp cận thông tin thủ tục hành 
chính. Biểu đồ 16 cho thấy NKT ở Hà Giang và Hà Nội đánh giá khác nhau về sự thuận lợi, dễ dàng trong 
tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công. 
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▲Biểu đồ 16: Đánh giá mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính 

Thứ hai, tình trạng khuyết tật cản trở đáng kể việc tiếp cận thông tin của NKT. Kết quả khảo sát cho 
thấy, về nguyên nhân chính cản trở đến tiếp cận thông tin thủ tục hành chính của NKT, NKT tham gia 
trải nghiệm chia sẻ gặp rào cản về tiếp cận thông tin thủ tục hành chính do tình trạng khuyết tật đối với 
29,3% (12/41) lượt dịch vụ hành chính công. Ngoài ra, NKT chia sẻ gặp khó khăn về tài chính nên không 
tiếp cận được thông tin qua internet và các phương tiện truyền thông đối với 14,6% (6/41) lượt dịch vụ 
hành chính công được trải nghiệm. NKT chia sẻ thông tin họ tiếp cận được không đầy đủ và chính xác 
đối với 14,6% (6/41) lượt dịch vụ hành chính công; hay NKT cho biết không thấy thông tin được công 
khai, niêm yết đối với 9,75% (4/41) lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm. NKT gặp một số 
khó khăn khác như thiếu thông tin chính thống do cơ quan nhà nước cung cấp trên internet hay trang 
thông tin điện tử của một số cơ quan nhà nước không công khai và khó tìm, không có bản hướng dẫn.

Biểu đồ 17 cho thấy những khó khăn mà NKT phải đối mặt trong quá trình tiếp cận thông tin hành 
chính công. 

▲Biểu đồ 17: Các nguyên nhân gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính của NKT 

Nguyên nhân khác

Do khó khăn về tài chính nên không tiếp cận 
được thông tin qua internet và các ...

Gặp rào cản do tình trạng khuyết tật

Thông tin không đầy đủ, chính xác

Thông tin về thủ tục hành chính 
không được công khai niêm yết
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3.2.2 Quy trình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

3.2.2.1. Quy trình thủ tục hành chính 

Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với các quy trình thủ tục hành chính công, Biểu đồ 18 cho thấy 
NKT đánh giá hài lòng đối với 50% lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm và rất hài lòng đối 
với 11% lượt dịch vụ, đánh giá trung bình đối với 17% lượt dịch vụ. Tuy nhiên, NKT đánh giá không hài 
lòng đối với 16% lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm, thậm chí đánh giá rất không hài lòng 
đối với 6% lượt dịch vụ.

▲Biểu đồ 18: Mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm 

Sự đánh giá không hài lòng hoặc rất không hài lòng về dịch vụ hành chính công được NKT tham gia trải 
nghiệm chủ yếu ghi nhận tại Hà Nội, lần lượt là 10% và 22% lượt dịch vụ. Ở Hà Giang, chỉ có 6,7% lượt 
dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm đánh giá không hài lòng, trong khi có tới 73,3% hài lòng 
và 10% rất hài lòng. Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng của NKT tham gia trải 
nghiệm đối với quy trình thủ tục hành chính: 

Thứ nhất, NKT cảm thấy quy trình thủ tục hành chính còn phức tạp, khó hiểu. NKT (không có đối tượng 
người Điếc) gặp khó khăn trong việc điền tờ khai thông tin liên quan đến quy định của thủ tục hành 
chính đối với 04 lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm chiếm 5,6% (n=71). Họ cho rằng, có 
nhiều nội dung thông tin yêu cầu phải kê khai và có nhiều từ ngữ trong tờ khai thông tin khó hiểu nên 
không hiểu được hết các nội dung thông tin yêu cầu phải kê khai. Vấn đề đáng chú ý là NKT không được 
giải thích, hỗ trợ, cũng không có mẫu đơn để tham khảo khi không hiểu nội dung trong đơn. NKT đã phải 
tự xoay xở để kê khai hoặc nhờ người hỗ trợ và nhờ người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính 
công giúp đỡ. Sự rườm rà, phức tạp của thủ tục hành chính được chia sẻ qua câu chuyện của NKT đặc 
biệt nặng ở Hà Nội làm lại thẻ căn cước công dân như sau:
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Sự rườm rà, phức tạp của thủ tục hành chính đã được NKT đặc biệt nặng ở Hà Nội chia sẻ khi đi 
trải nghiệm thủ tục về cấp đổi thẻ căn cước công dân. Anh cảm thấy các thủ tục do nhà nước quy 
định còn phức tạp, rườm rà. Trong khi các cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể liên thông để lấy 
thông tin giữa các khối ban ngành cơ quan nhà nước. Việc yêu cầu người dân nói chung và NKT 
nói riêng phải đi cập nhật thay đổi liên quan đến thông tin nơi ở tại sổ hộ khẩu do việc chia tách 
sáp nhập tại địa phương nơi họ sinh ra là không hợp lý, bất cập. Bởi vì NKT cho rằng các cơ quan 
công an tại nơi họ sinh sống và cơ quan công an, địa chính ở các địa phương khác, nơi họ sinh ra, 
hoàn toàn có thể xác minh mà không cần phải yêu cầu người dân tự làm. 

Một NKT đặc biệt nặng tham gia trải nghiệm dịch vụ hành chính công tại Hà Nội chia sẻ sự không 
hài lòng do sự không đồng bộ về quy trình làm việc giữa các uỷ ban nhân dân khác nhau. Việc 
thiếu một quy trình, tiêu chuẩn chất lượng phục vụ được áp dụng chung cho các uỷ ban nhân dân 
khi cùng cung cấp một dịch vụ hành chính công đã gây những khó khăn cho người dân nói chung 
và NKT nói riêng khi thực hiện thủ tục hành chính. NKT này cho rằng, chất lượng dịch vụ hành 
chính công cung cấp lại vô hình chung phụ thuộc vào “cảm tính của người thực hiện”. Điều này 
xảy ra tại nhiều trụ sở uỷ ban nhân dân xã và phường khi NKT này trải nghiệm thực hiện các dịch 
vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội.  

Thứ hai, sự không đồng bộ về quy trình làm việc tại UBND ở các địa phương khác nhau dẫn đến những 
yếu tố cảm tính trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Điều này gây khó khăn trong việc tiếp 
cận đối với NKT nên NKT cảm thấy không hài lòng.

Sự không đồng bộ về quy trình, thủ tục hành chính và yếu tố cảm tính trong thực hiện quy trình thủ tục 
hành chính đã được chỉ rõ khi so sánh mức độ hài lòng đối với quy trình thủ tục hành chính tại các địa 
phương khác nhau.  NKT hài lòng hơn đối với quy trình thủ tục hành chính tại các địa bàn thuộc quận, 
huyện ngoại thành.  

So sánh mức độ hài lòng với các quy trình thủ tục hành chính ở các địa bàn quận/huyện tại địa bàn khảo 
sát cho thấy, mức độ hài hòng của NKT đối với các dịch vụ do các cơ quan hành chính thuộc huyện/
quận ngoại thành cao hơn đối với các dịch vụ do các cơ quan ở trung tâm thành phố/tỉnh cung cấp. Tại 
địa bàn Hà Nội, NKT đánh giá ở mức độ hài lòng cao nhất đối với các dịch vụ do các đơn vị hành chính ở 
huyện Phú Xuyên (n=11) cung cấp. Cụ thể 54,5% lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm 
đánh giá hài lòng và 18,2% lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm trên địa bàn huyện đánh 
giá rất hài lòng với quy trình về thủ tục hành chính tại các UBND xã trên địa bàn huyện. Trong khi ở 
quận Hoàn Kiếm, là quận trung tâm của thành phố Hà Nội, lại là đơn vị có mức độ đánh giá hài lòng thấp 
nhất về quy trình thủ tục hành chính. Cụ thể, chỉ có 12% lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải 
nghiệm đánh giá hài lòng với quy trình thủ tục hành chính và không có lượt dịch vụ hành chính công nào 
được NKT đánh giá rất hài lòng. Tương tự như ở huyện Quản Bạ và huyện Bắc Mê thuộc tỉnh Hà Giang, 
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cùng tỷ lệ là 83.3% (n=12) lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm đánh giá hài lòng và 
16,7% đánh giá rất hài lòng với các quy trình thủ tục hành chính được thực hiện tại các UBND xã trên 
địa bàn hai huyện. So sánh với thành phố Hà Giang, tỷ lệ này chỉ đạt 50% lượt dịch vụ hành chính công 
được NKT trải nghiệm đánh giá hài lòng và 12,5% đánh giá rất hài lòng với các quy trình thủ tục hành 
chính khi NKT trải nghiệm dịch vụ hành chính công. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể do 
số lượng người đến thực hiện các thủ tục hành chính ở trụ sở UBND các phường thuộc trung tâm thành 
phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang đông hơn nên việc hướng dẫn các quy trình thủ tục đối với người dân nói 
chung và NKT nói riêng không được đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thiếu đồng bộ 
trong thực hiện quy trình thủ tục hành chính giữa các địa phương. 

Thứ ba, yếu tố “đặc quyền” gây bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ hành chính công giữa những NKT. 
Việc thực hiện trải nghiệm của NKT và kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, những NKT có người quen tại 
địa phương hoặc giữ vị trí lãnh đạo, có “quen biết" rộng dễ dàng hơn trong thực hiện các dịch vụ hành 
chính công, được ưu tiên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thậm chí còn được cơ chế “xin-
cho” trong giải quyết thủ tục hành chính. NKT có đặc quyền thì được giải quyết thủ tục hành chính công 
nhanh chóng, thuận tiện. Sự không nhất quán trong giải quyết thủ tục hành chính đối với NKT tạo nên 
sự bất bình đẳng giữa những NKT với nhau. 

NKT đặc biệt nặng, nam, tại Hà Nội chia sẻ rằng lần trước khi đi làm chứng minh thư có người 
quen trước thì mọi thứ tiếp cận là thuận tiện. NKT đã được công an [phụ trách công tác] hộ tịch, 
hộ khẩu trực tiếp dẫn đi bằng lối đi riêng, lối dành cho công chức làm việc tại trụ sở đó. Lối đi này 
rộng rãi và dễ đi hơn và tiếp cận được với NKT. Tuy nhiên trong lần trải nghiệm này, NKT đặc biệt 
nặng phải sử dụng xe lăn này không được đi lối đi rộng rãi này mà phải đi lối đi dành cho người 
dân bé hơn, không tiếp cận được với NKT do có bậc thang và cần người bê lên khi không có sự 
giúp đỡ của người quen nhờ công an giúp đỡ trước. 

3.2.2.2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Biểu đồ 19 cho thấy đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của NKT khi tham gia trải nghiệm 
dịch vụ hành chính công. Theo đó, NKT đánh giá rất hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
đối với 21% lượt dịch vụ, đánh giá hài lòng đối với 48% lượt dịch vụ, đánh giá ở mức độ trung bình đối 
với 17% lượt dịch vụ, đánh giá không hài lòng đối với 12% lượt dịch vụ và đánh giá rất không hài lòng 
đối với 2% lượt dịch vụ (với n=71). 

Việc giải quyết hồ sơ dịch vụ hành chính công của NKT được tiến hành nhanh chóng, hầu hết là không 
phải bổ sung hồ sơ nhiều lần và kết quả được trả ngay. Đạt được kết quả này một phần do những dịch 
vụ hành chính công được lựa chọn trải nghiệm không có nhiều hồ sơ và thường không phải chờ đợi lâu 
để lấy kết quả (dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính). Chỉ có dịch vụ cấp lý lịch tư pháp và cấp đổi 
thẻ căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân được lựa chọn trong đánh giá này yêu cầu hồ sơ phức 
tạp hơn và thực tế đã có phát sinh yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ và có thời gian chờ đợi để nhận kết quả 
lâu hơn. Tuy nhiên số lượng trải nghiệm dịch vụ này là không nhiều.
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Theo kết quả khảo sát bảng hỏi, chỉ có 02/11 lượt dịch vụ cấp lý lịch tư pháp và cấp đổi thẻ căn cước 
công dân NKT trải nghiệm phải nộp bổ sung hồ sơ. Trong đó, có 01 lượt dịch vụ trải nghiệm NKT không 
nhận được sự hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ từ công chức nhà nước. Ngoài ra, NKT không phải 
đi lại nhiều lần để lấy kết quả. Cụ thể, NKT nhận được kết quả ngay đối với 85% lượt dịch vụ được trải 
nghiệm, NKT phải đi lại nhiều lần đối với 15% (n=71) dịch vụ mới được trả kết quả. Một lãnh đạo đơn vị 
cấp huyện tại Hà Nội cho biết: “Việc giải quyết hồ sơ thường được tiến hành giải quyết sớm, tránh người 
dân phải đi lại nhiều lần, không chỉ đối với NKT mà mọi người dân trên địa bàn”.

NKT được ưu tiên để giải quyết thủ tục hành chính. NKT ghi nhận được ưu tiên giải quyết đối với 53,6% 
lượt dịch vụ được trải nghiệm và  thường mất dưới 1 giờ (85,5% lượt dịch vụ) để có được kết quả của 
các thủ tục này. Chỉ có 7,2% lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm phản ánh phải chờ trên 
hai giờ để có kết quả và việc chờ đợi lâu chủ yếu xảy ra trên địa bàn Hà Nội. 

Qua khảo sát cho thấy, NKT ghi nhận muốn ưu tiên trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính 
đối với 58% lượt dịch vụ. NKT không mong muốn được ưu tiên đối 42% lượt dịch vụ và chỉ muốn được 
giải quyết thủ tục hành chính công bằng như đối với những công dân khác.  

3.2.2.3. Thực hiện chính sách thu phí dịch vụ hành chính công đối với NKT 

Mặc dù việc miễn/giảm phí, lệ phí đối với NKT đã được quy định trong Luật Phí và lệ phí (1) tuy nhiên, 
việc miễn giảm thu phí dịch vụ hành chính công đối với NKT thực hiện khác nhau tùy từng địa phương. 
Cụ thể, NKT vẫn phải trả phí cho 69,6% lượt dịch vụ hành chính công được NKT trải nghiệm. Tuy nhiên, 
NKT chỉ nhận được biên lai thu tiền đối với 48% lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm phải trả 
phí. Xét về điều kiện kinh tế của NKT, 16% NKT đánh giá mức phí vẫn cao so với điều kiện kinh tế của 
họ.Vấn đề không cấp biên lai thu tiền cho NKT đều xảy ra tại tất cả các quận/huyện thực hiện đánh giá. 
Tại Hà Nội, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, NKT không nhận được biên lai thu tiền đối với 28,6% lượt dịch 
vụ hành chính công phải trả phí, trong khi tại Phú Xuyên tỷ lệ này là 33,3%. Tình trạng này ở Hà Giang 
là phổ biến, NKT không nhận được biên lai thu tiền đối với 100% lượt dịch vụ phải trả phí trên địa bàn 

 (1) Điều 10, Luật số 97/2015/QH-13 ngày 25/11/2015 quy định về phí và lệ phí

▲Biểu đồ 19: Đánh giá mức độ hài lòng của NKT về kết quả giải quyết thủ tục hành chính
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huyện Quản Bạ và 66,7% lượt dịch vụ phải trả phí 
trênn địa bàn thành phố Hà Giang. 

Hơn thế nữa, có 02 trụ sở UBND xã/ phường tại 
Hà Nội và 02 trụ sở UBND xã/ phường tại Hà 
Giang thu phí chứng thực cao hơn mức thu quy 
định được niêm yết công khai. Mức phí quy định 
công khai đối với dịch vụ chứng thực bản sao từ 
bản chính là 2.000 đồng/trang  được niêm yết 
công khai (2) . Tuy nhiên, nhiều NKT phải trả 4.000 
đồng/trang. Khi NKT công chứng chứng minh thư 
nhân dân photo hai mặt trên cùng một trang, một 
công chức thu phí công chứng tại Hà Giang giải 
thích là mỗi mặt của chứng minh thư hoặc thẻ căn 
cước được tính là một trang nên thu 4.000 đồng.

3.2.3 Khả năng tự thực hiện các thủ tục 
hành chính công của NKT

NKT đặc biệt nặng tham gia thực hiện 44% lượt 
dịch vụ hành chính công được lựa chọn để trải 
nghiệm (tương đương 31 trong số 71 lượt dịch 
vụ). Trong số đó, 90% lượt dịch vụ do NKT đặc biệt 
nặng ngồi xe lăn thực hiện. Kết quả trải nghiệm 
tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước tại Hà 
Nội và Hà Giang cho thấy, mức độ tự thực hiện 
dịch vụ hành chính công của NKT đặc biệt nặng 
phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và sự phục vụ, hỗ trợ của từng cơ quan. Biểu đồ 20 cho thấy NKT đặc biệt 
nặng có thể tự thực hiện dịch vụ này tại 32% cơ quan hành chính công, tự thực hiện trên một nửa tại 
23% cơ quan, tự thực hiện dưới một nửa tại 19% cơ quan và không tự thực hiện được mà phụ thuộc 
hoàn toàn vào người hỗ trợ tại 26% cơ quan. 

Quá trình NKT trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ hành chính công và kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, 
tuy không tương đồng giữa nhóm khuyết tật có mối quan hệ “thân hữu” với cơ quan nhà nước, nhưng 
NKT có khả năng tự tiếp cận các dịch vụ này. Ngoài ra, đặc điểm nhân khẩu học cũng cho thấy NKT, kể 
cả NKT đặc biệt nặng, đều có khả năng tự tiếp cận dịch vụ hành chính công. Rào cản lớn nhất đối với 
nhóm NKT đặc biệt nặng trong tiếp cận dịch vụ hành chính công là cơ sở vật chất của các trụ sở công 
chưa đảm bảo tiếp cận và thiếu sự hỗ trợ của công chức chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ này. Hơn 
thế nữa, đánh giá cũng chỉ ra một phát hiện quan trọng, NKT có mức độ hài lòng đối với quy trình cung 
cấp dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước đặt tại trung tâm tỉnh/thành phố thực hiện thấp 
hơn so với quy trình cung cấp dịch vụ do các cơ quan nhà nước tại các địa phương ngoại thành thực hiện. 

 (2) Điều 4, Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí 
chứng thực

▲Hình 6: Bảng niêm yết mức thu lệ phí tại 
Hà Giang
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3.2.4 Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

Trong quá trình thực hiện trải nghiệm, NKT đã có phản hồi, khuyến nghị trực tiếp tại trụ sở UBND các 
cấp đối với 27/67 lượt dịch vụ hành chính công trải nghiệm. Các khuyến nghị, đề xuất chủ yếu liên quan 
đến điều kiện cơ sở vật chất khó tiếp cận, thái độ phục vụ thiếu thân thiện của công chức cơ quan cung 
cấp dịch vụ hành chính, sự phức tạp của thủ tục hành chính và khuyến nghị liên quan đến những khó 
khăn trong tiếp cận thông tin thủ tục hành chính. Trong đó, có một số khuyến nghị đáng chú ý như cần 
có người hỗ trợ NKT thực hiện các thủ tục hành chính thay vì công chức thực hiện toàn bộ hoặc nên hỏi 
ý kiến NKT trước khi thực hiện toàn bộ quy trình; cơ quan hành chính công cần đào tạo công chức nhà 
nước về quyền tiếp cận các thủ tục hành chính của NKT; cơ quan hành chính nhà nước nên bố trí đường 
dây nóng để NKT và người dân khác có thể đưa ra các kiến nghị, góp ý; cơ quan hành chính công nên 
thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình (có hoá đơn khi thu phí, hay để NKT trực tiếp làm thủ tục hành 
chính như các công dân khác). Biểu đồ 21 cho thấy nội dung các đề xuất, khuyến nghị của NKT. Tuy 

▲Biểu đồ 20: Khả năng tự thực hiện dịch vụ hành chính công của NKT đặc biệt nặng

▲Biểu đồ 21: Các loại đề xuất, khuyến  nghị của NKT liên quan đến tiếp cận dịch vụ hành chính công 
(đơn vị: lượt)

Tự thực hiện hoàn toàn

Tự thực hiện được trên một nửa

Tự thực hiện được dưới một nửa

Không thực hiện, hoàn toàn phụ thuộc
vào người hỗ trợ

Kiến nghị khác

Kiến nghị liên quan đến điều kiện cơ sở 
vật chất khó tiếp cận

Kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ của công 
chức tại cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính

Kiến nghị liên quan đến sự phức tạp 
của thủ tục hành chính

Kiến nghị khó khăn trong tiếp cận 
thông tin thủ tục hành chính
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nhiên chất lượng phản hồi những đề xuất, khuyến nghị của NKT không cao. Một số khuyến nghị chưa 
được xử lý thấu đáo, thậm chí không được giải quyết. Do đó, NKT không hài lòng với kết quả giải quyết 
73% khuyến nghị của họ. 

NKT ở Hà Nội ít hài lòng hơn với kết quả xử lý khuyến nghị, đề xuất của họ do các cơ quan hành chính 
nhà nước thực hiện. Trong khi có 28% đề xuất, khuyến nghị của NKT ở Hà Nội không được xử lý và có 
44% đề xuất, khuyến nghị được xử lý nhưng chưa thấu đáo. Tỷ lệ này tương ứng 12,5% và 25% ở Hà 
Giang. Biểu đồ 23 cho thấy sự khác biệt về kết quả giải quyết khuyến nghị, đề xuất của NKT đối với các 
cơ quan cung cấp dịch vụ công ở Hà Nội và Hà Giang.

▲Biểu đồ 22: Kết quả đánh giá xử lý khuyến nghị, đề xuất của cơ quan hành chính nhà nước 
(đơn vị: lượt)

▲Biểu đồ 23: Chất lượng phản hồi, xử lý của cơ quan hành chính nhà nước đối với các đề xuất kiến 
nghị của NKT
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Một số NKT có bức xúc nhưng gặp một số rào cản khi đưa ra những đề xuất, khuyến nghị như thể hiện 
ở Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2: Các rào cản cản trở việc đề xuất kiến nghị của NKT

Rào cản khi đưa ra kiến nghị, đề xuất Số 
trường hợp

Do cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính không khuyến khích phản ánh, khuyến nghị     10
Do khó khăn trong việc thực hiện các khuyến nghị 14
Không tin tưởng những ý kiến phản ánh, khuyến nghị sẽ được giải quyết thỏa đáng 11
Tâm lý sợ chính quyền địa phương gây khó dễ 4
Cơ sở vật chất không tiếp cận, khó khăn trong việc làm thủ tục, NKT ngại đến để 
phản ánh

4

Cảm thấy không có quyền phản ánh và nghĩ rằng cần có giấy giới thiệu mới phản ánh 1
Ngại phải đi lại nhiều lần trong môi trường khó tiếp cận cả về cơ sở vật chất lẫn rào 
cản về mặt nhận thức của công chức

1

Như vậy, mặc dù NKT nhìn nhận được các vướng mắc trong tiếp cận thủ tục hành chính công nhưng 
họ không đưa ra đề xuất, khuyến nghị đối với cơ quan hành chính nhà nước do các hình thức đề xuất, 
khuyến nghị không hoàn toàn phù hợp với điều kiện khác nhau của NKT. Thêm vào đó, NKT cho rằng, 
các khuyến nghị, phản ánh của họ cũng sẽ không được xử lý thỏa đáng. Đây cũng là điểm được phản 
ánh thông qua đánh giá kết quả giải quyết các khuyến nghị. NKT còn có cảm nhận rằng, các cơ quan 
hành chính nhà nước không khuyến khích người dân đưa ra phản ánh, kiến nghị và có tâm lý e ngại chính 
quyền địa phương sẽ gây khó dễ tới gia đình của họ khi đưa ra phản ánh, khuyến nghị. 

▲Biểu đồ 24: Mức độ hài lòng đối với chất lượng phản hồi của cơ quan hành chính công
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Mức độ hài lòng của NKT đối với chất lượng phản hồi khuyến nghị, đề xuất của họ không cao. Biểu đồ 
24 cho thấy, chỉ có 37% NKT hài lòng và 9% rất hài lòng với chất lượng phản hồi khuyến nghị, đề xuất 
bởi các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, 22% NKT không hài lòng và 5% rất không hài lòng đối 
với chất lượng phản hồi của các cơ quan này.

Như vậy đánh giá sự hài lòng về chất lượng phản hồi cũng tương đồng với các đánh giá yếu tố thành 
phần ở trên. NKT không hài lòng đối với chất lượng phản hồi của cơ quan hành chính công do việc giải 
quyết các khuyến nghị, đề xuất do họ đưa ra còn chung chung, chưa thấu đáo. Trong khi đó, các cơ quan 
hành chính nhà nước chủ yếu tiếp nhận ý kiến khuyến nghị, đề xuất tại trụ sở của các cơ quan này trong 
khi cơ sở vật chất không đảm bảo tiếp cận là yếu tố cản trở NKT. 

3.2.5 Sự hỗ trợ của công chức tại cơ quan hành chính công

Về cơ bản, NKT đánh giá hài lòng về sự hỗ trợ của công chức cơ quan hành chính công đối với phần lớn 
lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm. Theo kết quả đánh giá (Biểu đồ 25), NKT trải nghiệm 
đánh giá hài lòng về sự phục vụ của công chức đối với 52% lượt dịch vụ hành chính công được và tỷ lệ 
rất hài lòng là 16%. Tuy nhiên, NKT không hài lòng với sự phục vụ của công chức đối với 20% lượt dịch 
vụ được trải nghiệm. 

▲Biểu đồ 25: Mức độ hài lòng về sự phục vụ của công chức cơ quan hành chính công đối với các 
dịch vụ được trải nghiệm

So sánh hai địa bàn cho thấy, NKT ở Hà Giang có mức độ hài lòng cao hơn đối với sự phục vụ của công 
chức cơ quan hành chính công. Cụ thể, NKT hài lòng với sự phục vụ của công chức đối với 100% lượt dịch 
vụ được trải nghiệm. Trong khi đó tại Hà Nội, NKT không hài lòng với thái độ phục vụ của công chức đối 
với 62,5% lượt dịch vụ được trải nghiệm. 

Dưới đây là một số nguyên nhân chính liên quan đến sự đánh giá không hài lòng đối với sự phục vụ của 
công chức cơ quan hành chính công:

Thứ nhất, do sự thiếu nhiệt tình và thái độ kỳ thị của công chức đối với NKT. Kết quả khảo sát cho thấy, 
NKT cho rằng công chức không nhiệt tình trong việc giải thích, hỗ trợ đối với 21% lượt dịch vụ được trải 
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nghiệm. Khi không hiểu các nội dung trong đơn kê khai thông tin, họ đã không được giải thích, hỗ trợ, 
cũng không có mẫu đơn để tham khảo. Khi trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ này, NKT đã phải tự xoay sở 
để thực hiện hoặc nhờ người hỗ trợ hay nhờ người dân thực hiện các thủ tục giúp đỡ.

▲Biểu đồ 26: Sự nhiệt tình của công chức trong trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính

NKT đánh giá về sự nhiệt tình của công chức tại địa bàn thuộc trung tâm thành phố/tỉnh trong việc hỗ 
trợ, giải thích về thủ tục hành chính thấp hơn tại các địa bàn thuộc các huyện ngoại thành. Tại Hà Nội 
(n=40), NKT đánh giá công chức nhiệt tình giải thích, hỗ trợ đối với 25% lượt dịch vụ trải nghiệm và có 
đến 62,5% lượt dịch vụ trải nghiệm được đánh giá là không nhiệt tình. Trong khi tại Phú Xuyên (n=11), 
đơn vị khá xa trung tâm thành phố, NKT đánh giá công chức nhiệt tình đối với 22,2% lượt dịch vụ trải 
nghiệm và có tới 33,3% lượt dịch vụ trải nghiệm được đánh giá là rất nhiệt tình. Tương tự tại Hà Giang 
(n=30), NKT chỉ đánh giá công chức nhiệt tình đối với 12,5% lượt dịch vụ trải nghiệm, 62.5% lượt dịch 
vụ được đánh giá rất nhiệt tình. Trong khi tại Quản Bạ (n=6), tỷ lệ đánh giá rất nhiệt tình là 66,7% và 
nhiệt tình là 23,3%.  

Ngoài ra, NKT trải nghiệm đánh giá không được hướng dẫn làm thủ tục hành chính đầy đủ và dễ hiểu 
đối với 27.1% lượt dịch vụ hành chính công, chủ yếu xảy ra tại các địa bàn trung tâm tỉnh/thành phố. 
Tại Hà Nội, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với ở Hà Giang. Cụ thể, NKT đánh giá không được hướng dẫn 
làm thủ tục hành chính một cách đầy đủ và dễ hiểu đối với 17 lượt dịch vụ hành chính công được trải 
nghiệm tại Hà Nội và 02 lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm tại Hà Giang. Tại Hà Nội, tỷ lệ 
cao nhất vẫn được ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm, với tỷ lệ là 62,5% (n=8), so sánh với huyện Phú Xuyên 
với tỷ lệ là 18,2% (n=11). Tại Hà Giang, NKT đánh giá là được hướng dẫn làm thủ tục hành chính đầy 
đủ và dễ hiểu đối với 100% lượt dịch vụ hành chính công được trải nghiệm tại huyện Quản Bạ (n=6) và 
huyện Vị Xuyên (n=9).  

Hơn thế nữa, NKT cảm nhận được sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị do tình trạng khuyết tật trong quá trình 
trải nghiệm thực hiện các dịch vụ hành chính công. Cụ thể, NKT cho rằng bị từ chối hỗ trợ, giải thích hoặc 
cảm nhận được sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị do tình trạng khuyết tật khi tiếp cận 16/70 (tương đương 
22.9%) lượt dịch vụ, chủ yếu tại địa bàn Hà Nội (15/16 lượt ). Tại Hà Giang, chỉ ghi nhận 01 trường hợp 
tại huyện Vị Xuyên, chiếm 11,1%. Khi phỏng vấn sâu một NKT nam đi xe lăn tại Hà Giang, anh cho biết:
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“Mình vào đến nơi, cán bộ xã họ thờ ơ, không hỏi. Thậm chí mình là NKT ngồi lăn xe đến thì hỏi 
họ không thèm trả lời” 

Thứ hai, bên cạnh một số người hiểu và ủng hộ thì nhiều công chức địa phương chưa hiểu và chưa ủng 
hộ việc thực hiện quyền sống độc lập của NKT. Phỏng vấn sâu công chức tại Hà Giang cho thấy, NKT ít 
tiếp cận các trụ sở cơ quan hành chính để sử dụng các dịch vụ mà chủ yếu do người nhà hỗ trợ thực hiện. 

“Theo quan điểm tôi, thì tôi cũng đề nghị NKT, khi người ta có nhu cầu gì người ta cũng nên đến 
các đơn vị hành chính.  Trước tiên để người ta ra ngoài xã hội, để người ta nắm bắt được xã hội. 
Hai nữa là để cho bộ phận tiếp nhận, người ta hướng dẫn thủ tục hành chính, người ta hiểu thêm 
về trong quá trình lĩnh vực, rồi cũng như là ưu đãi của nhà nước. Còn thông qua người nhà, người 
ta về người ta chỉ biết thủ tục xong thôi.  Chứ người ta không nắm được cơ chế, rồi chính sách 
của nhà nước. Thì quan điểm tôi cũng nên khuyến khích, cũng tuyên truyền để NKT người ta có 
thể tự đi làm. Người ta sẽ hiểu và chia sẻ, nắm bắt được thông tin của xã hội” - Phó chủ tịch phụ 
trách công tác văn xã thuộc UBND cấp xã, Hà Nội.

“Thủ tục ở đây bọn chị làm gần như chỉ có mỗi cái chứng minh thư là NKT đến làm. Thế còn những 
bộ thủ tục khác thì trong gia đình có người này có người khác. Cái chứng minh thư nó là cái cá 
nhân thì bắt buộc là người ta phải đến thế còn nếu mà cái tiếp cận của NKT đến những dịch vụ 
hành chính công cũng hạn chế” - Trưởng bộ phận một cửa tại tỉnh Hà Giang.

“NKT đang có những thiệt thòi, họ không tự đi để giải quyết được, họ phải nhờ người thân làm 
giúp, đó là thiệt thòi của họ vì phải phụ thuộc vào người khác. Ví dụ liên quan đến công chứng, 
chứng thực thì phần đa là để người nhà đi làm” - Trưởng Phòng Nội vụ của một quận tại Hà Nội.

Một số công chức địa phương không ủng hộ NKT tự tiếp cận thủ tục hành chính do e ngại về mức độ 
hiểu biết của NKT. 

“Thật ra giải pháp chọn người nhà để ủy quyền cho người nhà đi làm là những cái thật sự rất tối 
ưu, bởi vì nếu từ xã ra đến đây, ủy ban nhân dân xã họ làm giấy ủy quyền cho làm những việc gì 
thì nó nhanh hơn rất nhiều để đi ra đấy làm những thủ tục cần thiết” - Trưởng bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ của một huyện ngoại thành Hà Nội.

“Trong những cái nếu mà mình tự làm được tất cả thì cũng rất là tốt, tuy nhiên rằng có những cái 
ở đây mức độ dân trí là có những người không biết chữ, có những người đến đây phải điểm chỉ 
nhưng ví dụ những cái tài sản mà nó là những tài sản có giá trị lớn thì người ta yêu cầu những 
người trực tiếp đến làm kể cả không biết chữ hay là khuyết tật thì cũng đều phải đến làm hoặc 
là có giấy ủy quyền để cho người thân nhà mình làm”- Trưởng bộ phận một cửa của một huyện 
tại Hà Nội.

Một số công chức cho rằng, NKT chủ yếu thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã do hiện nay triển khai 
các thủ tục hành chính liên thông từ cấp xã. Tuy nhiên, không thể xoá bỏ hoàn toàn nhu cầu của NKT 
đến các trụ sở uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện một số thủ tục hành chính theo phân 
cấp quản lý. 

“Em thấy như thực tế bọn em làm giải quyết ở đây thì chủ yếu là NKT người ta sẽ đến trụ sở ủy 
ban nhân dân xã nhiều hơn. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến NKT thì bọn em đều xây dựng 
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nó là thủ tục liên thông, nghĩa là người ta chỉ đến địa bàn gần nhất của người ta và luân chuyển 
hồ sơ xử lý hồ sơ cho đến khâu trả kết quả, cán bộ xã sẽ phải là người đi giao dịch và huyện sẽ 
phối hợp với xã để trả về xã giao dịch trực tiếp với công dân chứ hạn chế NKT giao dịch trực tiếp 
với ủy ban nhân dân huyện vì cả huyện chỉ có một trụ sở mà khắp nơi người ta đều phải di chuyển 
đi lại như thế sẽ vất vả thứ hai là gặp khó khăn trong vấn đề tiếp đón”  - Chuyên viên Phòng LĐ-
TB-XH của một huyện ngoại thành Hà Nội

Như vậy, bên cạnh một số công chức ủng hộ thực hiện quyền sống độc lập của NKT trong tiếp cận thủ 
tục hành chính công, vẫn tồn tại những quan điểm không ủng hộ việc này. Những người này cho rằng, 
họ lo ngại sự mặc cảm của NKT khi đến trụ sở hành chính công và hiểu biết hạn chế của NKT có thể gây 
khó khăn khi tiếp cận dịch vụ hành chính công. Cũng có quan điểm cho rằng,  người nhà của NKT thực 
hiện các dịch vụ thì có nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện trải nghiệm và kết quả phỏng vấn 
sâu NKT tham gia trải nghiệm cho thấy, phần lớn NKT có khả năng và mong muốn tự thực hiện các dịch 
vụ hành chính công. Bản thân NKT cảm thấy tự tin, cởi mở và hoà nhập hơn với cuộc sống qua quá trình 
tham gia trải nghiệm các dịch vụ này. 

3.2.6 Dịch vụ công trực tuyến

Nhóm nghiên cứu đã rà soát các văn bản hiện hành như Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/
QH13), Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, và Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT quy định việc 
áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ NKT tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền 
thông (Văn bản này sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021). Khi phân tích giao diện các cổng thông tin điện 
tử và mức độ dễ tiếp cận thông tin đối với NKT, Nhóm đánh giá đã sử dụng những nguyên tắc chung 
được quy định ở các văn bản hiện hành như đã đề cập ở phần trên và Bộ nguyên tắc về nội dung Web 
tiếp cận (Web Content Accessibility Guidelines -viết tắt là WCAG) do Sáng kiến Web tiếp cận (Web Ac-
cessbility Initiatives - WAI - là một phần của Tập đoàn Mạng lưới Toàn cầu (World Wide Web Consortium 
- W3C) xây dựng và khởi xướng. Bộ nguyên tắc này hiện có các phiên bản 1.0 (1999) và 2.0 (2008), 
2.1 (2018), hướng dẫn cách làm cho nội dung trên trang điện tử (website) trở nên tiếp cận đối với mọi 
người, bao gồm cả NKT. Nội dung website nói chung liên quan đến những thông tin trong một trang 
website hoặc trình lướt webite, bao gồm văn bản, hình ảnh, định dạng và âm thanh. Một số phát hiện 
chính được nhóm nghiên cứu phân tích cụ thể trong phần dưới đây.

Quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam, đặc biệt NKT được quy định rõ trong Khoản 1 và 6, 
Luật tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13), cụ thể “Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân 
biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin” (Khoản 1, Điều 3) và “Nhà nước tạo điều kiện 
thuận lợi để NKT, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin” (Khoản 6, Điều 3). Điều 18, Thông tư số 
32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông có đưa ra một số yêu cầu mà các cổng thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước cần phải có để hỗ trợ NKT tiếp cận thông tin như bảo đảm màu sắc 
và độ tương phản hợp lý, không sử dụng chữ hay đối tượng nhấp nháy, chữ tự động chuyển động, cách 
thức cung cấp thông tin, định hướng thông tin, trình bày bảng dữ liệu, và khuyến khích cung cấp các 
phím tắt để truy cập tới các chức năng của cổng thông tin điện tử. Thông tư này yêu cầu nội dung trang 
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thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước phải tuân thủ theo hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng 
thông tin của trang thông tin điện tử phiên bản 1.0 (WCAG 1.0) để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin 
trên website cho tất cả mọi người, đặc biệt NKT.

Thiết kế cổng dịch vụ công trực tuyến chưa thân thiện với NKT

Nhóm nghiên cứu phân tích khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin trang thông tin điện tử của 
3 cổng dịch vụ công này theo Bộ nguyên tắc WCAG 2.0. Quy định tiêu chuẩn nội dung website (WCAG 
2.0) gồm 4 nội dung đánh giá chính, có tính chất chuyên môn đặc thù liên quan đến công nghệ số:

Tiêu chuẩn 1: Khả năng nhận biết được - Perceivable (thông tin và giao diện được trình bày theo 
cách mà tất cả người dùng đều nhận biết được)

Tiêu chuẩn 2: Có khả năng sử dụng được - Operable (thành phần giao diện và chỉ dẫn thông tin sử 
dụng được)

Tiêu chuẩn 3: Thông tin dễ dàng hiểu được - Understandable (có khả năng đọc được và dự đoán 
được)

Tiêu chuẩn 4: Thiết thực - Robust

Do tiêu chuẩn 2, 3, 4 có nhiều thông số mang tính kỹ thuật cao nên khung đánh giá tập trung vào tiêu 
chuẩn 1: về khả năng nhận biết được thông tin của người dùng. Luật Người khuyết tật Việt Nam (Luật 
số: 51/2010/QH12) định nghĩa: “Tiếp cận là việc NKT sử dụng được công trình công cộng, phương tiện 
giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể 
hòa nhập cộng đồng”. Khi quan sát và phân tích giao diện cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công 
thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang, nhóm nghiên cứu nhận thấy các cổng thông tin này chưa đáp ứng 
những tiêu chuẩn cơ bản được khuyến nghị/quy định bắt buộc ở trong các văn bản hiện hành của nhà 
nước như đã đề cập cũng như là Bộ nguyên tắc WCAG 2.0 để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận. 

Cụ thể, về cách diễn giải, giải thích thông tin (Text alternatives), các trang web này chưa bao gồm 
những giao diện có độ tương phản cao dành cho người ở dạng tật loạn sắc và mù màu, hay chưa có khả 
năng phóng to dành cho người có tầm nhìn hẹp hay loà. Kích thước văn bản trên các cổng nhỏ, màu văn 
bản và màu nền không có độ tương phản đủ màu, không có chức năng điều chỉnh kích thức và phím tắt. 
Bên cạnh đó, cả ba cổng dịch vụ công trực tuyến này đều không có tính năng đọc văn bản trực tiếp (yêu 
cầu về khả năng nắm bắt thông tin - Adaptable). Đối với người khiếm thị, một trang web có kèm theo 
chức năng đọc văn bản, mô tả chi tiết các chế độ tiếp cận, bảng chỉ dẫn các phím tiếp cận…sẽ giúp rút 
ngắn khoảng cách kết nối thông tin của họ. Người dùng có thể dễ dàng quan sát ở hình ảnh trang chủ 
của ba cổng dịch vụ công dưới đây đều chưa có các tính năng như đã đề cập.

▲Hình 7: Cổng dịch vụ công Quốc gia, Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang
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Những hình ảnh này hoàn toàn khác so với hình ảnh giao diện trang chủ ở các website được thiết kế 
thân thiện với NKT, ví dụ website của Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật 
(DRD) (3) và của Cơ quan bảo hiểm quốc gia dành cho người khuyết tật của nước Úc (NDIS) (4). Các thông 
tin và giao diện trên hai cổng thông tin trực tuyến này được trình bày theo cách mà mọi người đều có 
thể tiếp cận được và thân thiện với NKT (Nội dung Perceivable - Có thể nhận biết được trong Bộ nguyên 
tắc WCAG 2.0).

Ngược lại, một số NKT vận động không thể dùng được bàn phím mà chỉ có thể điều khiển con chuột khi 
sử dụng máy tính. Trong khi đó, các trang thông tin dịch vụ công chưa được kế đơn giản về giao diện, 
thiếu các lệnh điều hướng dễ thao tác, nội dung dễ hiểu, nhiều hình ảnh và chưa có các phím tắt để NKT 
sử dụng con chuột có thể điều khiển thuận lợi, dễ dàng khi tiếp cận cổng dịch vụ trực tuyến.

3.2.7 Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu

Như đã mô tả trong phần phương pháp đánh giá, chúng tôi lồng ghép quá trình khảo sát với việc thực 
hiện thí điểm Chương trình Phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trực tuyến. Trong quá trình trải nghiệm, khi 

▲Hình 8: Giao diện trang chủ và hướng dẫn phím tắt bên trong website của DRD

▲Hình 9: Giao diện trang chủ của NDIS
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gặp khó khăn trong giao tiếp với cán bộ, công chức tại trụ sở UBND các cấp, người Điếc kết nối trực tiếp 
với phiên dịch trên nền tảng số như zalo, facebook, skype... để được hỗ trợ. Theo tiến trình, người Điếc 
luôn được khuyến khích giao tiếp dưới mọi hình thức với cán bộ, công chức trước khi sử dụng tổng đài 
phiên dịch. 

Trong số những người Điếc tham gia trải nghiệm, vấn đề giao tiếp là rào cản lớn nhất của họ khi sử 
dụng dịch vụ tại các cơ quan hành chính công. Người Điếc khó khăn khi giao tiếp với người nghe ngay cả 
bằng chữ viết. Theo kết quả khảo sát, 100% trụ sở UBND không có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hoặc/
và cán bộ không biết ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người Điếc do sự khác biệt giữa ngữ pháp dành 
cho người Điếc và người nghe. Họ hầu như không đọc được các văn bản dài, nhiều chữ, chứa các từ ngữ 
chuyên ngành. Do vậy, người Điếc ngại mỗi khi phải viết hoặc trao đổi với người nghe vì họ biết họ viết 
sai chính tả, vốn từ của họ không nhiều và trật tự câu từ khác nhau dẫn đến hiểu nhầm hoặc hiểu sai ý. 
Đây cũng là lý do chính khiến người Điếc lo sợ và “ngại” đến các cơ quan hành chính. 

“Khi gặp nhân viên mình cố gắng nhìn khẩu hình miệng của họ nhưng mà một số cán bộ đeo khẩu 
trang nên mình không thể hiểu họ nói gì và phải giao tiếp qua giấy. Giao tiếp qua giấy rồi vẫn 
không hiểu được. Đấy cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cán bộ ở đó cáu gắt.” 
- Người Điếc trải nghiệm tại trụ sở UBND trên địa bàn Hà Nội. 

Khi được kết nối với Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, 3 người Điếc tham gia trải nghiệm đều hài 
lòng về dịch vụ này. Tổng đài hỗ trợ cung cấp thông tin đến người Điếc một cách rõ ràng, thuận lợi trong 
giao tiếp với công chức tiếp nhận hồ sơ, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. 

▲Biểu đồ 27: Lợi ích của sử dụng Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu
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Người Điếc chia sẻ, họ sẽ tự tin và hoàn toàn có thể tự đi làm các thủ tục như đổi thẻ căn cước công dân, 
cấp lại Chứng minh thư nhân dân hay công chứng giấy tờ, vv - những công việc mà trước đó, họ thường 
nhờ người thân trong gia đình làm giúp hoặc thuê phiên dịch đi cùng. 

Mặc dù vậy, người Điếc vẫn gặp một số trở ngại khi sử dụng Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu 
thường xuyên do chi phí sử dụng còn cao so với thu nhập không ổn định của họ và cơ sở hạ tầng mạng 
không ổn định trong nhiều trường hợp. 

D (tên nhân vật đã được mã hóa) là người Điếc, bên cạnh các hoạt động ở Chi hội người Điếc, D 
làm thợ gội đầu để kiếm sống. D có thể viết một số câu đơn giản, nhưng để giao tiếp trao đổi 
những công việc quan trọng, D cần phải nhờ phiên dịch. Để sử dụng dịch vụ này thường xuyên 
với D là điều không thể. Mức lương 2 triệu/tháng còn chưa đủ trang trải sinh hoạt phí cơ bản như 
điện, nước, thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại... Cuộc sống chật vật từng ngày ở đất Hà Thành sao D 
còn dám nghĩ đến thuê phiên dịch. 

Về phía cơ quan hành chính nhà nước, hầu hết các công chức khi được hỏi đều ủng hộ việc bổ sung 
trang thiết bị và đưa phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu vào trụ sở, bởi đó là quyền lợi chính đáng của người 
Điếc. Tuy nhiên, họ vẫn ái ngại về tính khả thi, sự phức tạp của quy trình và chi phí thực hiện để phục 
vụ một nhóm tối thiểu, ít khi đến trụ sở theo như chia sẻ của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội dưới đây: 

“Nếu có một tổng đài hỗ trợ phiên dịch thì tốt quá. Chúng tôi sẽ không mất nguồn lực để bố trí 
một cán bộ chuyên trách mà chưa biết NKT có đến thường xuyên không, chỉ là có làm được hay 
không và có kinh phí hay không thôi.” 

Ngôn ngữ ký hiệu là tiếng nói của người Điếc. Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu là quyền của người Điếc. Nếu 
được hỗ trợ để họ tiếp cận đầy đủ và bình đẳng, họ sẽ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và tự bảo 
vệ quyền lợi về pháp lý cho chính bản thân mình.

3.3 Những rào cản đang hạn chế khả năng tiếp cận của NKT

3.3.1 Rào cản xã hội

3.3.1.1 Giới hạn nhận thức về quyền 

Nhận thức về quyền tự quyết, quyền sống độc lập, quyền phát triển trong môi trường sống lành mạnh, 
an toàn và tăng cường sự tham gia vào các hoạt động xã hội giữa những người được phỏng vấn không 
giống nhau. NKT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là những NKT sử dụng xe lăn, không hài lòng khi nhận 
được sự giúp đỡ của người khác. Họ cảm thấy bị phụ thuộc vào người thân, cán bộ, công chức và không 
được thực hiện quyền tự do tiếp cận dịch vụ của một công dân.
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Khi đến trụ sở hành chính, nhiều khi H được cán bộ hỗ trợ làm giúp 100%, H không phải làm gì 
cả. Chỉ cần ngồi chờ ở sân, do xe lăn không thể lên được các bậc tam cấp. H hiểu cán bộ đều có ý 
tốt giúp đỡ để H không mệt mỗi khi khiêng xe lăn lên rồi lại xuống, nhưng H cảm thấy rất buồn. 
Khi nào cũng thường trực trong suy nghĩ cảm giác mình luôn bị phụ thuộc vào một ai đó, là gánh 
nặng của ai đó, rằng mình không thể làm được điều gì. Rồi họ sẽ suy nghĩ như thế nào về H, về 
sự phụ thuộc này của NKT là điều H trăn trở. H ước nếu mọi người hỏi mình “anh có thể làm được 
cái này không”, “anh có cần hỗ trợ gì không” thì tốt. Đơn giản chỉ để H cảm thấy mình có quyền 
được lựa chọn, lựa chọn người này giúp hoặc là không như bao người. H thèm khát cảm giác ấy, 
cảm giác mà chưa khi nào có được mỗi lần đến đây. 

NKT vận động sử dụng xe lăn tại Hà Nội chia sẻ.

Trong một lần đi làm hộ chiếu, A được trải nghiệm đúng chuẩn theo một quy trình cấp giấy tờ 
này. Cán bộ đưa tờ khai, A điền thông tin, cung cấp các giấy tờ liên quan, rồi họ đưa giấy hẹn. Thủ 
tục đầu tiên trong đời A tự làm như mọi công dân. Đến khi cầm cuốn hộ chiếu trên tay, A mừng 
khôn siết. Cảm giác tự mình làm được một việc mà trước giờ luôn bị phụ thuộc vào người khác 
thật khó diễn tả. Rất vui và thêm một chút tự hào. A cũng tự tin hơn rằng mình hoàn toàn có thể 
tự làm các thủ tục liên quan đến mình chứ không phải nhờ người khác nữa. Giờ đi đâu xa, cầm 
cuốn hộ chiếu đó, em vẫn vui như lần đầu tiên cầm nó! 

Một NKT sử dụng xe lăn chia sẻ.

 

NKT có nhận thức rằng, họ cần và muốn được sống độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình, bởi “mọi người 
đi làm hay bị nhầm với sai thông tin của em, rồi em rất mất công đi xác minh lại”. Và gia đình hay người 
thân không thể hỗ trợ họ cả một đời. Họ khao khát được sống, được đối xử như những công dân khác 
thay vì sống với sự phụ thuộc, sự “đặc cách” hoặc/và sự “thương-cho”. 

Khi được trao quyền, NKT sẽ phát huy hết khả năng của mình và hòa nhập xã hội như những người 
không khuyết tật khác. Họ vui và hạnh phúc khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu mình tự đi làm. 

Trái với nhận thức về quyền của NKT tại Hà Nội, NKT tại Hà Giang thể hiện hài lòng đối với sự giúp 
đỡ của cán bộ, công chức trong đợt trải nghiệm này. NKT tham gia trải nghiệm tại Hà Giang đánh giá 
hài lòng đối với 73,4% (n=30) lượt dịch vụ và rất hài lòng đối với 16,7% (n=30) lượt dịch vụ được trải 
nghiệm. Thời gian giải quyết thủ tục càng nhanh, NKT càng gặp ít bất tiện trong vấn đề di chuyển, chờ 
đợi khiến họ càng hài lòng. Những NKT tham gia trải nghiệm ở Hà Giang cũng mong được cán bộ, công 
chức hỗ trợ nhiều hơn nữa khi họ thực hiện các thủ tục hành chính. Chia sẻ của một NKT sử dụng xe lăn 
tại Hà Giang: “Anh mong muốn một điều, sự nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ vẫn cứ duy trì như lần 
đến làm thủ tục này. Cảm thấy thoải mái, không bị xa lánh, kỳ thị với NKT. Anh cảm thấy nó vui trong 
đợt này và rất hài lòng.”
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Khi mình đến một UBND, cán bộ ở đấy có thắc mắc tại sao mình ở nội thành Hà Nội mà lại đến 
đây làm công chứng. Lần đầu tiên mình bị hỏi như vậy. Mình có lấy lý do bạn rủ đến đây làm việc 
nên mình đến tìm kiếm cơ hội việc làm. Rồi họ hỏi rất kỹ các thông tin như nhà ở đâu, đang làm 
gì, đến đây làm cho công ty nào, công ty ở khu nào. Mình sợ quá, mình nói liều đến xin làm công 
nhân may, để hoàn thiện hồ sơ xin việc thì cần có giấy công chứng chứng minh nhân dân. Nhưng 
mình thắc mắc, đến [xin] công chứng mà sao cần cung cấp những thông tin đó?

Một người Điếc chia sẻ khi trải nghiệm UBND ở một huyện ngoại thành Hà Nội.

Họ quan tâm nhiều hơn đến sự thuận tiện khi được giúp đỡ, thay vì nghĩ về quyền. Giải thích sự khác 
biệt, nhóm nghiên cứu đưa ra nhận định rằng NKT ở Hà Giang chưa có nhiều cơ hội tiếp cận vấn đề dưới 
góc độ về quyền con người, quyền sống độc lập và thực hành các quyền đó. 

3.3.1.2 Sự hiện diện của phân biệt đối xử 

Trong suốt quá trình trải nghiệm, NKT chia sẻ họ vẫn bị phân biệt đối xử khi thực hiện các thủ tục hành 
chính công tại các cơ quan hành chính. Sự phân biệt này được thể hiện rõ trong quá trình hỗ trợ và cung 
cấp thông tin cho NKT. 

Một số cán bộ/nhân viên bảo vệ có thái độ chưa đúng hoặc/và phân biệt đối xử với NKT. Họ không trả 
lời khi NKT hỏi vị trí của các phòng ban, hoặc bỏ đi coi như không nhìn thấy sự xuất hiện của NKT hoặc 
có như những hỏi mang thái độ kỳ thị như “Sao NKT mà vẫn đi làm thẻ căn cước làm gì? Cần gì cái giấy 
tờ đấy?”. 

Mặt khác, cán bộ, công chức các cơ quan hành chính công và nhân viên bảo vệ thể hiện sự thận trọng 
khi có sự xuất hiện của NKT. Họ hỏi rất cặn kẽ thông tin cá nhân, người hỗ trợ hay cấm không cho quay 
phim, chụp hình các khu vực của trụ sở UBND hoặc hỗ trợ nhanh để NKT sớm rời khỏi trụ sở - điều mà 
hiếm khi xảy ra với công dân không khuyết tật khi đến sử dụng dịch vụ. Nhiều trường hợp, cán bộ, công 
chức tra hỏi thông tin để kiểm chứng những thông tin NKT cung cấp có đúng hay không và NKT không 
hiểu lý do họ làm như vậy khi mà NKT mang đầy đủ giấy tờ cần thiết cho thủ tục công chứng. Tìm hiểu 
nguyên nhân này, NKT tại Hà Giang tự giải thích “chắc cán bộ họ nâng cao cảnh giác những trường hợp 
giả mạo NKT để làm việc bất chính”.   

NKT lo sợ và không muốn đến các cơ quan hành chính nhà nước bởi sự cảnh giác của cán bộ, công chức 
làm việc tại trụ sở UBND các địa phương dành cho họ. Họ cảm nhận mình không được chào đón, không 
được đối xử bình đẳng như các công dân không khuyết tật khác. Những cảm xúc “Em rất thất vọng” 
hay “đi làm thủ tục hành chính công là mình phải đến. Chứ nói thẳng ra là mình không muốn đến. Đến 
nó vẫn ngượng, không được tự nhiên” xuất hiện trong hầu hết NKT tham gia trải nghiệm trên cả hai địa 
bàn Hà Nội và Hà Giang.

3.3.1.3 Sự hiện diện của kỳ thị 

Bên cạnh sự phân biệt đối xử của xã hội đối với NKT, Nhóm đánh giá cũng nhìn thấy sự tự kỳ thị của NKT 
với những khiếm khuyết về mặt hình thể của bản thân dẫn đến sự hạn chế tham gia vào các hoạt động 
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xã hội, đến nơi đông người, đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước. NKT tự cho rằng ngoại hình, 
khiếm khuyết trên cơ thể là một điều không may mắn đối với người khác. Bởi vậy, họ tự hạn chế sự hiện 
diện của mình ở nơi đông người vào các dịp tương đối đặc biệt như đầu tuần, đầu tháng, hay sáng sớm. 

Là người quản lý trong Hội, thực chị rất tự tin, kể cả khi ra bên ngoài và giải quyết các vấn đề 
của Hội. Không phải nói gì, nhưng đôi khi mình cũng rất ngại vào các cơ quan nhà nước. Mình vẫn 
tránh đầu tháng, đầu tuần hay sáng sớm. Mình là NKT nên sáng ngày ra mình vào đấy, hay đầu 
tháng, đầu tuần người ta thường quan niệm rằng gặp NKT là không may mắn. Trong cái tránh của 
mình, mình đã rất ý thức vấn đề tế nghị ấy rồi nhưng đôi khi các cán bộ không nghĩ ra.

Lãnh đạo của một Hội người khuyết tật ở ngoại thành Hà Nội chia sẻ. 

Sau khi anh bị tại nạn, chị cũng mặc cảm và khổ tâm lắm. Thương anh ấy. Mấy năm trước, anh 
quát chị bảo “mày bỏ tao đi, tao giờ thế này rồi, còn làm chồng, làm chỗ dựa cho ai được nữa”. 
Nghĩ mà tủi thân lắm. 

Tính nết anh cũng thay đổi từ đó, anh tự ti, hai ba năm chỉ nhốt mình ở nhà không giao tiếp, trò 
chuyện với ai. Hàng xóm láng giềng đi qua, chắc lạ hay hiếu kỳ mà người ta cứ nhìn vô nhà chị. 
Sau này người ta còn gọi chị là vợ thằng què. 

Người thân của một NKT do tai nạn ở Hà Giang chia sẻ.

Đặc biệt với những NKT do tai nạn, Nhóm đánh giá ghi nhận mức độ tự kỳ thị của họ cao hơn NKT bẩm 
sinh do trải qua một cú sốc tâm lý từ một người không khuyết tật, sau biến cố họ gắn mình với chiếc 
xe lăn, điều trước giờ họ chưa từng nghĩ đến. Họ có xu hướng mặc cảm, tự ti, tự làm đau bản thân, có 
xu hướng muốn buông bỏ, đồng thời xa lánh cộng đồng và xa lánh chính những người thân của mình. 
Việc chủ động thực hiện các dịch vụ tại các cơ quan hành chính lại càng khó khăn đối với những NKT 
do tai nạn.

Không chỉ NKT mà người nhà của họ cũng thể hiện sự tự kỳ thị khi trong gia đình có một thành viên là 
NKT. Họ e sợ những lời dị nghị, phán xét của hàng xóm và mặc cảm khi chia sẻ về chúng. Họ tự mình đi 
làm tất cả thủ tục hành chính cho con, một phần khó khăn về di chuyển. Mặt khác, họ muốn hạn chế sự 
xuất hiện của con mình trong mọi hoạt động đời sống như tâm sự của một người mẹ sau đây: 

“Bác thấy những gia đình nào có NKT, nói chung là đều mặc cảm. Trong gia đình và hàng xóm họ nghĩ 
chắc gia đình mình phải như thế nào ấy mới sinh ra người con như vậy. Ngày xưa nó là thế đấy cháu à. 
Ở thành phố ít cho con cái ra ngoài. Thực tế, bác trai hầu như không cho bạn nhà bác ra đường. Ngày 
xưa mọi người bị mặc cảm về những đứa trẻ như thế này.”

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, NKT và gia đình NKT đã dần cởi mở, tự tin hơn khi chia sẻ về cuộc 
sống, quan điểm và nhận định của họ về những vấn đề trong cộng đồng để xã hội hiểu hơn, có góc nhìn 



63

Em cảm thấy buồn cực kỳ. Em luôn sống trong sự giằng xé giữa mong muốn cá nhân và sự an 
toàn của gia đình. Nhiều năm qua, em tìm hiểu nhiều về quyền của NKT, em muốn lên tiếng về 
những rào cản NKT sử dụng xe lăn như em ngày ngày gặp phải và đối mặt, nhưng em lo ngại yếu 
tố khó dễ đến với gia đình em. Thật sự rất buồn khi không thể thực hiện được điều mình cảm 
nhận. Em không thoát ra được những xung đột đó, nhưng em lại không cam lòng khi không được 
thực hiện những nhu cầu tối thiểu đáng ra mình phải được hưởng đó. Đến giờ, em vẫn chưa có 
cách nào giải quyết được xung đột ấy! 

Một NKT sử dụng xe lăn ở Hà Nội chia sẻ

thân thiện và bao trùm hơn về NKT. Nhưng một phần, họ trăn trở và vẫn chưa vượt ra khỏi sự tự đấu 
tranh giữa lợi ích của mình với sự an toàn của gia đình. Họ muốn lên tiếng về sự bất tiện khi không có 
đường dốc dành cho xe lăn tại các công trình công cộng nhưng còn nhiều lo sợ. Họ cho rằng mình là các 
cá thể nhỏ bé, sống trong sự kỳ thị, liệu có cơ quan, tổ chức nào sẵn sàng lắng nghe, bảo vệ quyền lợi 
khi họ lên tiếng về những quyền lợi chính đáng, quyền lợi của một con người với mong muốn sống như 
mọi công dân khác. 

3.3.2 Rào cản thực thi chính sách ở các địa phương

3.3.2.1 Nhận thức của cán bộ, công chức

Nhận thức của cán bộ, công chức về quyền của NKT có tác động không nhỏ đến việc tiếp nhận và thực 
thi các chính sách hỗ trợ NKT tiếp cận thủ tục hành chính tại địa phương. Tuy nhiên, cán bộ, công chức 
được phỏng vấn chưa nắm được các quy định pháp luật liên quan đến tiếp cận dịch vụ công đối với NKT.

Thứ nhất, cán bộ, công chức không nắm được các chính sách về việc xây dựng các công trình đảm bảo 
tiếp tiếp cận đối với NKT. Hầu hết công chức tham gia trả lời phỏng vấn sâu đều không biết hoặc chưa 
nghe đến đến Thông tư 21/2014/TT-BXD của Bộ xây dựng Ban hành quy chuẩn Quốc gia về xây dựng 
công trình đảm bảo NKT sử dụng (gọi tắt là QCVN 10:2014/BXD). Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh 
Hà Giang còn tra cứu google để xác minh văn bản này khi được phỏng vấn. Hoặc như câu trả lời dưới đây 
của chuyên viên Phòng LĐ-TB-XH của một huyện ngoại thành Hà Nội thể hiện họ chưa bao giờ nghe 
đến các chính sách tăng cường tiếp cận đối với NKT tại các trụ sở làm việc:

“Cũng không thấy văn bản nào của Trung ương hay Thành phố quy định các công trình công 
cộng có cái này cái kia bổ sung vào kỹ thuật ban đầu. Phải có từ thiết kế ban đầu chứ, đến khi 
xây xong rồi còn đi bổ sung thì nó cũng sẽ không hợp lý, vì nó phát sinh chi phí là một, làm xấu 
công trình là hai”.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải tạo các 
công trình xây dựng để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2015. Tuy nhiên, khi đề xuất cải tạo, sửa sang lại trụ sở của mình, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt hầu như đều để các công trình thi công trót lọt:
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“Trụ sở này anh em chúng tôi vừa sửa xong đầu năm. Cuối năm 2019 đầu năm 2020 là đi vào 
hoạt động. Thực ra cái việc này có ý kiến với đồng chí là đối với cái sửa sang gọi là trát chít lại 
vậy thôi chứ nó không phải là sửa sang, nâng cấp. Do vậy thì theo thì quy định thì uỷ ban nhân 
dân huyện căn cứ vào báo cáo của thị trấn là mới phê duyệt báo cáo đấy để cho thị trấn sửa chữa 
thôi. Chứ cũng không sửa chữa lớn.”

Thực trạng các trụ sở chưa đảm bảo điều kiện tiếp cận cho NKT cũng được Trưởng Phòng Nội vụ một 
quận ở Hà Nội khẳng định “rào cản lớn nhất đến từ bộ máy các cấp, hệ thống chưa quan tâm nên khi 
đầu tư cơ sở vật chất mà không đề xuất xây dựng đường dốc, loa máy, chữ nổi,… nếu mình quan tâm 
thì mình đã tính đến”. 

Thứ hai, nhiều cán bộ, công chức thể hiện quan điểm thiếu cân nhắc về quyền tiếp cận của NKT và 
quyền sống độc lập của họ. Luận điểm được nhấn mạnh nhiều nhất để biện minh cho việc trụ sở UBND 
các địa phương chưa đảm bảo tiếp cận đối với NKT là không thấy NKT xuất hiện thì bỏ quên hoặc không 
có động cơ để xây dựng. Tuy nhiên, việc duy trì quan điểm này lại hạn chế NKT tiếp cận trụ sở các cơ 
quan công. Theo đó, nếu chính quyền không xây dựng các công trình tiếp cận thì NKT cũng không thể 
đến và ngại đến làm việc tại trụ sở. 

“Đối với thị trấn thì trong những năm vừa rồi những NKT không đến trụ sở để làm việc do vậy bỏ 
qua mất hạng mục như vậy” - Phó chủ tịch Thị trấn ở ngoại thành Hà Nội.

Hạn chế trong nhận thức về quyền cũng xuất hiện ở ngay trong các cơ quan, tổ chức làm về/với NKT. 
Hầu hết cán bộ, công chức được phỏng vấn đều hiểu công tác NKT chỉ liên quan đến việc nhận trợ cấp 
hàng tháng hoặc tham gia các hoạt động phong trào. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn bản 
kế hoạch hoặc báo cáo công tác hoạt động của Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang (5)  (6). Báo cáo hầu 
như không đề cập đến việc thúc đẩy quyền tiếp cận các công trình công cộng đối với NKT . 

Kết quả phỏng vấn sâu NKT, đặc biệt người Điếc cho thấy công chức tại các cơ quan hành chính công 
chưa hiểu biết nhiều về NKT nên còn khá lúng túng, chưa chuyên nghiệp, khiến cho NKT chưa hài lòng 
khi thực hiện một số dịch vụ hành chính công. NKT trong quá trình trải nghiệm cảm nhận công chức còn 
thiếu kỹ năng, chưa chuyên nghiệp trong cách phục vụ để đạt được sự hài lòng cao của NKT nói riêng 
và của người dân nói chung. Cán bộ, công chức cơ quan hành chính công chưa nắm rõ các chính sách 
liên quan đến NKT, đặc biệt là liên quan đến chính sách giảm phí dịch vụ hành chính công đối với NKT. 
Mặc dù, việc tuyên truyền về các chính sách về NKT được triển khai khá phổ biến. Tuy nhiên, nội dung 
truyền thông thường nhắm đến đối tượng NKT, chưa chú trọng truyền thông tới những người thực hiện 
chính sách liên quan - các cán bộ, công chức địa phương. 

3.3.2.2 Chi phí thực hiện 

Vấn đề về chi phí và nguồn ngân sách là một câu hỏi lớn mà Nhóm đánh giá muốn có câu trả lời khi thực 

 (5) Kế hoạch công tác toàn khóa số 03/KH-HNKT của Hội Người khuyết tật Hà Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) ban hành ngày 
21/01/2018

 (6) Báo cáo số 12/BC-HNKT về việc thực hiện Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2010-2020 ban hành ngày 
15/08/2019.
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hiện khảo sát này. Liệu rằng ngân sách địa phương không thể chi trả khi xây dựng thêm các hạng mục 
công trình tiếp cận cho NKT? Trên thực tế, đại diện các cơ quan nhà nước, Hội người khuyết tật được 
phỏng vấn cho những đáp án khác nhau.

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội  thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Giang cho biết, “kinh phí là vấn đề lớn nhất, 
nếu không có kinh phí thì không có cơ chế ràng buộc và phối hợp với các cơ quan ban ngành. Hiện nay 
nguồn ngân sách cho cho NKT đều tập trung chi cho các nội dung liên quan đến chế độ chính sách và 
vay vốn.”

Tuy nhiên, Trưởng Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy lại cho rằng “kinh phí không phải là vấn đề, không bị hạn 
chế, quan trọng là có chỉ đạo từ trên xuống”. 

Chủ tịch Hội NKT huyện Phú Xuyên cũng cho rằng, “để sửa sang lại một đường dốc cho xe lăn đi thì 
không bao nhiêu cả, chỉ là có muốn làm hay không thôi”.

Mặc dù quan điểm về chi phí thực hiện có phần khác nhau giữa các cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, kết 
quả phỏng vấn sâu cho thấy, chi phí không phải là vấn đề mà căn nguyên vướng mắc ở các cơ chế phối 
hợp, đề xuất và phê duyệt thiết kế các công trình hỗ trợ tiếp cận.

3.3.2.3 Cơ chế và cấu trúc quyền lực

Thứ nhất, điều kiện để NKT tiếp cận các trụ sở được lựa chọn thực hiện trải nghiệm phụ thuộc vào cá 
nhân người lãnh đạo. 

“Nếu lãnh đạo quan tâm thì tự nhiên địa phương đó sẽ nhận được nhiều hỗ trợ cho NKT, nhóm 
này nếu không có quan tâm và không có cách nhìn đúng thì gần như các văn bản có triển khai 
thì dưới dạng cho có thôi để đấy thôi và người ta không đưa vào hoạt động được không đưa vào 
trong thực tế chính sách không đi vào được cuộc sống” - Lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH của một 
huyện thuộc tỉnh Hà Giang.

Thực trạng này cũng thể hiện qua việc thực thi thiếu tính đồng bộ và nhất quán các chính sách có liên 
quan tại các địa phương. Các phòng, ban chuyên môn chưa thực hiện hết chức năng tham mưu của mình, 
bởi vì thiếu sự tham gia trong quá trình ra quyết định.

“Ngay từ khâu thiết kế ban đầu, lãnh đạo ủy ban cũng không lấy ý kiến của các phòng ban. Phòng 
ban chúng em có muốn tham mưu cũng rất khó. Cái đấy là cái hạn chế chức năng. Nếu để đầy đủ 
thì khi thiết kế các công trình công cộng, nên có một văn bản quy định có thành phần tham gia 
đại diện cho cơ quan quản lý chính chính sách cho NKT, hoặc là đại diện Hội người khuyết tật cũng 
được” - Chuyên viên Phòng LĐTBXH của một huyện ở Hà Nội.

Thứ hai, hầu hết lãnh đạo các cơ quan đều cảm thấy thiếu thẩm quyền và cơ chế trong việc thúc đẩy 
quyền tiếp cận của NKT. Các lãnh đạo cấp cơ sở được phỏng vấn cho rằng, không có văn bản chỉ đạo ở 
trên thì không làm được. Một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH - cơ quan có vai trò đầu mối, chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan và tham mưu cho UBND trong việc thực hiện Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai 
đoạn 2012-2020 - cho rằng, “Không thể thể làm được gì hơn, do Sở Xây dựng và Sở Giao thông thiếu 
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quan tâm đến NKT […] Đầu năm chúng tôi đều họp Ban công tác về Người khuyết tật (7), nhưng họp xong 
rồi để đó, cũng không làm được gì vì không có cơ chế ràng buộc”

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang lại cho rằng ở cấp địa phương không có đề xuất thì họ không 
phê duyệt, “quan trọng là ở dưới phải có nhu cầu”.

Cuối cùng, điều kiện để tiếp cận các dịch vụ công khác là tiền để đảm bảo tiếp cận dịch vụ hành chính 
công đối với NKT, nhằm đảm bảo tính đồng bộ. 

“Ở các huyện miền núi của tỉnh Hà Giang, nơi xe bus công cộng chưa thể hoạt động được, NKT là 
người dân tộc thiểu số hầu như tê liệt ở nhà, vì cũng không có phương tiện cá nhân. Cho nên trụ 
sở có tiếp cận được thì cũng không có cách gì để họ đi đến”- Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Giang.

Chính vì vậy, không nên chỉ nhìn nhận và giải quyết vấn đề tiếp cận trong một bối cảnh cụ thể mà cần 
có những giải pháp mang tính tổng thể và liên ngành, để mang lại hiệu quả cao nhất và lợi ích lớn nhất 
đối với NKT.

 (7) Được thành lập theo Quyết định 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện 
Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật. Trong đó quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương căn cứ tình hình cụ thể của địa phương thành lập Ban Công tác về NKT. Ngày 7/7/2016, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội cũng đã ban hành Công văn 2534 về việc thực hiện Quyết định 1100. Đến ngày 12/12/2018, cả nước có 34 tỉnh, 
thành phố thành lập Ban Công tác NKT
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1 Kết luận

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hướng đến những ý tưởng thiết kết có tính dung hợp (inclusive-
ness) cho tất cả mọi người, vì ai trong chúng ta đều có khả năng đối mặt với một tình trạng “khuyết tật” 
nào đó trong cuộc đời. Hiện nay, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ 
và đảm bảo quyền đối với NKT. Tuy nhiên, việc thực thi ở các địa phương chưa đảm bảo tính đồng bộ, 
khiến cho NKT cảm thấy lúng túng khi họ di chuyển đến các địa bàn khác nhau để thực hiện các dịch vụ 
hành chính công. Khó khăn của NKT bắt đầu từ việc tiếp cận thông tin cho đến việc thực hiện các thủ 
tục hành chính. Đối với một số người thì các thủ tục hành chính vẫn còn khó hiểu và phức tạp, đặc biệt 
là với NKT nghe, nói. 

Mức độ hài lòng của NKT về các dịch vụ hành chính công có thể bị ảnh hưởng bởi văn hóa địa phương, 
hoặc sức ép của quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng đã cho thấy nhiều bất cập liên 
quan đến cơ sở vật chất và thủ tục hành chính tác động đến mức độ hài lòng của họ. Đáng chú ý là, nếu 
nhận thức về quyền sống độc lập và quyền tiếp cận của NKT càng lớn thì mức độ hài lòng của họ càng 
thấp, dù nhận được sự hỗ trợ từ người thân hay cán bộ phụ trách. Ở các địa phương, điều kiện tiếp cận 
của NKT phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của lãnh đạo về quyền của NKT. Do đó kết quả khảo sát 
khá đa dạng, mặc dù cùng nằm dưới một khung chính sách đã được ban hành. Sau đây là một vài kết 
quả chính yếu được phân chia theo các nhóm vấn đề cụ thể:

Về cơ sở vật chất

Người Điếc không thể hiểu gần như toàn bộ thông tin trong bảng hướng dẫn nói chung và bảng lệ 
phí được niêm yết tại các trụ sở UBND do họ sử dụng hệ thống ngữ pháp khác.

Lãnh đạo một số địa phương nêu lý do thiếu kinh phí, không thấy NKT đến làm việc, xây dựng trụ 
sở tiếp cận với NKT ảnh hưởng mỹ quan hay thậm chí mất phong thủy để lý giải cho việc công trình 
chưa đảm bảo tiếp cận đối với NKT.

Đối với người Điếc, rào cản đối với họ không chỉ là thiếu phương tiện giao tiếp với công chức, mà còn 
là bởi vì hệ thống ngữ pháp được sử dụng trong các thủ tục không tương thích với cấu trúc ngôn 
ngữ của họ.

NKT khó tiếp cận các dịch vụ công khác, đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng dẫn đến việc 
không hoặc khó tiếp cận các dịch vụ hành chính công. 

Đa số bàn tiếp nhận hồ sơ chưa thân thiện với người ngồi xe lăn do không có hộc bàn để cho xe lăn 
vào được và hơn một nửa các trụ sở chưa có bàn ghế phù hợp với chiều cao của người khuyết tật và 
người sử dụng xe lăn

Gần như toàn bộ các trụ sở hành chính công tại Hà Nội và Hà Giang được khảo sát không có nhà vệ 
sinh tiếp cận đối với NKT.
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Về thủ tục hành chính:

NKT được ưu tiên giải quyết đến thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, NKT không hài lòng với 
điều đó, bởi chính sự ưu tiên đó là đồng nghĩa với quyền sống độc lập của mình chưa được ghi nhận.

Sự thiếu minh bạch và không nhất quán trong thủ tục hành chính tạo ra sự bất bình đẳng trong khả 
năng tiếp cận giữa những NKT với nhau.

NKT có mức độ hài lòng cao hơn đối với các dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước tại các 
huyện/quận ngoại thành và thấp hơn đối với các quận ở trung tâm thành phố/tỉnh.

NKT phải trả lệ phí đối với 70% lượt dịch vụ, mặc dù đã có quy định miễn giảm cho NKT. Tỷ lệ này 
càng cao đối với khu vực không thuộc đô thị.

NKT đưa ra đề xuất kiến nghị đối với cơ quan hành chính nhà nước, chủ yếu là thông qua kiến nghị 
trực tiếp tại trụ sở đối với gần một nửa lượt dịch vụ được trải nghiệm. Tuy nhiên chất lượng phản hồi 
những ý kiến đề xuất kiến nghị của NKT không cao. NKT không hài lòng với kết quả giải quyết kiến 
nghị, đề xuất liên quan đến 73% lượt dịch vụ được trải nghiệm.

Gần như toàn bộ trụ sở các cơ quan hành chính công không có bãi đỗ xe dành riêng cho NKT.

Nhận thức về quyền, kỳ thị và định kiến:

Bảo đảm quyền của NKT thường được hiểu là thực hiện trợ cấp xã hội hoặc tham gia các hoạt động 
cộng đồng. Tuy nhiên, có nhiều cán bộ, công chức và các thành viên của Hội người khuyết tật tại địa 
phương nhìn nhận việc hỗ trợ theo cách tiếp cận dựa trên quyền.

NKT chia sẻ họ vẫn bị phân biệt đối xử khi thực hiện các thủ tục hành chính công tại các cơ quan 
hành chính.

4.2  Khuyến nghị

4.2.1 Đối với người khuyết tật, người nhà và người thân

Sự hiện diện của NKT ở không gian công là cần thiết để thay đổi định kiến và cách giao tiếp của lãnh đạo, 
công chức và người dân. Từ đó, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với NKT. Do đó, NKT cần chủ động 
tham gia nhiều hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công, hạn chế tối đa việc nhờ người nhà, 
người thân làm hộ. Sự chủ động của NKT cũng góp phần thực hiện tốt hơn quyền sống độc lập của mình. 

Để làm được việc này, người nhà, người thân của NKT nên khuyến khích và tạo điều kiện để NKT tự thực 
hiện các dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, sự hiện diện của NKT cũng giúp cơ quan nhà nước hiểu 
được nhu cầu của họ trong việc sử dụng các dịch vụ công.

4.2.2 Các tổ chức làm về/với NKT

Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc nâng 
cấp và cải tạo các Cổng thông tin điện tử tiếp cận được với NKT.

Vận động chính sách nên tập trung hơn vào quyền tham gia bình đẳng, độc lập và đầy đủ đối với các 
dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng của NKT. Tập trung cụ thể vào các nội 
dung gồm:

- Cải tạo/xây dựng/nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng tiếp cận với NKT
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- Thiết lập cơ chế giám sát tính tiếp cận, thân thiện của các công trình công cộng đối với NKT

- Tiên phong trong việc sử dụng Tổng đài phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu phục vụ cho việc giao tiếp 
giữa công chức và cộng đồng hưởng lợi.

4.2.3 Đối với các nhà hoạch định chính sách

- Các cơ quan nhà nước cần thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 
2021 - 2030. Trong đó, ưu tiên tổ chức tập huấn CRPD, pháp luật về quyền của NKT và kỹ năng làm 
việc với NKT cho đội ngũ công chức, viên chức. Đặc biệt, tập huấn cho những người trực tiếp cung 
cấp dịch vụ công đối với NKT.

- Áp dụng chương trình đánh giá tiếp cận của NKT đối với các dịch vụ công nói chung và dịch vụ hành 
chính công nói riêng trên khắp các địa phương

- Cần có những thiết kế mẫu cho bộ phận tiếp công dân hoặc bộ tiếp nhận và trả kết quả nhằm 
hướng đến một không gian thân thiện cho tất cả mọi người. Hạn chế tối đa tác động của những vật 
cản như bàn ghế, cửa ra vào gây cản trở quá trình giao tiếp và di chuyển của NKT.

- Cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành tháng 9/2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ NKT tiếp cận, sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. Cụ thể, các bộ, ban ngành có liên quan và UBND 
các cấp cần rà soát, đánh giá các cổng thông tin dịch vụ công để cải tạo, nâng cấp theo Bộ nguyên 
tắc WCAG phiên bản cập nhật nhất nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin dịch vụ công trực tuyến 
của NKT. Các nguyên tắc này nên là các quy định bắt buộc thay vì chỉ là khuyến nghị. 

- Đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần đưa ra mức độ cụ thể quy định thực hiện của tiêu 
chuẩn tiếp cận nội dung trang thông tin điện tử đang áp dụng, xem xét lộ trình nâng cấp lên mức độ 
AA hoặc AAA để đảm bảo hầu hết NKT có thể tiếp cận được nội dung tại các trang thông tin điện tử 
của cơ quan hành chính công.

- Nhà nước cần tham vấn một cách thực chất các tổ chức phi chính phủ làm về NKT, các nhóm, hội của 
NKT khi xây dựng/nâng cấp cổng thông tin điện tử dịch vụ công để đảm bảo quyền tiếp cận thông 
tin trực tuyến của NKT. 

- Tập huấn về quyền của NKT cho các phòng ban chuyên môn thuộc ngành Xây dựng

- Rà soát lại quy trình thẩm định các dự án xây dựng công trình trụ sợ công, xây dựng chế tài ràng 
buộc nhằm yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm QCVN 10:2014

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tình trạng tiếp cận dịch vụ công cho NKT nói chung và dịch vụ hành chính 
công nói riêng nhằm có được sự theo dõi, đánh giá tiến trình cải cách thủ tục hành chính và nâng cấp 
các công trình công cộng thân thiện với NKT.

- Thiết kế quy trình tờ khai biểu mẫu dành riêng cho đối tượng NKT nghe, nói phù hợp với cách thức 
giao tiếp và ngữ pháp tiếng Việt của nhóm đối tượng này.

- Lồng ghép nội dung đánh giá tiếp cận đối với NKT vào các chương trình đánh giá lớn như SIPAS, 
PAPI hay Par Index,…

- Sử dụng Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trực tuyến tại các trụ sở hành chính, được kết nối 
với ứng dụng Zalo của các bộ phụ trách, đảm bảo tính sẵn có. NKT sẽ đến và sử dụng khi có nhu cầu.
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH TRỤ SỞ CÁC 
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

1. HÀ NỘI (41 trụ sở)

Thành phố Quận/Huyện Phường - 
Q. Cầu Giấy

Phường - 
Q. Đống Đa

Phường - 
Q. Hoàn Kiếm

Thị trấn/xã - 
H. Phú Xuyên

UBND thành 
phố Hà Nội 
(Sở Tư pháp)

UBND quận 
Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu Hàng Bột Hàng Bạc Thị trấn Phú 
Xuyên

UBND quận 
Đống Đa

Mai Dịch Khâm Thiên Hàng Bài Thị trấn Phú 
Minh

UBND huyện 
Phú Xuyên

Nghĩa Đô Khương 
Thượng

Hàng Bồ Xã Hồng Minh

UBND quận 
Hoàn Kiếm

Nghĩa Tân Kim Liên Hàng Bông Xã Phượng 
Dực

Quan Hoa Láng Hạ Hàng Buồm Xã Nam Tiến

Trung Hòa Láng Thượng Hàng Đào Xã Nam Triều

Yên Hòa. Nam Đồng Hàng Gai Xã Vân Từ

Dịch Vọng Phương Liên Xã Tân Dân

Trung Tự Xã Phú Túc

Văn Chương Xã Văn Hoàng

Văn Miếu



73

2. HÀ GIANG (30 trụ sở)

Tỉnh Thành phố/
Huyện

Phường - 
Thành phố 
Hà Giang

Xã - H. Quản Bạ Xã - H. Vị Xuyên Xã - H. Bắc Mê

UBND tỉnh 
Hà Giang 
(Sở Tư 
pháp)

UBND thành 
phố Hà Giang 
(2 lần)

Phường 
Trần Phú

Thị Trấn 
Tam Sơn

Thị trấn 
Vị Xuyên

Thị trấn 
Yên Phú

UBND huyện 
Quản Bạ

Phường 
Quang Trung

Xã Tùng Vài Xã Ngọc Linh Xã Giáp Trung

UBND huyện 
Vị Xuyên

Phường 
Nguyễn Trãi

Xã Thanh Vân Thị trấn Nông 
trường Việt Lâm

Xã Minh Sơn

UBND huyện 
Bắc Mê

Phường 
Minh Khai

Xã Quản Bạ Xã Việt Lâm Xã Yên Định

Phường 
Ngọc Hà

Xã Lũng Tám 
(chuyển từ 
Đông Hà sang)

Xã Đạo Đức Xã Minh Ngọc

Xã Ngọc 
Đường

Xã Quyết Tiến Xã Thanh Thuỷ

Xã Thanh Đức

Xã Phương Tiến
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PHỤ LỤC 3: BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

Mã phiếu:

Ngày phỏng vấn:

Tỉnh:

Huyện:

Xã:

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI TIẾP CẬN DỊCH VỤ HÀNH 
CHÍNH CÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) thực hiện dự án nghiên cứu “Đánh 
giá tiếp cận dịch vụ hành chính công đối với người khuyết tật” nhằm phân tích những rào cản mà người 
khuyết tật gặp phải trong quá trình tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Phiếu khảo sát này xin ý kiến đánh giá của cá nhân người khuyết tật tham gia trải nghiệm trực tiếp dịch 
vụ hành chính công về cấp các loại xác nhận, chứng thực trong năm 2020. 

Kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho ý kiến đánh giá của mình bằng cách khoanh tròn vào lựa chọn tương 
ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn trong các câu hỏi dưới đây.

Việc ông/bà tham gia vào khảo sát này mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi cam kết rằng những thông 
tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích của CEPEW trong 
dự án nghiên cứu, đánh giá sự tiếp cận dịch vụ hành chính công của người khuyết tật.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THỰC HIỆN KHẢO SÁT

1. Họ và tên:

2. Giới tính

A. Nam

B. Nữ

C. Không muốn nêu rõ

3. Ông/bà đang trong độ tuổi nào dưới đây

A. Dưới 18 tuổi

B. 18 - 24 
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C. 25 - 34

D. 35 - 44

E. 45 - 54

F. 55 - 63

G. Trên 64 tuổi

4.  Ông/bà vui lòng cho biết về cấp độ đào tạo cao nhất của bản thân

A. Chưa học xong cấp tiểu học

B. Tốt nghiệp tiểu học

C. Tốt nghiệp trung học cơ sở

D. Tốt nghiệp phổ thông trung học

F. Trung cấp, cao đẳng

G. Đại học và trên đại học 

5.  Ông/bà có giấy chứng nhận tình trạng khuyết tật không?

A. Có (chuyển câu 6)

B. Không (chuyển câu 8)

6. Trong giấy chứng nhận, tình trạng khuyết tật của ông/bà là gì ?

A. Khuyết tật vận động

B. Khuyết tật khiếm thính

C. Khác (xin ghi rõ)

7. Mức độ khuyết tật (trong giấy chứng nhận tình trạng khuyết tật) của ông/bà là?

A. Khuyết tật nhẹ

B. Khuyết tật nặng

C. Khuyết tật đặc biệt nặng

Trả lời các câu 8-12 theo đánh giá của bản thân ông/bà

8. Ông/bà có khó khăn khi nhìn, cho dù đã đeo kính hỗ trợ?

A. Không có khó khăn gì

B. Có một số khó khăn

C. Có rất nhiều khó khăn

D. Hoàn toàn mất khả năng
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9. Ông/ bà có khó khăn khi nghe, cho dù đã đeo/ mang thiết bị trợ thính?

A. Không có khó khăn gì

B. Có một số khó khăn

C. Có rất nhiều khó khăn

D. Hoàn toàn mất khả năng

10. Ông/bà có khó khăn khi đi lại hoặc lên/xuống bậc tam cấp?

A. Không có khó khăn gì

B. Có một số khó khăn

C. Có rất nhiều khó khăn

D. Hoàn toàn mất khả năng

11. Ông/ bà có khó khăn khi nhớ hoặc tập trung?

A. Không có khó khăn gì

B. Có một số khó khăn

C. Có rất nhiều khó khăn

D. Hoàn toàn mất khả năng

12. Ông/ bà có khó khăn khi nói chuyện với người khác (không phải do khác ngôn ngữ)?

A. Không có khó khăn gì

B. Có một số khó khăn

C. Có rất nhiều khó khăn

D. Hoàn toàn mất khả năng

13. Khi đến trải nghiệm thực tế ở trụ sở hành chính công, ông/bà cần đi cùng người 
hỗ trợ không?

A. Không 

B. Có thì tốt hơn 

C. Luôn cần người hỗ trợ 

B. TIẾP CẬN THÔNG TIN 

14. Ông/bà có tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính công trước khi thực hiện?

A. Có (chuyển sang câu 15)

B. Không (chuyển sang câu 17)
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15. Ông/bà tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính do cơ quan hành chính công cung cấp 
qua những hình thức nào dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án)

A. Qua bạn bè, người thân

B. Qua chính cơ quan cung cấp (thủ tục hành chính công khai ở bảng tin, cung cấp liên hệ qua số 
điện thoại, trả lời trực tiếp khi công dân đến hỏi, hỗ trợ trực tiếp của cán bộ địa phương)

C. Qua chương trình tư vấn pháp luật của trung tâm trợ giúp pháp lý

D. Qua mạng internet

E. Các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, báo, đài…)

F.  Qua sự hỗ trợ của Hội người khuyết tật

G. Hình thức khác (vui lòng nêu rõ):

16. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ 
tục hành chính?

Rất khó khăn Khó khăn Trung bình Dễ dàng, thuận lợi Rất dễ dàng, 
thuận lợi

17. Nếu ông/bà không tìm hiểu hoặc cảm thấy khó khăn xin vui lòng cho biết lý do (có thể 
chọn nhiều phương án)

A. Thông tin về thủ tục hành chính không được công khai, niêm yết

B. Thông tin không đầy đủ, chính xác

C. Gặp rào cản do tình trạng khuyết tật

D. Do khó khăn về tài chính nên không tiếp cận thông tin qua internet, và các phương tiện truyền 
thông

E. Nguyên nhân khác (vui lòng nêu rõ)

18. Mức độ hài lòng của ông/bà trong quá trình tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính

Rất không hài 
lòng 

Không hài lòng Chấp nhận được Hài lòng Rất hài lòng
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C. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT TIẾP ĐÓN VÀ PHỤC VỤ (Tiếp cận hữu hình về cơ sở vật chất)

19. Ông/bà đã làm theo hướng dẫn nào dưới đây tại mỗi khu vực khi đến trụ sở. (chỉ chọn 1 
đáp án thường xuyên nhất)

Biển chỉ dẫn Cán bộ hướng 
dẫn/Bảo vệ

Người dân Tự tìm

Đi đến tòa nhà 
dịch vụ hành 
chính công
Đi đến bàn tiếp 
nhận hồ sơ 
Đi đến khu vệ sinh 

20. Đối với biển chỉ dẫn thì xin ông/bà cho biết những điều sau đây là “đúng” hay “không 
đúng”

Đúng Không đúng
Có biển chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn được đặt ở nơi dễ thấy cho NKT
Biển chỉ dẫn dễ hiểu, rõ ràng

21. Ông/bà cảm thấy có dễ đi lại đến cửa trụ sở không? Tôi sẽ đọc những phương án sau đây 
và xin ông/bà vui lòng cho biết điều đó là “đúng” hay “không đúng”:

Đúng Không đúng
Mặt sân bằng phẳng 
Có đường dốc lên/xuống dành cho xe lăn 
Có đường dốc nhưng không dễ đi lại
Bậc thang có tay vịn
Cửa vừa kích thước xe lăn 
Tay nắm cửa vừa với chiều cao của xe lăn/ NKT
Cửa mở được dễ dàng đối với NKT

22. Đối với Bàn tiếp nhận hồ sơ thì xin ông/bà cho biết những điều sau đây là “đúng” hay 
“không đúng”

Đúng Không đúng
Có bàn, ghế phù hợp với chiều cao NKT
Bàn có chỗ để cho xe lăn đẩy vào
Có ghế thiết kế phù hợp với người chân yếu
Có thiết bị hỗ trợ người tay cơ bị co cứng 
(ví dụ: bút viết chuyên dụng, …)
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23. Đối với Nhà vệ sinh thì xin ông/bà cho biết những điều sau đây là “đúng” hay “không đúng”

Đúng Không đúng
Cửa nhà vệ sinh vừa với kích thước xe lăn
Nhà vệ sinh không có chân cửa 
Nhà vệ sinh có hệ thống tay vịn
Nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ phù hợp 
cho kích thước xe lăn/NKT
Vị trí chậu rửa tay, nước rửa tay cao phù hợp 
với chiều cao xe lăn hoặc/và người khuyết tật
Vị trí tiểu treo phù hợp với NKT
Phòng vệ sinh nam có bệ xí ngồi

24. Có bãi đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật không?

A. Có

B. Không

25. Trụ sở có nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật không? 

A. Có 

B. Không 

26. Ông/bà cảm thấy dễ dàng thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp không? 

A. Có 

B. Không 

21a. Bàn tiếp nhận hồ sơ có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu không? 

A. Có 

B. Không 

21a1. Bạn có sử dụng Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ và 
nhận kết quả tại bàn tiếp nhận hồ sơ? 

A. Có 

B. Không

22a. Đối với việc sử dụng Tổng đài ngôn ngữ ký hiệu khi thực hiện dịch vụ hành chính công ở UBND 
thì xin ông/bà cho biết những điều sau đây là “đúng” hay “không đúng” 

Đúng Không đúng
Thông tin được phiên dịch chính xác, rõ ràng
Quá trình giao tiếp với cán bộ tại trụ sở diễn ra thuận lợi
Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn
Đường truyền/kết nối mạng tốt
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23a. Ông/ bà đánh giá sự hữu ích của Tổng đài ngôn ngữ kí hiệu khi thực hiện dịch vụ hành chính 
công ở UBND? (với 1 - rất không hữu ích và 5 - rất hữu ích)

1 2 3 4 5

24a. Có bãi đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật không?

A. Có

B. Không

25a. Trụ sở có nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật không? 

A. Có

B. Không 

26a. Ông/bà cảm thấy dễ dàng thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp không? 

A. Có 

B. Không 

D.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

27. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ đơn giản, dễ hiểu của thủ tục hành chính?

Rất phức tạp, khó 
hiểu

Phức tạp Trung bình Đơn giản, dễ hiểu Rất đơn giản, dễ 
hiểu

(chuyển câu 28) (chuyển câu 28) (chuyển câu 29) (chuyển câu 29) (chuyển câu 29)

28. Nếu ông/bà thấy thủ tục hành chính phức tạp hoặc rất phức tạp. Vui lòng chia sẻ lý do (có 
thể chọn nhiều đáp án)

A. Khó khăn trong việc điền đơn

B. Yêu cầu nhiều giấy tờ kèm theo khó đáp ứng

C. Nguyên nhân khác (Vui lòng nêu rõ)

29. Ông/bà có cảm thấy khó khăn trong việc điền đơn không?

A. Có (chuyển sang câu 30)

B. Không (chuyển sang câu 32)

C. Không phải điền đơn (chuyển sang câu 32)
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30. Nếu ông/bà có khó khăn trong việc điền đơn, vui lòng chia sẻ lý do (có thể chọn nhiều 
đáp án)

A. Đơn dài 

B. Nhiều từ ngữ khó hiểu

C. Không đọc được thông tin trong đơn 

D. Không được giải thích khi không hiểu. 

E. Không có mẫu đơn để tham khảo 

F.  Không có mẫu đơn đặc thù cho đối tượng khuyết tật

G. Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ)

31. Ông/bà đã làm gì khi gặp khó khăn trong việc điền đơn? (chỉ chọn 1 đáp án duy nhất 
thường xuyên)

A. Tôi xoay xở tự làm 

B. Tôi nhờ người dân cũng đến đó làm thủ tục 

C. Tôi nhờ nhân viên một cửa  

D. Người hỗ trợ làm hộ

E. Ý kiến khác (vui lòng ghi rõ) 

32. Người hỗ trợ đã giúp bạn làm bao nhiêu khối lượng công việc trong quá trình thực hiện thủ 
tục hành chính?

A. Trên một nửa

B. Dưới một nửa

C. Hoàn toàn

D. Không cần người hỗ trợ

33. Ông/bà hãy cho biết mức độ hài lòng của mình đối với các quy trình thủ tục hành chính?

Rất không hài 
lòng 

Không hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng
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E. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

34. Ông/bà đánh giá như thế nào về sự nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giải thích trong quá trình 
thực hiện thủ tục hành chính? ( cán bộ sẵn sàng giải thích thêm, giúp đỡ thêm nếu thấy NKT gặp 
khó khăn)

Rất không nhiệt tình Không nhiệt tình Trung bình Nhiệt tình Rất nhiệt tình
     

35. Ông/bà có bị công chức cơ quan hành chính công từ chối hỗ trợ, giải thích hoặc bị phân biệt 
đối xử (có thái độ kỳ thị) do tình trạng khuyết tật của ông/bà không?

A. Có

B. Không

36. Cán bộ, công chức hướng dẫn ông/bà làm thủ tục hành chính có đầy đủ, dễ hiểu không?

A. Có                                              

B. Không

37. Ông/bà có được ưu tiên khi phải chờ đợi làm thủ tục?

A. Có

B. Không

38. Ông/bà phải chờ đợi bao lâu để được làm thủ tục? 

A. Dưới 1 giờ

B. 1 đến 2 giờ

C. Trên 2 giờ

39. Mức phí ông/bà phải trả có phù hợp với điều kiện kinh tế của ông/bà không?

A. Có (chuyển sang câu 40)

B. Không (chuyển sang câu 40)

C. Không phải trả phí (chuyển sang câu 41)

40. Nếu phải trả phí, ông/bà có nhận được biên lai thu tiền không? (Nếu không phải nộp phí thì 
bỏ qua câu này)

A. Có                                              

B. Không

41. Ông/bà có phải trả thêm chi phí ngoài dịch vụ (bị vòi vĩnh) để được cung cấp dịch vụ?

A. Có     

B. Không

42. Mức độ hài lòng của ông/bà về sự phục vụ của cán bộ, công chức tại cơ quan?
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Rất không hài 
lòng

Không hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng

     

F.  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

43. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan nhà nước có yêu cầu bổ sung không? Nếu có thì chọn số lần 
tương ứng (đối với 01 TTHC)

Không 1 lần 2 lần Nhiều hơn 2 lần
(chuyển câu 46) (chuyển câu 44) (chuyển câu 44) (chuyển câu 44)

44. Nếu có thì cơ quan nhà nước đề nghị bổ sung bằng cách nào? (chỉ chọn 1 đáp án thường 
xuyên duy nhất)

A. Nộp trực tiếp tại cơ quan C. Nộp qua hòm thư điện tử
B. Nộp qua đường bưu điện D. Ghi trong văn bản là sửa lại, cá nhân tự nghiên 

cứu và bổ sung

45. Trường hợp ông/bà phải bổ sung hồ sơ, công chức có thông báo để hướng dẫn ông/ bà hoàn 
thiện hồ sơ không?

A. Có

B. Không

46. Sau khi có phiếu hẹn, ông/bà hoặc người hỗ trợ phải đi lại mấy lần mới có kết quả?

0 lần 1 lần 2 lần Nhiều hơn 2 lần 
(chuyển sang câu 48) (chuyển sang câu 48) (chuyển sang câu 47) (chuyển sang câu 47)

47. Nếu phải đi lại từ 02 lần trở lên, cơ quan giải thích như thế nào?

A. Cán bộ đi họp

B. Chưa xử lý xong, đang giải quyết khi nào có kết quả sẽ liên hệ tới nhận

C. Làm sai hồ sơ

D. Hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc sai sót trả lại yêu cầu bổ sung hoặc sửa chữa

E. Hồ sơ thiếu nên bổ sung thêm

F.  Khác (ghi rõ)

48. Ông/bà hoặc người hỗ trợ có được hướng dẫn cách thức để tra cứu thông tin, tìm hiểu tiến 
độ giải quyết hồ sơ của mình hay không?

A. Có (chuyển câu sang 49)

B. Không (chuyển câu sang 50)   

49. Ông/bà tra cứu bằng cách nào? (có thể chọn nhiều phương án)
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A. Liên hệ số điện thoại bàn của bộ phận một cửa E. Cán bộ hướng dẫn trực tiếp
B. Liên hệ số điện thoại của công chức nhận 
hồ sơ

F. Bộ phận một cửa hướng dẫn gặp phòng 
chức năng

C. Liên hệ theo số điện thoại ghi trên biên nhận G. Trên website của cơ quan hành chính
D. Liên hệ số điện thoại cơ quan nơi tiếp nhận và 
trả kết quả

H. Tự vào mạng tìm 

50. Ông/Bà đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết thủ tục hành chính?

A. Hợp lý B. Còn khá lâu, nên rút ngắn lại

51. Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Rất không hài 
lòng  

Không hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng

G. VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN HỒI

52. Ông/bà đã bao giờ phản ánh, kiến nghị với cơ quan cung cấp dịch vụ chưa?

A. Có  (chuyển sang 53)    

B. Không (chuyển sang 56)

53. Nếu ông bà đã từng phản ánh kiến nghị với cơ quan cung cấp dịch vụ, nội dung phản ánh, 
kiến nghị liên quan đến khía cạnh nào? (có thể chọn nhiều phương án)

A. Liên quan đến vấn đề khó khăn trong tiếp cận thông tin thủ tục hành chính

B. Sự phức tạp của thủ tục hành chính

C. Thái độ phục vụ của công chức tại cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính

D. Điều kiện cơ sở vật chất khó tiếp cận

E. Khác (ghi rõ)

54. Nếu ông/bà đã từng phản ánh, kiến nghị thì ông/bà sử dụng hình thức nào? (có thể chọn 
nhiều phương án)

A. Hòm thư tay  

B. Hộp thư điện tử         

C. Điện thoại đường dây nóng              

D. Kiến nghị trực tiếp tại trụ sở

E. Khác ( xin ghi rõ)

55. Nếu ông/bà đã từng phản ánh, kiến nghị thì việc cơ quan nhà nước phản hồi, xử lý như 
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thế nào?

Không được xử lý Được xử lý nhưng 
rất qua loa, đại 

khái

Được xử lý nhưng 
chưa được tốt lắm

Được xử lý khá tốt Được xử lý rất tốt

56. Nếu có vấn đề, điều gì đã cản trở ông bà không phản ánh kiến nghị với cơ quan hành 
chính nhà nước?(có thể chọn nhiều phương án)

A.  Do cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính không khuyến khích phản ánh, kiến nghị       

B. Do khó khăn trong việc thực hiện các kiến nghị

C. Không tin tưởng nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được xử lý thoả đáng

D. Tâm lý sợ bị gây khó dễ của chính quyền địa phương

E. Khác (ghi rõ)

57. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng phản hồi của cơ quan cung cấp dịch vụ hành 
chính công?

Rất không hài 
lòng  

Không hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng

H. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 
CÔNG QUA VIỆC TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

58. Ông/bà có muốn được ưu tiên khi làm thủ tục hành chính không?

A. Có

B. Không

59. Sau tất cả những đánh giá ở trên, xin ông/bà cho biết mức độ hài lòng của mình về toàn 
bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan? (với 1 - thấp nhất và 5 - cao nhất)

1 2 3 4 5



86

J. SÁNG KIẾN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỤ THỂ ĐỂ TĂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG TIẾP CẬN DỊCH 
VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

60. Ông/bà có góp ý gì để cơ quan Nhà nước phục vụ tốt hơn trong thời gian tới? (có thể chọn 
nhiều phương án)

A. Phổ biến thường xuyên thông tin về thủ tục hành chính đối với người dân, đặc biệt là người 
khuyết tật 

B. Những thay đổi thủ tục nên đưa lên cổng thông tin điện tử của cơ quan để nhân dân 
tiện theo dõi 

C. Bố trí cán bộ giải thích, hỗ trợ người khuyết tật khi có nhu cầu về dịch vụ hành chính công

D. Nâng cao nhận thức của công chức về người khuyết tật để tránh phân biệt đối xử do lý do 
khuyết tật 

E. Đơn giản hóa yêu cầu về thủ tục, giấy tờ 

F. Bố trí cơ sở vật chất tiếp cận đối với người khuyết tật

G. Khác (xin ghi rõ):

61. Ngày/giờ hẹn lấy kết quả: 

 

 



87

PHỤ LỤC 4: BỘ NGUYÊN TẮC WCAG 2.0

Tiêu chí Yêu cầu Mức độ A Mức độ AA Mức độ AAA

Perceivable - 
Có thể nhận 
biết được:  các 
thông tin và 
giao diện phải 
được trình 
bày theo cách 
mà mọi người 
đều có thể 
tiếp cận được.

Text alternatives- 
Cung cấp các cách 
diễn giải để giải 
thích cho những 
nội dung không thể 
hiện qua nội dung 
chữ viết (ví dụ như 
cỡ chữ lớn, chữ nổi, 
đồng bộ âm thanh, 
ký hiệu hoặc sử 
dụng ngôn ngữ tối 
giản hơn).

- Một phương thức diễn 
giải khác được sử dụng 
cho những nội dung không 
được diễn giải bằng ký tự.

+ Videos được lồng ghép 
âm thanh hoặc có ghi âm 
cho nội dung videos.

+ Các chú giải cho các nội 
dung ghi âm trước.

- Thêm chú giải 
cho các đoạn 
videos và ghi âm 
(audio) trực tiếp.

- Ghi âm mô tả, giải 
thích những diễn 
biến trong các đoạn 
videos của các nhân 
vật và mô tả những 
ký tự trong các vid-
eos trên mà những 
đoạn hội thoại trong 
videos chưa đề cập.

- Các yêu cầu của 
tiêu chí AA.

- Ngôn ngữ ký hiệu 
cho các đoạn ghi 
âm trên.

- Đoạn ghi âm mở 
rộng (lồng ghép 
giữa ghi âm của 
videos và ghi âm 
giải thích videos).

- Cung cấp chú giải 
bằng chữ viết cho 
tất cả các videos và 
audio trực tiếp.

Mục đích của 
yêu cầu

- Người khiếm thính/ hạn 
chế về nghe có thể hiểu 
được nhờ việc đọc các nội 
dung chính của thông tin 
mô tả.

- Người khiếm thị hoặc bị 
hạn chế về thị lực có thể 
hiểu các nội dung của các 
videos/ audios nhưng bị 
hạn chế về tiếp cân các 
thông tin liên quan đến 
diễn biến trong videos 
như hành động của nhân 
vật, thay đổi cảnh… thì 
người khiếm thị không 
thể cảm nhận hoặc nắm 
bắt được.

- Người khiếm thị 
hoặc bị hạn chế về 
thị lực hoặc những 
người hạn chế về 
nhận thức có thể 
tiếp cận được toàn 
bộ thông tin trong 
các đoạn videos 
thông qua phần 
mềm hỗ trợ đọc/
nghe toàn bộ nội 
dung của các videos 
và những audio giải 
thích dễ hiểu các nội 
dung của videos.

- Do việc tách rời 
02 audio giữa âm 
thanh của video và 
ghi âm những diễn 
biến trong videos) 
có thể gây khó khăn 
cho việc hiểu được 
các videos nên đoạn 
audio mở rộng này 
sẽ giúp người khiếm 
thị hoặc hạn chế về 
thị lực có thể hiểu 
toàn bộ nội dung 
của videos thông 
qua việc nghe 01 
audio mở rộng.

- Người khiếm thính 
hoặc hạn chế về 
khả năng nghe có 
khả năng nắm bắt 
được các audios 
và videos trực tiếp 
nhờ việc đọc các 
đoạn hội thoại bằng 
chữ viết.
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Tiêu chí Yêu cầu Mức độ A Mức độ AA Mức độ AAA

Adaptable  Thông 
tin có thể nắm bắt 
được: Nội dung 
phải được trình 
bày theo nhiều 
cách khác nhau mà 
các cách thức này 
không làm mất đi 
thông tin hoặc cấu 
trúc thông tin.

- Định dạng thông tin thích 
ứng với các công nghệ hỗ 
trợ (phần mềm đọc dùng 
cho người khiếm thị).

- Thứ tự đọc chính xác các 
nội dung của chương trình 
được thích ứng.

- Định dạng màu sắc, 
kích thước, cỡ, mức độ 
âm thanh không chi phối 
toàn bộ đến cách hiểu và 
bố cục nội dung thông 
tin. Nội dung thông tin 
có thể được hiểu ngay cả 
khi người dùng không thể 
nhận thức được những yếu 
tố này.

Mục đích yêu cầu Người khiếm thị/ thị lực 
thấp có khả năng tiếp 
cận thông tin thông qua 
phần mềm hỗ trợ đọc khi 
websites hỗ trợ thông tin 
có thể sử dụng qua phần 
mềm này.

- Thông tin được bố trí 
dễ dàng tiếp cận, đối với 
người khuyết tật về trí tuệ 
cũng có thể tiếp cận được.

Khả năng phân 
tách - Thông tin 
cận cảnh không ảnh 
hưởng đến toàn bộ 
bối cảnh.

- Tăng kích cỡ chữ/ hình 
ảnh không ảnh hưởng đến 
việc thu nhận thông tin, 
tuy nhiên chấp nhận việc 
tăng cỡ chữ hoặc hình 
ảnh trong logo có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng 
thông tin.

- Sử dụng chữ viết 
thay vì hình ảnh chữ 
viết để truyển tải 
thông tin.

- Thay đổi cỡ chữ 
200% không ảnh 
hưởng đến việc thu 
nhận thông tin.

- Toàn bộ thông tin 
vẫn có thể đọc được 
ngay cả khi thay 
đổi cỡ chữ 200% 
mà không cần yêu 
cầu xử lý thêm (kéo 
chuột sang ngang).

Mục đích yêu cầu Người thị lực kém có thể 
tiếp cận được thông tin.

Người thị lực kém 
có thể tiếp cận 
được thông tin 
thuận lợi hơn qua 
phần mềm đọc.

Người thị lực kém 
dễ dàng tiếp cận 
thông tin.



Được thành lập vào năm 1997, Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và 
Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) là tổ chức tiên phong hoạt 
động trong lĩnh vực bình đẳng giới nhằm thúc đẩy một xã hội 
công bằng và khoan dung.

Trong hơn 20 năm hoạt động, CEPEW đã thực hiện nhiều nghiên 
cứu, chương trình can thiệp nhằm góp phần xóa bỏ định kiến 
giới và bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực kinh tế và 
năng lực tham chính của phụ nữ. Từ năm 2006, CEPEW đã tham 
gia vào các mạng lưới xã hội dân sự, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
cho các tổ chức và điều phối một số tiến trình vận động chính 
sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của các nhóm dễ 
bị tổn thương tại Việt Nam.

Chiến lược hiện tại của CEPEW tập trung vào tìm hiểu nguyên 
nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới và những biểu hiện đa chiều 
của nó trong các không gian khác nhau của xã hội, từ không 
gian tư đến không gian công.


