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ợc thành lập n m 1919 với mục tiêu thúc ẩy
công bằng xã hội và qua , góp phần t ờng hoà bình lâu dài trên quymô
toàn cầu. C cấu ba bên của thành viên là một yếu tố ặc thù duy nhất mà Tổ
chức ộng quốc tế (viết tắt là ILO) trong số các tổ chức chuyênmôn
của Liên hợp quốc ; Hội ồngQuản trị của ILO bao gồmdại diện của chíh phủ,

diện tổ chức của chủ sử dụng ộng và diện tổ chức của ời
ộng. Ba thành phần này ều góp tích cực trong các cuộc họp khu vực

và các sự kiện khác do ILO tổ chức cũng nh trong các kỳ hội của
ộng Quốc tế - một diễn toàn cầu ợc tổ chức hàng n ể bàn về các

vấn ể xã hội và ộng.

Qua nhiều n m hoạt ộng, ILO ã ban hành ể các quốc gia thành viên phê
chuẩnmột loạt các Cô ớc và Khuyến nghị trong các lĩnh vực tự do hội họp,
việc làm, chính sách xã hội, iều kiện làm việc, an sinh xã hội, quan hệ
ộngvà quản trị ộng, bên cạnh nhiều v n bản khác.

ILO cung cấp t vấn và trợ giúp kỹ thuật cho cá quốc gia thành viên thông qua
một hệ thống v n phòng và ội ngũ cán bộ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
khác nhau trên h ớc trên thế giới. Sự trợ giúp này ợc thể hiện ới
các hình thức t vấn về quyền ộng và quan hệ ộng, thúc ẩy việc
làm, tạo về phát triển doanh nghiệp nhỏ, quản lý dự án, t vấn về an sinh
xã hội, an toàn ộng và iều kiện làm việc, xây dựng và phát hành các số
liệu thống kê về ộng, và giáo dục cho ng ộng.

thực hiện chức n ng của ban th ký, c quan
nghiên cứu và xuất bản của Tổ chứ ộng Quốc tế. sản
xuất và phân phát các tài liệu liên quan ến xu thế lớn về kinh tế và xã hội. V n
phòng a ra các khuyến cáo chính sách liê ến các lĩnh vực có tác
ộng ến ộng trên toàn thế giới, sách tham khảo, sác ớng dẫn kỹ

thuật, sách nghiên cứu và các loạt bài nghiên cứu chuyên sâu, quy chuẩn thực
hành về an toàn và sức khoẻ do các chuyên gia biên soạn, cùng với các tài liệu
giảng dạy, sách học ời ộng. V n phòng cũng cho xuất bản “

” bằng tiếngAnh, tiếng Pháp và tiếng Tây BanNha, trong
có ng tải kết quả các nghiên cứu, quan iểm về các vấn ề ang nổi và

iểmsách.

Bạn có thể ặt mua các ấn phẩm của ILO và các nguồn tài liệu khác một cách
m bảo qua mạng của tổ chức tại chỉ ; hoặc yêu

cầu danh mục miễn phí bằng cách viết th ến Phòng Xuất bản, V n phòng
ộngQuốc tế, CH-1211Geneva 22,ThuỵSĩ ; fax (41 22) 799 6938 ; email :
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Lời nói đầu

Người khuyết tật không phải ai cũng giống nhau. Họ có thể
có khuyết tật vận động, về giác quan, tâm thần hoặc trí
tuệ. Họ có thể mang khuyết tật từ khi mới lọt l

ơ bé, khi niên thiếu hoặcmuộn hơn, khi đang học ở
những lớp lớn hoặc khi đang làm việc. Việcmang khuyết tật
có thể chỉ ảnh hưởng không đáng kể tới khả năng làmviệc

ưng cũng có khi gây trở ngại
lớn đ

Khắp nơi trên thế giới, người khuyết tật đâu đâu cũng đều
tham g ua những công việc
họ đang làm ở nhiều mức độ khác nhau. nhiều
người khuyết tật muốn làm việc nhưng lại không có cơ hội
được làm việc v đầy rẫy những rào cản
tạo ra

triệu người khuyết t rong độ
tuổi lao động của toàn th giới cao hơn nhiều so với tỉ lệ
người trong độ tuổi lao động Đồng thời với việc công nhận

về về
òng mẹ hoặc

khi còn th

và
tham gia cuộc sống xã hội, nh

òi hỏi sự trợ giúp ởmức

ia và cống hiến cho xã hội thông q
Tuy vậy rất

ì gặp phải mà xã hội
.

Tỉ lệ thất nghiệp trong số 386 ật t
ế

.

độ cao.

1

2

1

2

Dựa trên con số ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới theo đó 10% hay
610 triệu người trong tổng dân số thế giới là người khuyết tật, trong số
đó 386 triệu người đang trong độ tuổi từ 15 đến 64 (Liên hợp quốc:

Tỉ lệ người thất nghiệp dao động từ 13% tại nước Anh một tỉ lệ cao
gấp đôi so với người không khuyết tật đến 18% tạiĐức, và thậmchí lên
đến con sốước tính là 80%và cao hơnnữa tại các nước đang phát triển.

Triển vọng Dân số Thế giới, Chỉnh lý năm 1998, NewYork, 1999).

,
,
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Bảnquyền củaTổ chức Lao độngQuốc tế 2009

Xuất bản lần đầu năm2009

Các ấn bản của Văn ph
không cần

phải xin phép, với điều kiện phải chỉ r
ă ao động

org. Văn ph

đăng kí với các
đích đ

việc xuất bản ấn phẩmđó không đồng nghĩa với việc
Vănph

ăn ph

ăn ph độngQuốc tế không ủng hộ họ.

điện tử có thể đến với bạn th

ăn ph

òng Tổ chức Lao

õ nguồn thông tin.
òng Xuất bản (Bản quyền và Giấy phép) V n phòng L

Quốc tế, CH-1211Geneva 22, Thụy Sỹ, hoặc qua email: pubdroit@ilo. òng Tổ chức
Lao

ã Tổ chức cấp bản quyền
ì mục ã

nêu. Hãy tham khảo thông tin về các tổ chức bản quyền ở ớc sở tại trên trang web
www.ifrro.org.

BảnTiếngViệt: Quản lý cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

ISBN: 978-92-2-823228-8 (print); 978-92-2-823229-5 (webpdf).

Bản Tiếng Anh: Managing disability in the workplace (ISBN 978-92-2-111639-5, Geneva,
2002).

BảnTiếngPháp: La gestion du handicap sur le lieu de travail. Recueil de directives pratiques du
BIT (ISBN 978- 92-2-211639-9, Geneva, 2002); bản tiếng Tây Ban Nha: Gestion de las
discapacidades en el lugar de trabajo. Repertorio de recomendaciones practices de la OIT
(ISBN978-92-2-311639-2,Geneva, 2002).

Hợp Quốc và việc trình
bày các t òng
Lao ình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ
nào, hay về các c

òng Lao

ình công nghệ không có nghĩa
V òng Lao

ình công nghệ nào không bao hàm
việcV òngLao

ình thức dữ liệu
òng ILO òng

Xuất bản, V òng Lao e e
ubvent.ilo.org.

Hãy thamkhảomạng của chúng tôi tại: www.ilo.org/publns

In tại Việt Nam

động quốc tế có bản quyền theo Điều 2 của Công ước
về Bản quyền Toàn cầu. Tuy nhiên, một số trích dẫn ngắn được phép sử dụng mà

Để được phép tái bản hay dịch thuật,
cần gửi đơn xin phép đến Ph

độngQuốc tế sẵn sàng tiếp nhận đơn xin phép này.

Các thư viện, tổ chức và người sử dụng khácmột khi đ
để có quyền xuất bản sẽ được phép sao chép với số lượng ghi trong giấy phép v

nư

ư liệu trong các ấn phẩm này không bày tỏ bất kỳ quan điểm nào từ phía Văn ph
động Quốc tế liên quan đến t

ơ quan hữu quan, hay liên quan đến việc xoá bỏ ranh giới của các quốc gia
này.

Trách nhiệmvề quan điểmđược nêu trong các bài viết, nghiên cứu và các bài đóng góp khác có
để tên tác giả là hoàn toàn thuộc về tác giả,

độngQuốc tế nhất trí với quan điểmnêu trong ấn phẩmđó.

Việc viện dẫn tên công ty và các sản phẩm thương mại và quy tr
động Quốc tế phê chuẩn các công ty và sản phẩm này, đồng thời việc không

nhắc tới một công ty, một sản phẩm thương mại hay quy tr

Ấn phẩm và tài liệu dưới h ông qua các cửa hàng
sách hoặc tại Văn ph đóng tại nhiều nước, hoặc có thể trực tiếp gửi yêu cầu tới Ph

động Quốc tế, CH-1211 G n va 22, Thuỵ Sĩ. Danh mục các ấn
phẩmmới có đăngmiễn phí tại địa chỉ trên hoặc qua email: p

Danh mục các ấn phẩm của ILO

Việc sử dụng từ ngữ trong các ấn phẩm của ILO theo thông lệ của Liên



rằng tăng trưởng kinh tế đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm
hơn, cuốn sách này cũng nêu bật những cách làm giúp các
doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các kỹ năng và đánh thức tiềm
năng vốn có của người khuyết tật trong điều kiện hiện tại của
mỗi nước.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy người khuyết tậ

ước mà bản thân họ có công ăn việc làm c
đói nghèo.

Trên góc độ kinh doanh, việc sử dụng lao động khuyết tật c
ười khuyết tật

thường
được lợi thô

ười
hư vậy nh

được đào tạo

toàn bộ các cơ quan khác trongmạng lưới
của m động , tổ chức của
người lao động và tổ chức của người khuyết tật đang tích cực
tham gia tạo cơ hội tốt cho người khuyết tật t

ư vấn và hỗ trợ.

Cuốn sách này đ được thiết kế nhằmcung cấpmột số chỉ dẫn

hay

khi òn góp phần
giảm chi phí trợ cấp vì lý do khuyết tật và giảm

òn
iều lợi ích kinh tế thiết thực vì ng

còn
ì việc làm cho những ng bị khuyết tật

trong quá trình làm việc, vì n ững kinh nghiêm quý
báu tích lũy từ quá trình làm việc và thông qua
sẽ

Nhiều tổ chức cùng
ình, các tổ chức của chủ sử dụng lao

ìm việc, trụ việc
lâu dài và trở lại làm việc. Những biện pháp mà các tổ chức
này áp dụng bao gồm tham gia xây dựng chính sách và cung
cấp các dịch vụ t

ã

t
không những có thể đóng góp quý báu cho nền kinh tế của đất
n

đem lại nh
rất có khả năng trong một số loại công việc. Doanh

nghiệp ng qua việc tăng số lao động cần
tuyển nếu họ duy tr

không bịmất đi.

cho chủ sử dụng lao động dù của doanh nghiệp lớn, trung
b ư nhân hay nhà nước, thuộc
các nước đang phát triển hay nước công nghiệp hóa hiện đại
xây dựng một chiến lược tích cực để

.

huẩn thực hành này nhằm
vào các doanh nghiệp, nhà nước vẫn đóng một vai tr

ội và hệ
thống văn bản pháp luậtmang tính hỗ trợ đồng thời có những
chính sách khuyến khích cụ thể để thúc đẩy cơ hội việc làm
cho người khuyết tật. Ngoài ra, sự tham gia tích cực và đóng
góp sáng kiến và giải pháp của chính người khuyết tật có

Nội dung cuốn quy chuẩn thực hành này dựa trên các nguyên
tắc tuân thủ các quy định và sang kiến quốc tế (nêu trong Phụ
lục 1 và 2) vớimục tiêu thúc đẩy việc làman toàn và đảmbảo

cho mọi người khuyết tật. Quy c
khôngmang tính bắt buộc áp dụng và cũng không nhằm

thay thế các quy định củamỗi nước trong lĩnh vực liên quan.
Quy chuẩn này cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể của
mỗi nước và áp dụng trên cơ sở tuân thủ những quy định và
luật pháp của nước đó.

Cuốn quy chuẩn thực hành này đ được chỉnh sửa và nhất trí
thông qua tại cuộc họp chuyên gia ba bên tại Giơ ne vơ từ

ình hay nhỏ, dù thuộc khu vực t
,

Mặc dù chủ yếu cuốn sách quy c
ò thiết

yếu trong việc tạo dựng một khung chính sách xã h

ý
nghĩa hết sức quan trọng giúp cho việc thực hiện quy chuẩn
thực hành này.

sức khỏe huẩn thực hành
này

ã

quản lí cơ sở vì hòa
nhập của người khuyết tật

viivi

Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật



Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

Ông Piere Blanc, PhóTổngGiám đốc,A

n Giám đ c
Văn ph

ao đ

Robert KOSNIK, Giám đ
đ

Giám đ
t đ

Ông Reinhard EBERT, Đ a Đ
t,Bruhl,Đ

GEFIPH, Bagneux,
Pháp.

ình và Xã hội,
ari.

Bà Sebenzile Joy Patricia MATSEBULA, Quyề ố
òng Tổng thống về Tình trạng của N ời Khuyết tật,

Pretoria,NamPhi.

BàN.Popper (Hungary)

BàF.Lagadien (NamPhi)

BàP.Linders (NamPhi)

ợc bổ nhiệm sau khi tham vấn với nhóm
ChủSửdụngL ộng

Tiến sỹ ốc Dịch vụAn toàn và Vệ
sinh Lao ộng, Công ty trách nhiệm hữu hạn XEROX
Canada,Ontario,Canada.

BàAnne-Genevieve DE SAINTGERMAIN, ốc phụ
trách Quan hệ Xã hội, Các hoạ ộ ến doanh
nghiệp củaPháp, Paris, Pháp.

ại diện Ban BDA củ ức về hòa
nhậ ời khuyết tậ ức.

Bà Csilla Szauer, Bộ Gia đ Vụ Phục hồi chức
năng vàKhuyết tật, Budapest,Hung

gư

Các chuyên gia đư

ng liên quan đ

p ngư

Cố vấn

ixviii

ngày 3 đến 12 tháng 10 năm 2001, cuộc họp được triệu tập
bởi Hội đồng Quản trị của ILO tại phiên họp lần thứ 277
(tháng 3 năm 2000). Các chuyên gia tham dự được chỉ định
thông qua các phiên tham vấn với các chính phủ, nhóm hủ
sử dụng lao động và nhóm gười lao động thuộc thành viên
củaHội đồngQuản trị của ILO. Các chuyên gia tham d

Các chuyên gia được chỉ định sau các cuộc tham vấn với các

Bà Christine Langsford, Giám đốc, Ph
ười khuyết tật, Bộ phụ

trách dịch vụ gia đ

ường công
nhân củaBritishColumbia,BritishColumbia,Ca

BàLuciaVivanco, PhóGiámđốc,HộiNgười khuyết tật quốc
gia, Santiago,Chi lê.

ượng lao
động,VụĐào tạo và việc làm,BộLao động vàAn sinh x

phụ tráchViệc làm, Ban thư k

C
N

ự họp
gồm:

Chính phủ:

òng kết quả việc làm,
Chi nhánh Cải cách dịch vụ cho ng

ình và cộng

ÔngMichael Carleton, Ủy viên tòa án, Ban Bồi th
nada.

òng Lực l
ã hội,

Bắc kinh,Trung quốc.

òa

đồng,Canberra,Úc.

Ông Jian Kun Yin, Phó Giám đốc, Ph

Ông Julio Cesar Martinez-Lantugua, Phó Tổng Giám đốc
ý quốc gia về vấn đề Lao động,

SantoDomingo,Cộngh Đômi ni ca.



xix

Bà Minako NISHIJIMA, Giám đ c
lư p đoàn Thương m

BàAnne KNOWLES, Giám đ

liên quan đ n ngư

p, Liên đoàn doanh
nghi

p đoàn
Northrop

Các chuyên gia đư hóm
Ngư

Andrew KING, Trư ư

ốc Phòng ạng hóa lự
ợ ộng AP, Tậ ại thế giới Châu Á

IBM,Tokyo,NhậtBản.

ố iều hành, Hiệp hội
ThamvấnChủSửdụngL ộngMalawi,Blantyre,Malawi.
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1.1. Mục tiêu:

1.2.Nguyên tắc

Cuốn quy chuẩn thực hành này nhằm cung cấp một số chỉ
dẫn cho công tác

) ình

c

ên
ví dụ như và ;

(Số 159) và

vớimục

(a đảm bảo được người khuyết tật có cơ hội b đẳng
tại nơi làmviệc

(b) tăng cường triển vọng nghề nghiệp cho người khuyết
tật thông qua việc tạo điều kiện tốt cho họ trong tuyển
dụng, trở lại làm việc, trụ việc và có cơ hội thăng tiến
trong công việ

(c) quảng bá việc xây dựng một môi trường làm việc an
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phải bỏ ra li quan đến người khuyết tật được giảm
tớimức thấp nhất chi phí y tế bảo hiểm

(e) tối ưu hóa những đóng góp do lao động khuyết tật có
thểmang lại cho doanh nghiệp.

1.2.1. Các nguyên tắc được áp dụng trong quy chuẩn thực
hành này là những nguyên tắc được sử dụng trong các quy
chuẩn lao động quốc tế, bao gồm Công ước

đích:
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Khuyến nghị (số 168) về Phục hồi
ết tật)

1.2.2. Việc
ình tốt và

kinh nghiệm
ì

ý báu củamình.

rên

bởi
khi

và tại cơ sở liê
quan tâm thích . Quy chuẩn này

chứng cứ cho th

trong quá trình làm việc, những ví dụ thực tế chứng minh

một chiến lược

1.2.4. Theo
ình i

Chức năng Lao động và
Việc làm (NgườiKhuy

dựa trên những chứng cứ thực tiễn
n để người khuyết tật đóng góp

nhiều cho doanh nghiệp và duy tr được những kiến thức
chuyênmônqu

1.2.3. Quy chuẩn thực hành này căn cứ t
h nghiệp thu được kết quả kinh doanh tốt

ộng này có
khả năng đóng góp nhiều cho cơ sở nơi họ làm việc được
bố trí công việc phù hợp với chuyênmôn và khả năng của họ

đó n quan đến người khuyết tật
được đáng được xây dựng
trên cơ sở các

lưu giữ được những kinh
nghiệm

đã
rằng doanh nghiệp có thể tiết kiệm được những khoản chi
phí đáng kể về y tế, bảo hiểm và về thời gian nếu doanh
nghiệp đó biết áp dụng

.

đẳng về cơ hộ cho người
khuyết tật và đối xử công bằng với người khuyết tật tại nơi

năm1983.

, những điển h
sẽ tạo điều kiệ

quan điểm
cho rằng doan từ
việc thu nhận lao động khuyết tật những lao đ

nếu các yếu tố

ấy doanh nghiệp có thể kinh
doanh phát đạt thông qua việc

công việc quý báu của những lao động bị khuyết tật

quy định của ILO, các biện pháp tích cực đặc
biệt nhằmđảmbảo thực thi tốt b

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

quản lí cơ sở vì hòa
nhập của người khuyết tật

làm việc sẽ không bị coi là phân biệt đối xử với các lao động
khác.

được thực hiện hiệu quả nhất khi có sự phối hợp tích cực
giữ tổ chức chủ sử dụng lao động, đại diện
người lao động, tổ chức của người lao động và tổ chức của
người khuyết tật.

1.3.1. Quy chuẩn này nhằmđem lại lợi ích cho

i) Các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế tư nhân và
nhà nước với quymô khác nhau, có cơ sở tại khu vực
thành thị cũng như nông thôn của các nước công
nghiệp hóa, các nước đang phát triển cũng như các
nước đang trong thời kỳ quá độ.

ư vấn và các
dịch vụ khác cho các doanh nghiệp thành viên, cũng
như với vai tr ơ quan vận động tuyên truyền
về cơ hội việc làmchongười khuyết tật.

iii) Tổ chức của người lao động có vai tr đại diện
cho quyền lợi của người lao động, kể cả lao động là
người khuyết tật tại các cơ làm việc cũng như
trong các cuộc thamvấn và quá tr ương lượng.

1.2.5. Việc

a Chính phủ, của

có vai trò là
bên cung cấp các dịch vụ thông tin, t

ò làmột c

ò

sở
ình th

1.3. Ápdụng

ii) Tổ chức của chủ sử dụng lao động

quản lí cơ sở vì hòa nhập của Người khuyết tật
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iv) Các cơ quan công quyền có trách nhiệm xây dựng
chính sách quốc gia li uan đến thúc đẩy cơ hội
việc làm cho người khuyết tật và thực hiện các chính
sách đó.

v) Người khuyế

vi) Tổ chức của người khuyết tật với vai tr đẩy
cơ hội việc làmchongười khuyết tật.

vii) Lao động khác tại nơi làm việc khi họ nhận thức
rằngmôi trường làm việc hiện tại vẫn chấp nhận và

ác quy định nêu trong cần được coi
là những

trường việc. Các quy
định này giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa những lợi ích thu
được từ việc sử dụng và duy tr động khuyết
tật. Các quy định này cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo

ghiệp,
họ được hưởng sự b đẳng về cơ hộimà không phải chịu sự
phân biệt đối xử trong khuôn khổ các quy định của pháp luật
quốc gia.

ên q

t tật, bất kể nguồn gốc hoặc tính chất
loại khuyết tật của họ là gì.

ò thúc

sẽ
giúp ì việc làm kể cả khi họ có bị khuyết tật
bất kể nguyên nhân khuyết tật là gì.

1.3.2. C quy chuẩn này
nội dung

trong môi công

ì việc làm cho lao

ình

họ duy tr

căn bản cho việc

lao
động khuyết tật có thể đóng góp đáng kể cho doanh n

quản lí cơ sở vì hòa nhập
của người khuyết tật

1.4. Địnhnghĩa

Điều chỉnh

Những ổi công việc bao gồmviệc sửa , thay
thế ội dung công việc,
thời gian làm việc và cách thức tổ chức công việc, sửa sang
môi t ới

các Nhà
chỉ thị

ý.

Một quy trình công việc tại c

ý của doanh nghiệp.

Một cá nhân với triển vọng trong tìm kiếmviệc làmphù hợp,
quay lại làmviệc, trụ lâu dài v

thay đ đối với
máymóc và thiết bị và/hoặc thay đổi n

rường làm việc để tạo tiếp cận v môi trường công

Bộ, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chức
nước có chức năng ban hành quy định, hoặc các văn
bản hướngdẫn khác có hiệu lực pháp l

ơ quan xí nghiệp nhằm tạo điều
kiện cho việc sử dụng lao động là người khuyết tật thông qua
những nỗ lực được phối hợp đồng bộ và có tính đến nhu cầu
của cá nhân, đến môi trường làm việc, đến nhu cầu và trách
nhiệmpháp l

à thăng tiến với công việc đó bị
giảm sút đáng kể do hậu quả của khiếm khuyết được thừa
nhận về thể trạng, giác quan, trí tuệ hoặc tâm thần.

đổi

việc, tạo điều kiện cho việc sử dụng lao động khuyết tật.

năng của

Cơquan có thẩmquyền

Người khuyết tật

Quản lí cơ sở vì hòanhập củangười khuyết tật
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Phânbiệt đối xử

Chủ sửdụng laođộng

Bất kỳ sự phân biệt, xa lánh hoặc thiên vị nào dựa trên lý do
nào hậu quả

ên
dựa vào

. Những
hành vi cụ thể của một cán bộ nhà

trên cơ sở những
lĩnh vực bị cấm

xử gián tiếp ình huống, quy
ình th

ưu tiên
do kết quả của việc áp dụng các biện pháp

đó dẫn đến làm mất đi hoặc giảm sút tính công
bằng về cơ hội hoặc trong cách đối xử li quan đến lĩnh vực
việc làm hoặc nghề nghiệp. Những quy định chung
đó làmnảy sinh sự phân biệt đối xử trên cơ sở những lĩnh vực
bị cấm được gọi là phân biệt đối xử về luật pháp

nước hoặc một cá nhân
thuộc cơ sở tư nhân đối xử không công bằng với người khác
hay thành viên của một nhóm người nào

được gọi là phân biệt đối xử trên thực tiễn.
Phân biệt đối dùng để chỉ những t
định hay cách làm trông qua có vẻ rất b ường nhưng
trên thực tế lại dẫn đến kết quả là ngườimang những đặc tính
nào đó bị đối xử không công bằng. Sự phân biệt hoặc

bảo vệ và hỗ trợ
người khuyết tật không bị coi là phân biệt đối xử.

Một người hay một tổ chức sử dụng lao động theo hợp đồng
lao động miệng hoặc bằng văn bản từ đó thiết lập quyền và
nghĩa vụ của cả hai phía, theo quy định của pháp luật và
thông lệ của quốc gia. Nhà nước, các cơ quan công quyền,
các công ty tư nhân cũng như cá nhân đều có thể trở thành
chủ sử dụng lao động.

Chương tr ười laođộng

Cơhội b

ình trợ giúpng

ình

Khiếmkhuyết

Một chương tr chủ sử dụng lao động tổ
chức của người lao động đồng thực hiện hoặc chỉ bởi chủ sử
dụng lao động , hoặc riêng bởi tổ chức của người
lao động dịch vụ trợ giúp cho người lao động
và trong nhiều trường hợp cho cả gia đ
ười này có những vấn đề dễ dẫn đến ăn, ức chế làm

ảnh hưởng hoặc có thể gây ảnh hưởng t

Một tổ chức có thành viên là các doanh nghiệp đơn lẻ, các
hội khác của chủ sử dụng lao động hoặc cả hai, được thành
lập với mục đích chủ yếu là bảo vệ và tăng cường quyền lợi
của các thành viên đồng thời cung cấp các dịch vụ cho thành
viên trong nhữngvấn đề li quan đến việc làm.

đẳng và cơ hội b đẳng chomọi người trong
lĩnh vực việc làm, dạy nghề và các nghề đặc biệt, không có
sự phân biệt đối xử, phù hợpvớiĐiều 4 củaCôngước 159.

ường của một
chức năng nào về tâm l

ình do kết hợp với

thực hiện
nhằm cung cấp

, ình của họ khi những
ng khó kh

ới hiệu suất công
việc.

ên

Tiếp cận bình ình

Bất kỳ sự ình th
ý, giải phẫu hoặc thể chất.

mất hoặc không hoạt động b

Tổchức của chủ sửdụng laođộng

đẳng
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Quychuẩnquốc tế

Phân tích việc làm

Các nguyên tắc và tiêu chuẩn áp dụng cho mọi lĩnh vực lao
T

(chính

ình thức các Công

ụng.

hướngdẫn

chi tiết

òi hỏi cùng
với các kỹ n cần õ ng

ì, làm nh

ình bố trí việc làm.

đ

Đ

ộng được Hội nghị toàn thể của ổ chức Lao động Quốc tế
có đại diện ba bên phủ, chủ sử dụng lao động, người
lao động) thông qua. Các quy chuẩn này được thể hiện dưới
h ước hoặc các Khuyến nghị về lao động
quốc tế. Các quốc gia thành viên sau khi phê chuẩn các công
ước này, có nghĩa vụ bắt buộc phải áp d Các khuyến
nghị không mang tính bắt buộc áp dụng mà chỉ mang tính
chất chính sách, pháp luật và thực hiện.

iều chỉnh hoặc thiết kế lại các công cụ, máymóc, vị trí làm
việc và môi trường làm việc theo nhu cầu của cá nhân. Điều
chỉnh công việc cũng có thể bao gồm việc điều chỉnh cách tổ
chức công việc, lịch làm việc, thứ tự công việc và chia nhỏ
các nhiệmvụ của công việc đó thành đầu việc cơ bản.

Liệt kê chi tiết các nhiệm vụ mà một công việc đ
ăng cần thiết.Việc phân tích này chỉ r ười

lao động phải làm g ư thế nào, tại sao lại phải làm
nhưvậy và những kỹ năng nào cần có để thực hiện công việc.
Phân tích cũng có thể chỉ ra chi tiết về công cụ cần sử dụng,
máy móc cần vận hành. Phân tích công việc thường là bước
đầu tiên trong quá tr

Điều chỉnh côngviệc

Trụviệc

Hòanhập

An toànvệ sinh (viết tắt làOSH)

Duy trì việc làm lâu dài với cùng một
một

các hoạt
ã

hội.

òng ngừa, dịch
vụ có nội dung t

cầu phải xây dựng và
duy trì môi tr

tình rạng
thể chất và tâm thần của họ.

ì
hoặc của ng tật.

chủ sủ dụng lao động,
trong cùng nhiệm vụ hoặc với những nhiệm vụ khác
nhau, hoặc điều kiện làm việc khác nhau, kể cả trở lại công
việc saumột thời gian nghỉ được trả lương hoặc không được
trả lương.

Đưa người khuyết tật trở thành đối tượng tham gia
động về việc làm, giáo dục, đào tạo và mọi lĩnh vực của x

Dịch vụ sức khỏe có chức năng chủ yếu là ph
ư vấn cho chủ sử dụng lao động, người lao

động và đại diện người lao động về nhu
ường làm việc an toàn và lành mạnh để bảo vệ

tối đa thể chất và tâm thần của người lao động trong khi làm
việc. OHScũng cung cấp tư vấn về điều chỉnh công việc cho
phù hợp với khả năng của người lao động dựa trên t

Tổ chức đại diện cho người khuyết tật đồng thời tổ chức các
hoạt động tuyên truyền vận động cho quyền của người
khuyết tật. Những tổ chức này có thể là những tổ chức v

ười khuyết

laođộng

Tổ chức củangười khuyết tật
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Trở lại làmviệc

củangười lao

Quá trình ng
ì th

Quá trình tạo khuyết tật tìm
nó v

òa nhập hoặc tái hòa nhập của ng khuyết tật ã
hội.

,
g quan tâm.

ào

ý theo hình thức hợp

ười lao động được hỗ trợ để quay lại làm việc
saumột thời gian nghỉ v ương tích hoặc ốmđau.

điều kiện cho người được việc
làmphù hợp, trụ lâu dài với à thăng tiến

ười vào x

Ủy ban đóng tại các doanh nghiệp để làm đầu mối đại diện
cho người lao động để chủ sử dụng hợp tác và tham vấn về
nhữngvấn đề hai bên cùn

Bất kỳ người n làm việc để hưởng lương và thưc hiện một
dịch vụ nà Công việc được
quản l làm việc bằng văn bản hay
hợpđồngmiệng.

Người được công nhận theo quy định của pháp luật hoặc
theo thông lệ, phù hợp với Công ước về Đại diện Người lao
động năm 1971 (số 135), có thể là: a) đại diện của công đoàn
có nghĩa là người được công đoàn chỉ định hoặc bầu lên;

Phụchồi chứcnăng laođộng

, qua đó thúc đẩy
việc h

o đó cho chủ sử dụng lao động.
đồng

Ủyban động tại nơi làmviệc

Người laođộng

Đại diệnngười laođộng

hoặc b) đại diện được bầu có nghĩa là đại diện do người lao
động bầu tự do để thực hiện một nhiệm vụ, phù hợp với quy
định của pháp luật hoặc thỏa ước tập thể, có trách nhiệm
không trùng với các hoạt động được công nhận

cho công đoàn của nước đó

ếu tố quyết định điều kiện làm việc của người lao
động. , tổ chức công
việc, nội dung công việc, các dịch vụ phúc lợi và chính sách
bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động.

Cơ sở vật chất và bối cảnh tiến hành công việc cũng như các
yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người
lao động.

Mọi địa điểm mà người lao động cần có mặt hoặc đi đến để
thực hiện công việc, dưới sự giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp
của chủ sử dụng lao động. Ví dụ: tại các cơ quan, nhà máy,

, công trường xây dựng, trên các con tàu và tại nhà
riêng.

ơi cá nhân tiến hành

,

là chỉ dành
riêng

Những y
Các yếu tố này bao gồm: giờ làm việc

nông trang

òng, nhà máy n

Điềukiện làmviệc

Môi trường làmviệc

Địađiểm làmviệc

Chỗ làmviệc

Một phần của văn ph
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2. Nghĩa vụ chung của đại diện chủ sử dụng
lao động, đại diện người lao động và trách nhiệm
củacơquanchứcnăng

2.1. Nghĩa vụ chung của chủ sửdụng laođộng

2

ình hỗ trợ nhân viên nếu có.

2
:

(a) tuyển dụng ìm việc,
trong

(c) chính sách trụ việc cho nhân viên bị khuyết tật
trong quá trình làmviệc

2
nữa

.1.1. Để

đ

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật chủ
sử dụng lao

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người
khuyết tật

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người
khuyết tật

động cần xây dựng cho mình một chiến lược và
coi đó như một phần không thể tách rời của chính sách việc
làmnói chung và đặc biệt làmột bộ phận của chiến lược phát
triển nguồn nhân lực. Chiến lược này ược kết nối với
chương tr

.1.2. Chiến lược
phải bao gồmcác quy định liên quan đến

người khuyết tật đang t
đó có cả người chưa từng làm việc và những

ngườimongmuốn được trở lại làm việc saumột thời
gian nghỉ;

(b) cơ hội việc làmchomọi nhân viên có khuyết tật;

.1.3. Chiến lược
phải được kết nối với một chính sách khác tại

cơ sở nhằmquảng bá tuyên truyền vềmôi trường làmviệc an
toàn, lành mạnh có đi kèm với những chính sách về an toàn

1312

công việc, gồm có bàn hoặc mặt bằng được sử dụng, ghế,
thiết

Hoạt động nhằm tạo kinh nghiệm hoặc kiểm tra mức độ phù
hợpđối vớimột công việc nhất định.

bị và các vật dụng khác.

Thửviệc



lao động và điều
chỉnh công việc hoặcmôi trường làm việc, phát hiện sớm và
chuyển sang chữa trị y tế đối với các trường hợp bị thương
tật trong quá tr đồng thời bố trí hệ thống người
kèm việc nhằm tạo điều kiện

.1.4. Chiến lược
phải

đẳng về cơ hội và h ,
tạo cơ sở cho việc thực thi các công ước của ILO đặc biệt là
Côngước số 159.

.1.5. Cần xây dựng các chương tr
đại diện của người lao động, có tham vấn

với lao động là người khuyết tật, với các dịch vụ sức khỏe
nghề nghiệp nếu có, và khi có thể, với tổ chức của người
khuyết tật. Trong quá tr ương tr

thu thập được
nhiều kiến thức tốt về những vấn đề li quan đến người
khuyết tật nếu biết tham vấn với các cơ quan chức năng và
các tổ chức chuyênm

.1.6. Chiến lược
tại nơi làm việc phải được điều phối tốt, phát huy

được vai tr ơ quan thuộc cơ cấu
hiện tại hoặc xây dựng một cơ cấu mới nhằm phục vụ mục
đích này. Người phụ trách hoạt động điều phối này phải

sức khỏe, phân tích rủi ro chomọi hình thức

ình làm việc,
cho nhân viên mới hòa nhập

với công việc.

2
tuân thủ các chính sách và pháp luật quốc gia,

và phải thể hiện nguyên tắc bình òa nhập

2 ình can thiệp trên tinh
thần hợp tác với

ình xây dựng các ch ình can
thiệp này, chủ sử dụng lao

ên

ôn.

2

ò của các c

động cũng có thể

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người
khuyết tật

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người
khuyết tật

ban ngành tổ chức

được tập huấn về
hoặc phải được có chuyên môn trong

lĩnh vực này.

.1.7. Chủ sử dụng lao động cần phối hợp với các
dịch vụ việc làm để giúp người lao động khuyết tật t

hù hợp với khả năng, năng lực làm việc và nguyện
vọng.

.1.8. Chủ sử dụng lao động cần đảm bảo rằng trong công
việc, người khuyết tật được đối xử b

hương tiện
đi lại,

ăng
cường cơ hội việc làm cho người khuyết tật và duy tr

động này có thể được thực hi
ư cung cấp thông tin thiết thực và các dịch vụ

tư vấn, đặc biệt là với

có thể đem lại cho ộng kinh doanh
của doanh nghiệp; tăng cường

,
đồng thời tuyên truyền chiến lược trong suốt quá tr

.1.10. Để tăng cường việc xây dựng và thực hiện chiến lược

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết
tật cung cấp nhân viên

2 cơ sở
ìm việc

làm p

2
ình

về các quyền lợi vật chất ví dụ p
nhàở.

2.1.9. Tổ chức của chủ
ãi tới các thành viên của tổ chức về t

ì công
việc cho những nhân viên bị khuyết tật trong quá trình làm
việc. Những hoạt ện thông qua
các hình thức nh

các doanh nghiệp có quymônhỏ; tuyên
truyền về những ích lợi mà việc

hợp tác giữa các doanh nghiệp
trong lĩnh vực

ình
thamvấn trên quymôquốc gia và quốc tế.

2

đẳng với lao động
không khuyết tật

sử dụng lao động phải có hoạt động
quảng bá rộng r

hoạt đ
quản lí cơ sở vì hòa nhập của

Người khuyết tật

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật
về này
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quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết
tậ

, tổ chức của
chủ sử dụng lao động phải làmgương trong việc xây dựng và
thực hiện chiến lược này đối v

1.2.1 Cơ quan hữu quan cần tuyên truyền quảng bá việc áp
dụng chiến lược
t tại nơi làm việc tới các chủ doanh nghiệp, coi đó là một

phần của chính sách quốc gia nhằm tăng cường cơ hội việc
làm cho người khuyết tật trong khu vực kinh tế tư nhân và
nhà nước.

.2.2 C ơ quan hữu quan đưa các vấn đề liên quan
đến người khuyết tật vào khuôn khổ các nguyên tắc phát
triển kinh tế

.

.2.3 Cơ quan hữu quan phải định kỳ kiểm tra rà soát mọi
quy định đ

ười lao động trong khu vực tư
nhân và nhà nước, nhằm đảm bảo không có sự phân biệt đối
xử với người khuyết tật

.2.4 Cơ quan hữu quan phải định kỳ kiểm tra rà soát hệ
thống bảo trợ x đền bù cho người
lao động

việc người khuyết
để có thu nhập trên

ới các nhân viên củamình.

2 ác c cần
về

- xã hội trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và iều
kiện của nướcmình

2
ã ban hành trong lĩnh vực việc làm, duy trì việc

làm và trở lại làm việc của ng

2
ã hội, kể cả các chính sách

ngại ngoài ý muốn nào tật làm
việc, duy trì việc làmhoặc trở lại làmviệc

2.2 Tráchnhiệmcủa cơquanhữuquan

đ

, nhằm đảm bảo có đủ nguồn hỗ trợ, không có trở
đối với

thị trường lao độngmở.

.2.5 Cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để giúp các
doanh nghiệp tiến hành các hoạt động

t trong tuyển dụng,
ười khuyết tật, thông qua việc giúp

doanh nghiệp t thể nào là chất lượng tốt trong sắp xếp
việc làm, tư vấn kỹ thuật, phục hồi chức năng và các dịch vụ
khác, trong cả hai khu vực tư nhân và nhà nước. Tùy theo
hoàn cảnh thực tế và quy định pháp luật mỗi nước có thể
khuyến khích việc thành lập ủy ban v

ường sản xuất, chương tr đặc
trách về quan hệ lao động, và ủy ban v

.2.6 Cơ quan chức năng phải đảm bảo rằng các dịch vụ
cần thiết cho chủ sử dụng lao động các cơ sở khác nhau

phải đảmbảo chất lượng và được cung cấp kịp thời,
đồng bộ.

.2.7 Cơ quan chức năng cần xây dựng tiêu chuẩn nhằm
xác định thế nào là mức điều chỉnh

đất nước.

.2.8 Cơ quan chức năng phải đảm bảo nguồn lực cho hỗ
trợ kỹ thuật, bù lương và các h

đẩy cơ hội việc làm, duy tr
ười khuyết tật và thông báo tới chủ sử dụng lao động về

những chính sách này.

.2.9 Cơ quan chức năng cần nỗ lực chủ sử

2

duy trì việc làm
và trở lại làm việc của ng

ìmhiểu

ì sức khỏe và an toàn tại
hiện tr ình hỗ trợ nhân viên, tổ

ì sự bình

2
do

cung cấp

2
và hỗ trợ hợp lý chiểu

theo pháp luật và thông lệ của

2
ình thức khuyến khích hỗ trợ

khác nhằm thúc ì việc làm cho
ng

2 khuyến khích

đẳng.

quản lí cơ sở vì hòa
nhập của người khuyết tậ
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dụng lao động cung cấp thông tin và trực
tiếp với dịch vụ việc làm và các dịch vụ khác để giúp cho các

này hoạt động và hoạt động có hiệu Cơ quan chức
năng cần mời tổ chức của chủ sử dụng lao động tham gia
hoặc tài trợ cho các chiến dịch nâng cao nhận thức về vấn đề
người khuyết tật và việc làm.

.2.10. Cơ quan ch tổ chức của
người lao động và chủ sử dụng lao động có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau và với các cơ quan chuyên môn liên quan, với
các cơ quan cung cấp dịch vụ và tổ chức của người khuyết tật
nhằmmụcđích trao đổi thông tin về

, bao gồm:

khai áp dụng kỹ thuật và công nghệ về
điều chỉnh sửa sang nơi làmviệc

(b) hệ thống sắp xếp việc và kinh nghiệm
côngviệc cho người khuyết tật

(c) điều chỉnh hệ thống thông tin quảng cáo và
phỏng vấn nhằm mục đích tuyển dụng và quảng bá
việc làmchongườ

nghề nghiệp liên
quan đến bảomật thông tin về lao động khuyết tật và
nâng cao nhận thức trong lĩnh vực người khuyết tật

.2.11 Cơ quan chức năng cần giám sát và kiểm tra định kỳ
hiệu quả của các chính sách khuyến khích hoặc dịch vụ

tham gia kết nối

cơ sở quả.

2

(a) triển
;

làm tạo
;

i khuyết tật;

ban hành

.

2
các

ức năng cần tạo điều kiện để

(d) quy định về đạo đức

quản lí cơ sở vì hòa nhập
của người khuyết tật

tư vấn kỹ thuật về việc làm cho người khuyết tật, ch ách
về thúc đẩy cơ hội việc làm, duy tr

ười khuyết tật.

.2.12. Nhằm tăng cường áp dụng chiến lược
, cơ quan chức năng phải ban

hành và áp dụng một chiến lược tương tự cho chính nhân
viên của m ương về tuyển dụng lao
động khuyết tật, ạo cơ hội b

.2.13. Cơ quan chức năng phải xem xét các biện pháp thúc
đẩy việc làm, duy tr ười
khuyết tật có lồng ghép các cụ thể nhằm vào lao
động là phụ nữkhuyết tật

ơ hội
việc làm b đẳng cho người lao động trên quy mô riêng lẻ
từng doanh nghiệp và tại các cuộc tham vấn và đàm phán ở
cấp quốc gia, tổ chức của người lao động phải vận động tích
cực cho cơ hội việc làm và đào tạo cho người khuyết tật, bao
gồmcả các biện pháp về duy tr

.3.2 Tổ chức của người lao động phải tích cực khuyến
khích lao động khuyết tật tham gia trở thành thành viên của
tổ chức và nắmgiữ vai tr

ính s
ì việc làm và trở lại làm

việc của công nhân là ng

2

ình và phải nêu tấm g
t ình

áp dụng chính sách duy trì việc làmvà trở lại làmviệc.

2
ì việc làm và trở lại làm việc cho ng

nội dung
.

2.3.1 Trong quá trình tuyên truyền chính sách về c
ình

ì việc làmvà trở lại làmviệc.

2

ò chủ chốt trong tổ chức.

đẳng cho lao động khuyết
tật,

2.3 Trách nhiệm chung của tổ chức đại diện của
người laođộng

quản lí cơ sở vì
hòa nhập của người khuyết tật
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2 tích cực
ãnh

công nhân của
chính

sách òa nhập ng
ãnh

2

ình

ban hành và

cho phù hợp với nêu trong quy chuẩn
này;

ình truyền
thông và ch trình nhằm mục tiêu giảm thiểu
khuyết tật do chủ sử dụng lao

.3.3 Tổ chức của người lao động phải đại diện
cho quyền lợi của người lao động khuyết tật trước ban l

, trong các ủy ban cơ sở, ủy
ban an toàn hoặc các ủy ban khác, phải thúc đẩy các

nhằm h ười khuyết tật tại nơi làm việc, kể cả
các hoạt động về nâng cao nhận thức cho l đạo và nhân
viên và việc điều chỉnh sửa sang cần thiết.

.3.4 Tổ chức của người lao động cần tuyên truyền và tập
huấn cho các thành viên của tổ chức về vấn đề liên quan đến
người khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức
và ấn phẩmcónội dung b đẳng cho người khuyết tật.

2.3.5 Nhằm tuyên truyền cho môi trường làm việc lành
mạnhvà an toàn, tổ chức của người lao động cần:

(a) tuyên truyền mạnh mẽ cho việc chấp hành
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về an toàn lao
động và sức khỏe, đồng thời với việc áp
dụng các quy định về can thiệp sớm và chuyển
tuyến

(b) hợp tác và tham gia vào các chương tr
ương

động hoặc tổ chức của
người khuyết tật tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi của
người lao động.

đạo doanh nghiệp

quy định
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2

tương tự ể áp dụng cho tổ chức ình.

2
các luật lao ộng

hỗ trợ kỹ thuật

ình giúp
ng sớm trở lại làmviệc

ng nêu trong
Quy chuẩn này

.3.6 Để t

đ

đ
nhằm tạo điều kiện cho

chủ sử
dụng lao độ

húc đẩy việc ban hành và áp dụng chiến lược
, tổ chức của

người lao động phải ban hành và áp dụng một chiến lược
củam

.3.7. Tổ chức của người lao động phải nâng cao nhận thức
của chủ sử dụng lao động về , các công ước
cũng như người
khuyết tật tiếp cận công việc.

2.3.8 Tổ chức của người lao động cần khuyến khích các
thành viên của tổ chức hợp tác với các chương tr
ười khuyết tật được ban hành từ

nhằm thực hiện những quy định
.

quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật
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3 Nội dung công tác quản lý cơ sở vì hoà nhập
củangười khuyết tật

3 ý cơ sở vì hoà nhập
củangười khuyết tật
.1. Xây dựng chiến lược quản l

3 coi công tác quản lý cơ sở
vì hoà nhập của người khuyết tật

, vì vậy

nh nghiệp.

3 ý c
pháp luật,

chính sách và

3.1.3. Khi xây dựng chiến l ý c

3 này

,

và sức khỏe cùng với các chính sách can thiệp sớm và
chuyển viện lên tuyến trên sao cho phù hợp với các quy ịnh
chung.

.1.1. Chủ sử dụng lao động cần

đồng thời ủng hộ việc tuân thủ các quy định về

đ

làmột nhiệmvụưu tiên góp
phần tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp phải
coi đó là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát
triển nguồn nhân lực của doa

.1.2. Chiến lược quản l
hải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ

đường lối chung của đất nước, đồng thời có
tính đến cơ cấu bộmáy thực hiện và cách thức tổ chức.

ược quản l
, chủ sử dụng lao động cần hợp tác với

đại diện người lao động và tham vấn người lao động hoặc
người đại diện của họ.

.1.4. Chiến lược cần bổ sung cho chiến lược phát triển
nguồn nhân lực trong mục tiêu sử dụng tối ưu đóng góp và
khả năng của mọi nhân viên trong đó có người khuyết tật

an toàn lao
động

ơ sở vì hoà nhập của người
khuyết tật p

ơ sở vì hoà nhập
của người khuyết tật

3 ý c
gánh

vác trách nhiệm đối với ình
là ng

3 c quản lý c

khi cần

ình
tuyển dụng thông th .

3 ý c
ãi cho mọi

có

3

, về
vị trí thực hiện

suất cao nhất. Đây có thể l nội dung
của công tác công

.1.5 Chiến lược quản l
cần xem xét việc hỗ trợ cho người lao động

một hoặc nhiều thành viên gia đ
ười khuyết tật.

.1.6. Chiến lượ
cần quy định tham vấn với

cơ quan dịch vụ việc làmhoặc các cơ quan chuyênmôn khác
để đảm bảo người khuyết tật được tuyển dụng vào

công việc phù hợp với năng lực, khả năng công việc và
nguyện vọng cá nhân, giống như trong những quy tr

ường

.2.1. Chiến lược quản l
cần được phổ biến rộng r nhân viên

được biết, cách viết đơn giản dễ hiểu, trên tinh thần hợp
tác với đại diện của người lao động

.2.2. Các thông tin chung liên quan đến người khuyết tật
tại nơi làm việc phải được phân phát tới tay mọi nhân viên,
kèm theo đó là những thông tin chi tiết về chiến lược của
doanh nghiệp những điều chỉnh có thể sẽ phải tiến hành
đối vớimôi trường làm việc, với công việc và
với giờ giấc làm việc giúp cho người khuyết tật có thể làm
việc với năng àmột phần

khởi động công việc cho cán bộ nhân viên
hoặc củamột cuộc họp nâng cao nhận thức về lĩnh vực người

ơ sở vì hoà nhập của người
khuyết tật

ơ sở vì hoà nhập của người
khuyết tật có liên quan

ơ sở vì hoà nhập của người
khuyết tật

đến việc

3.2. Thông tin tuyên truyềnvànâng caonhận thức

2322



Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật Nội dung công tác quản lý cơ sở vì hoà nhập của người khuyết tật

khuyết tật. Cùng với việc giới thiệu chung, cần tạo điều kiện
đểmọi nhân viên có thể nêu những thắcmắc xung quanh

xảy ra khi làmviệc với người khuyết tật.

đóng góp từ các cơ quan chuyên
môn, trong đó khi cần thiết có thể bao gồm cả tổ chức của
người khuyết tật khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động tuyên truyền nâng cao nhận thức tại cơ sở.

ược quản l đến người khuyết tật, thông
qua những biện pháp phù hợp tuyển dụng người khuyết
tật và tiếp tục sử dụng những lao động bị khuyết tật trong quá
tr

.2.5. Chủ sử dụng lao động, tổ chức của chủ sử dụng lao
đông, tổ chức của người lao động, các cơ quan chức năng và
tổ chức của người khuyết tật cần hợp tác xem xét việc quảng
bá ược liên quan đến yếu tố người khuyết tật
cũng như thông tin thực hiện các chính sách về
lĩnh vực này.

.2.6. Chủ sử dụng lao động cần thông báo
với các nhà

cung cấp cũng như những đầu mối cung cấp h hóa nhằm
mục tiêu khuyến khích gương tốt

.

các
tình huống có thể

3 ò ý kiến

3

ý các yếu tố liên quan
về

ình làmviệc.

3

rộng rãi chiến l
liên quan đến

3 về chiến lược
quản lý cơ sở vì hoà nhập của người khuyết tật

àng
xây dựng trong việc hoà

nhập của người khuyết tật

.2.3. Cần thăm d

.2.4. Chủ sử dụng lao động, kể cả các cán bộ quản lý cấp
cao của doanh nghiệp, cần thể hiện cam kết thực hiện chiến
l

3
ý cơ sở vì hoà nhập của người khuyết tật

3
ý cơ sở vì hoà nhập của người khuyết

tật

3

3 giá hiệu quả
của các chính sách hỗ trợ của mình ình
trợ giúp nếu có, có thể yêu cầu chủ sử dụng lao

3 ình chính sách

bảo mật

.2.7. Trong khi khuyến khích xây dựng và áp dụng chiến
lược quản l , nhóm
các chủ sử dụng lao động và tổ chức của chủ sử dụng lao
động cần xem xét tổ chức hoạt động về trao đổi thông tin và
tập huấn về lĩnh vực này cho các cơ quan công quyền có liên
quan, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan hữu quan
khác.

.3.1. Chủ sử dụng lao động cần đánh giá hiệu quả thực
hiện chiến lược quản l

theo và nếu cần thiết có thể chỉnh sửa cho tốt hơn.

.3.2. Đại diện người lao động tại cơ sở phải được tham gia
hoạt động đánh giá và được cung cấp thông tin về việc đánh
giá.

.3.3. Cơ quan chức năng, với mục tiêu đánh
đối với các chương tr

.3.4. Mọi thông tin liên quan đến chương tr
phải được giữ

kín, không nêu tên người liên quan, và được trước
khi đưa ra công bố.

3.3. Đánhgiáhiệuquả thựchiện

định kỳ

động cung
cấp thông tin cần thiết.

quản lý cơ sở vì hoà nhập của người khuyết tật
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4. Tuyểndụng

4.1. Chuẩnbị trướckhi tuyểndụng

4
ình tuyển dụng nhằm

ình
huyết tật và không khuyết tật.

ình

và nhấn mạnh tiêu chí bình xét mọi ứng
viên là dựa trên n

4 trình tuyển dụng
thu hút ình

ý kiến các c

ình thức mà ng

thông qua

4

.1.1. Nguyên tắc không phân biệt đối xử cần được tôn
trọng trong suốt quá tr

động và cơ hội b đẳng cho ứng
viên là người k Ví dụ, chủ sử
dụng lao động có thể thêmmột câu với nội dung cam kết tạo
cơ hội b đẳng cho mọi người trong thủ tục tuyển dụng
cũng như trong bài quảng cáo tuyển dụng, sử dụng lô gô để
cho thấy công ty đang áp dụng một chính sách như vậy, đặc
biệt liên quan đến việc mời người khuyết tật tham gia thi
tuyển

được nhiều nhất người khuyết tật có tr độ tham
gia. Để làm được như vậy, chủ sử dụng lao động có thể hỏi

ơ sở cung cấp dịch vụ việc làm cho người khuyết
tật hoặc các cơ sở chuyênmôn khác nhằm đảm bảo thông tin
tuyển dụng được đăng theo các h ười khuyết
tật ở các dạng tật khác nhau đều có thể tiếp cận được như

bài in, qua đài, trên mạng internet hoặc cung cấp
các tài liệu liên quan đến xin việc dưới các dạng văn bản
khác nhau.

.1.3. Trong trường hợp chủ sử dụng lao động nhờ cơ quan
cung cấp dịch vụ tuyển hộ, cơ quan chức năng có thể hợp tác

đảm bảo lợi ích
tối đa cho chủ sử dụng lao

duy nhất để
ăng lực của họ.

.1.2. Chủ sử dụng lao động đảm bảo quá

với các tổ chức của chủ sủ dụng lao động, với các tổ chức của
người khuyết tật liên quan cùng các đơn vị quảng cáo xây
dựng cách thức quảng cáo sao cho có t

.1.4. Cơ quan chức năng cần hỗ trợ chủ sử dụng lao động
bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng người
khuyết tật thông qua việc sủ dụng hiệu quả dịch vụ việc làm.
Cơ quan chức năng cũng cần tạo điều kiệ
tư vấn kỹ thuật, trợ giúp lương cũng như các chế độ khuyến
khích phù hợpkhác.

.1.5. Tổ chức của chủ sử dụng lao động, tổ chức của người
lao động, và khi cần thiết cả cơ quan chức năng, có thể biên
soạn sách hướng dẫn giúp cho việc tuyển dụng người khuyết
tật ở thành thị và nông thôn được thực hiện dễ dàng. Sách
hướng dẫn này phải phản ánh được điều kiện thực tế của đất
nước và các ngành nghề khác nhau.

thông qua liên hệ với các
trung tâm dịch vụ, các cơ sở dịch vụ việc làm và tổ chức của
người khuyết tật để qua đó cơ sở dịch vụ biết và đáp ứng hiệu
quả nhu cầu việc làmcủa chủ sử dụng lao động.

nơi làm
việc, vị trí thực hiện công việc cũng như điều kiện làm việc,

hể thu hút nhiều ứng
viên khuyết tật nhất.

4

n cho việc cung cấp

4

4

4.1.7. Khi cân nhắc tuyển dụng một ứng viên khuyết tật
cho một vị trí công việc cụ thể, chủ

có thể phải

.1.6. Tổ chức của chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ việc
tuyển dụng lao động khuyết tật

sử dụng lao động cần
luôn để tâm đến khả năng điều chỉnh
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nhằmphát huy tối đa khả năng của ứng viên trong công việc.
Để có tư vấn và hướng dẫn về những điều chỉnh cần thiết,
chủ sử dụng lao động có thể liên hệ với các cơ sở dịch vụ việc
làm hoặc các cơ quan chuyên môn, kể cả tổ chức của người
khuyết tật hoặc v ười khuyết tật. Việc điều chỉnh nếu cần
thiết phải được lập kế hoạch cụ thể trên cơ sở tham khảo

à người khuyết tật và không khuyết tật và
được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với đại diện người lao
động và người khuyết tật liên quan (xem thêmphần 7).

ước khi tuyển dụng và các
tiêu chí tuyển chọn cần tập trung vào những kỹ năng, kiến
thức và khả năng được coi là thiết yếu để thực hiện công việc
đang cần tuyển. Phải chú

đầu bài kiểm tra được ra dưới h iếp cận
được đối với các ứng viên khuyết tật. Tương tự như vậy, tiêu
chí lựa chọn cũng phải được xem xét kỹ để đảm bảo những
tiêu chí này không vô t ười khuyết tật.

.2.2. Thành viên của ban xét tuyển dù là của các công ty tư
nhân hay nhà nước cần được hướng dẫn cách thức thực h
phỏng vấn và lựa chọn người khuyết tật.

.2.3. Chủ sử dụng lao động cần xem xét cách thức giúp
các ứng viên khuyết tật tham gia và thực hiện phỏng vấnmột
cách b đẳng với các ứng viên khác, ví dụ

oặc một luật sư

ì ng

4.2.1. Việc kiểm tra trình

ý trong việc lựa chọn bài kiểm tra
sao cho ình thức t

ình loại trừ ng

4
iện

4

ình mời một phiên
dịch viên ngôn ngữ ký hiệu h tham gia cuộc

ý
kiến của lao động l

độ tr

4.2. Phỏngvấnvàkiểm tra trìnhđộ

phỏngvấn.

4

4 ều chỉnh hỗ trợ cho quá trình tuyển dụng
nhằm

ìm việc l

4
về công ty, hoặc về

4

iện

ình thức v

4

.2.4. Khi gửi thưmời phỏng vấn, chủ sử dụng lao động có
thể khuyến khích các ứng viên tự nêu trước các yêu cầu cụ
thể của cá nhân mà họ thấy cần thiết để giúp họ tham gia
cuộc phỏng vấn được tốt.

đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người khuyết
tật t cũng như

ày cần được thông báo cho các ứng viên khuyết tật và
các nhân viên được biết.

.3.1. Chủ sử dụng lao động cần tổ chức các hoạt động định
hướng cơ sở dịch vụ, về môi trường làm
việc và về công việc cho mỗi nhân viên khuyết tật mới được
tuyển dụng cũng như với những nhân viên mới không
khuyết tật khác.

.3.2. Chủ sử dụng lao động cần đảm bảo rằng thông tin
thiết yếu về việc làm, về cơ sở làm việc ví dụ như nội quy
công việc, sách hướng dẫn, thông tin về quy định cho nhân
viên, thủ tục khiếu k , những quy định về an toàn và sức
khỏe phải được thông tin đầy đủ tới nhân viên khuyết tật
dưới các h ăn bản tiếp cận được với họ.

.3.3. Khi tiếp nhận một ứng viên khuyết tật, chủ sử dụng
lao động cần nêu cụ thể những điều chỉnh cần tiến hành với

.2.5. Việc đi

ý do để thực hiện những điều chỉnh hỗ
trợ n

4 việc chonhânviên.3. Địnhhướng công
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môi trường làm việc, với vị trí thực hiện công việc, thời gian
làmviệc hoặc việc tập huấn, đồng thời hỏi

đây cũng là thời điểm để thảo luận về những nội

.3.4. Đại diện người lao động và các cộng sự cũng phải
được
được tiến hành nhằmđáp ứng những yêu cầu cụ thể của nhân
viên là người khuyết tật.

.3.5. Chủ sử dụng lao động cần hợp tác với cơ quan chức
năng hoặc các cơ quan liên quan khác nhằm tạo điều kiện
cho việc tổ

à đồng nghiệp khi họ muốn học hỏi giao tiếp
đặc thù nhằm tăng cường việc trao đổi thông tin với những
nhân viên có khó khăn về nói, nghe hoặc hiểu ngôn ngữnói.

một ngư
để đảm bảo rằng

mọi khó khăn xảy ra được nhanh chóng phát hiện và giải
quyết. Với quan điểm đó, chủ sử dụng lao động và nhân viên
khuyết tật có thể tiếp tụcmối liên hệ sẵn có với cơ sở dịch vụ
việc làm và các cơ quan liên quan khác. Chủ sử dụng lao
động có thể hỏi ơ sở và cơ quan này nếu
cần thiết, và cũng có thể tạo điều kiện để lao động khuyết tật
liên hệ với họ nhằm giúp họ h ường và
công việcmột

ý kiến ứng viên về
nội dung này. Nếu có tập huấn về công việc hoặc hỗ trợ cá
nhân nào thì

4
ã hoặc sẽ

4

chức các khóa tập huấn cho lãnh
cách thức

4.3.6. Một khi việc tuyển dụng ời khuyết tật ã
, việc theo dõi có vai trò quan trọng

ý kiến trực tiếp các c

òa nhập vào môi tr
cách thoảimái nhất.

dung đó.

hỏi ý kiến về những điều chỉnh quan trọng đ

đạo, cán bộ quản
lý v

đ đạt
kết quả

4.4. Kinhnghiệmcôngviệc

4.5. Thửviệc và sắpxếpviệc làm

4

ìm việc

ần thiết cho công việc cụ
thể. ậy

òi Quá trình này còn
tạo

ình tập sự ã hoàn tất.

4

4
làm v

.

.4.1. Trong trường hợp chủ sử dụng lao động không trực
tiếp tham gia tuyển dụng lao động khuyết tật, họ có thể xem
xét khả năng tạo cơ hội cho người khuyết tật t được
học hỏi kinh nghiệm công việc, qua đó giúp họ tích lũy kỹ
năng, kiến thức và cách ứng xử c

Những cơ hội tích lũy kinh nghiệmcông việc như v có
thể giúp cho người lao động khuyết tật tăng sự thích ứng với
những đ

cơ hội cho chủ sử dụng lao động thay đổi nội dung công
việc cho phù hợp với khả năng và chuyênmôn của người lao
động khuyết tật, đồng thời có thể xem xét nhận người đó khi
quá tr

.4.2. Trong trường hợp tập sự kỹ năng làm việc, chủ sử
dụng lao động có thể cửmột cán bộ hoặcmột công nhân lành
nghề giúp đỡ học viên. Một cách làm khác là nhờ trung tâm
dịch vụ việc làmcung cấpmột thầy dạy việc.

.5.1. Cơ quan chức năng cần hỗ trợ các hoạt động rèn kinh
nghiệm iệc, thử việc và việc làm được hỗ trợ thông qua
cung cấp cho chủ sử dụng lao động và người khuyết tật tư
vấn kỹ thuật khi cần thiết và thông báo cho họ các chính sách
khuyến khích về hỗ trợ giá và các chi phí liên quan, ví dụ bù
lương hoặc chi phí chỉnh sửa nâng cấp cơ sở làm việc, công
cụ hoặcmáymóc

hỏi cua chủ sử dụng lao động.

đ
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4

huyết tật thử việc hoặc nhận thu xếp
chỗ cho việc làm có hỗ trợ tùy theo quy

ình.

. Ngay cả khi không xảy ra tình huống này, hoạt ộng thử
việc hoặc làm việc có người kèm cặp

ý báu giúp ìm việc làm trong những c
tiếp theo

4 người kèm cặp,
ình thức cung cấp dịch

vụ chỉ dẫn việc và theo dõi tiến trình học việc trong suốt quá
trình học tập,

4.5.4. Khi quá trình thử việc ã hoàn tất, c
õi cùng chủ

sử dụng lao

.5.2. Nếu không trực tiếp tuyển dụng hoặc nhận người tập
sự kinh nghiệm làm việc, chủ sử dụng lao động có thể lựa
chọn cách cho người k

định của pháp luật và
thông lệ thực hành của nước m Trong trường hợp tập sự
kinh nghiệm làm việc, chủ sử dụng lao động có thể qua đó
biết được khả năng và chuyên môn của học viên. Đôi khi,
sau đó chủ sử dụng lao động có thể tuyển dụng luôn học viên
đó

cũng giúp cho người
lao động khuyết tật có được những kinh nghiệm làm việc
qu ơ
hội .

.5.3. Trong trường hợp làm việc có cơ
quan chức năng có thể hỗ trợ bằng h

có thể bằng con đường trực tiếp thông qua dịch
vụ việc làmhoặc thông qua cơ quan chuyênmôn.

ơ quan chức năng
hoặc cơ quan chuyên môn có thể tiếp tục theo d

động đánh giá mức độ thành công đồng thời có
những dự tính tiếp theo nếu cần thiết. Những khả năng tiếp
theo này bao gồmviệc đưa người học việc vào làmmột công
việc khác tại cơ sở đó hoặcmột doanh nghiệp khác, hoặc sắp
xếp cho người khuyết tật đó được tiếp tục học thêm hay có

đ

họ tăng khả năng t

đ

trợ giúp khác.

uyển dụng nhằmđảmbảo người khuyết
tật thuộc các dạng tật khác nhau đều tiếp cận được

.6.2. Cơ quan chức năng cần tiến hành đánh giá thường kỳ
hiệu quả của các biện pháp thúc đẩy cơ hội việc làm cho
người khuyết tật và từng bước tăng cường hiệu quả của các
biện pháp này nếu cần thiết. Hoạt động đánh giá phải được
thực hiện với sự tham vấn chủ sử dụng lao động và đại diện
người lao động, cũng nhưđại diện người khuyết tật.

4 thựchiện.6. Đánhgiá

4

những
thông tin này.

4

.6.1. Chủ sử dụng lao động cần thực hiện việc đánh giá
kiểm điểm công tác t
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5. Đềbạt

5.1. Thăng tiến trongnghềnghiệp

5 ình

ệmmới trong nghề nghiệp.

5
ình thức tiếp cận

qua

5

ng thoải mái vì lý do họ là ng
ì những trở ngại khác do tình trạng khuyết tật gây ra,

hoặc những trở ngại mà ta có thể dễ dàng nhận thấy từ môi
tr

5

ình ã qua

.1.1. Lao động khuyết tật cần được tạo cơ hội b đẳng
như những lao động khác tại cơ sở về tiếp thu kỹ năng và
kinh nghi giúp họ được thăng tiến

.1.2. Thông tin về thăng tiến nghề nghiệp và cơ hội đề bạt
phải được cung cấp bằng các h được với
người lao động thuộc các dạng tật

ày được cung cấp mạngmáy tính.

.1.3. Cần khuyến khích lao động khuyết tật tham gia ứng
cử đề bạt, nhất là khi có vẻ như những lao động này có thể
cảm thấy khô ười khuyết tật,
hoặc v

ường làmviệc.

cần tính
đến kinh nghiệm trước đây của người lao động nếu có,
những điểm mạnh, mức độ và khả năng hoàn thành công
việc hiện nay bên cạnh những kỹ năng tr đào
tạo phù hợpvới nhữngyêu cầu chính của công việc.

khác nhau trong doanh
nghiệp. Cần đặc biệt chú ý vấn đề tiếp cận khi những thông
tin n

.1.4. Khi xem xét đề bạt, chủ sử dụng lao động

độ đ
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5
và cáckhóahọc

5

.2. Cơ hội đào tạo do chủ sử dụng lao động cung cấp,
sáchhướngdẫn

.3. Đào tạonghềngoài cơ sở

5 ình thức các
ch ình học tại chức cần phải

ì ng

ý tài liệu cho phù hợpvới ng

5
ình

vào những hoạt
động tạo cơ hội thăng tiến cho

5
tiếp

cận được những cơhội này

5

ìn thay cho chữviết.

5.3.1. Phải áp dụng chính sách bình

ọc tập này khi cần

.2.1. Cơ hội cho lao động khuyết tật dưới h
ương tr được chuẩn bị và công bố

cho mọi người được biết. Khi cần thiết, cơ quan chức năng
hoặc tổ chức của người khuyết tật hoặc tổ chức v ười
khuyết tật phải cung cấp người đọc thông tin, người phiên
dịch và chỉnh l ười sử dụng.

.2.2. Chủ sử dụng lao động cần xem xét chỉnh sửa thời
gian làm việc, địa điểm và chương tr để tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho người khuyết tật tham gia

nhằm mọi nhân viên.

.2.3. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo, chủ sử dụng lao
động hoặc nhóm các chủ sử dụng lao động cần đảm bảo

người khuyết tật.

.2.4. Sách hướng dẫn và tài liệu đào tạo phải tiếp cận được
đối với người khuyết tật về nghe, nói, trí tuệ, và khi cần thiết,
cần cung cấp thông tin ở dạng văn bản phù hợp và sử dụng
bảngminh họa để nh

ẳng cơ hội khi đăng
k ào tạo nghề tại cơ sở bằng cách cung cấp thông tin về các
khóa học tớimọi nhân viên, kể cả nhân viên khuyết tật, đồng
thời có điều chỉnh những sách và tài liệu h

đ
ý đ
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6. Trụ việc lâudài

6.1. Chính sách về người bị khuyết tật trong khi làm
việc

1.1.1.

của những lao động khuyết tật
thông qua việc từng bước tạo điều kiện cho họ trở lại công
việc. Khi xây dựng chiến lược quản lý cơ sở vì hoà nhập của
người khuyết tật, chủ sử dụng lao động cần đưa vào chiến
lược đó các biện pháp giúp người khuyết tật trụ việc lâu dài,
gồm:

a) can thiệp sớm và giới thiệu người khuyết tật đến
các dịch vụ phù hợpđể chữa trị;

b) Các biện pháp giúp người khuyết tật dần dần quay
trở lại công việc ;

c) Các cơ hội cho lao động khuyết tật thử việc và học
hỏi kinh nghiệm trong công việc khác trong trường
hợp họ không có khả năng trở lại với công việcmàhọ
đang làm trước khi bị khuyết tật;

d) Được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật để tìm hiểu cơ hội
việc làmvà nhữngđiều chỉnh cần thiết.

Trong trường hợp người lao động bị khuyết tật trong
khi làm việc, chủ sử dụng lao động có thể tận dụng những
kinh nghiệm chuyên môn

3736

thiết.

5 ng
trình giáo dục và

5

5 iá,
dựa trên

.3.2. Cơ quan chức năng phải đảm bảo sao cho chươ
đào tạo tiếp cận được với người khuyết tật

nhằmgiúp họ có khả năng thamgia thị trường việc làmmở.

.3.3. Khi lựa chọn dịch vụ đào tạo do các cơ sở bên ngoài
cung cấp, chủ sử dụng lao động phải xem xét khả năng tiếp
cận đối với lao động khuyết tật của địa điểm tổ chức đào tạo.

.4.1. Việc đánh g kiểm điểm mức độ thực hiện công
việc đối với lao động khuyết tật phải được những
tiêu chí áp dụng cho người thực hiện cùng công việc đó hoặc
một công việc tương tự.

5.4. Đánhgiákiểmđiểm



6.2. Kiểm tra trình laođộngđộvàphụchồi chứcnăng

6.2.1. Theo y

ình
ã bị trở thành khuyết tật hoặc

bị thương tổn do làm việc nhằm

(c) Nếu có thể, biên soạn tài liệu d các hình
thức t tốt

êu cầu của chủ sử dụng lao động, cơ quan
chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sử dụng lao
động tiến hành tốt việc kiểm tra tr độ và kinh nghiệm
công việc của người lao động đ

mục đích giúp người lao
động có thể tiếp tục làm công việc đó hoặc nếu cần thiết với
một vài điều chỉnh về nội dung công việc, điều chỉnh môi
trường làm việc hoặc thời gian làm viêc, hoặc cho đi đào tạo
lại.

6.2.2. Cơ quan chức năng cần có các hoạt động thúc đẩy
chủ sử dụng lao động tạo cơ hội cho người bị khuyết tật trong
khi làm việc, người mắc các chứng tật liên quan đến công
việc, các bệnh nghề nghiệp, để họ tiếp tục có đóng góp về
mặt kinh tế, những cơhội này bao gồm:

(a) cơ hội tái đào tạo nghề kể cả các ngành nghề
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của thị trường lao
độngmở;

(b) thúc đẩy và hỗ trợ các dịch vụ truyền thông
và tư vấn liên quan đến hoạt động trợ giúp người
khuyết tật trụ việc và trở lại làmviệc;

ưới
ư liệu điện tử, nêu gương và kinh nghiệm về

người khuyết tật trụ việc, tấm gương của lao động là

nam giới cũng như nữ giới, thanh niên hay người lớn
tuổi, ở thành thị hay nông thôn, và những kinh
nghiệm và gương sáng này phải phù hợp với điều
kiện hoàn cảnh của đất nước.

(d) chương tr ười khuyết tật
h ường lao động;

đối với lao động khuyết tật và mục tiêu giúp họ trụ
việc và trở lại làmviệc có đồng bộ hay không.

6.2.3. Cơquan chức năng cần đảmbảo rằng các dịch vụ cần
thiết cho người bị khuyết tật trong khi làm việc được cung
cấp kịp thời, có chất lượng và có sự phối hợp tốt giữa các
dịch vụ này.

6.2.4. Cơ quan chức năng có thể thông báo cho ngư

ưới h
ăn ngừa, bồi thường hoặc giúp phục hồi chức

năng liên quan đến khuyết tật.

6.2.5. Cơ quan chức năng cần xây dựng mô h
động trợ giúp người khuyết tật trụ việc

trong khu vực kinh tế nhà nước.

6.2.6. Đại diện người lao động cần xây dựng các chính sách
giúp người khuyết tật trụ việc trong phạm vi của tổ chức và
đưa nội dung này vào đàmphán tập thể với tổ ch

ình nhằm giúp ng
òa nhập hoặc tái hòa nhập vào thị tr

ã hội

ã hội, d ình thức vật chất hoặc tiền, nhằm
mục tiêu ng

ình và quy
trìnhmẫu về các hoạt

ức.

(e) đánh giá hệ thống chính sách an sinh x

ời lao
động biết về các chính sách hiện có trong hệ thống chính
sách an sinh x

3938

Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật Trụ việc lâu dài



Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật Điều chỉnh công việc

7. Điều chỉnhcôngviệc

Khi tuyển dụng người khuyết tật hoặc khi tiến hành hoạt
động giúp người lao động khuyết tật trụ việc, chủ sử dụng lao
động có thể phải tiến hành một hoặc vài điều chỉnh để tạo
điều kiện cho những lao động này thực được
hiệu quả.

Tuy nhiên cần lưu
ường hợp những điều chỉnh này là không

cần thiết.

7.1.1. Nhằm tạo điều kiện cho việc tuyển dụng người

động cần tiến
hành các bước cải tạo tiếp cận của cơ sở đ người
khuyết tật thuộc các dạng tật khác nhau. Công tác cải tạo phải
tính đến lối ra vào và đường đi xung quanh cơ sở làm việc,
nhà vệ sinh.

ướng dẫn, nội quy của cơ sở và
thông tin điện tử. Mọi nguồn này đều phải được kiểm tra và
nếu cần thiết, phải cải tạo cho trở nên tiếp cận với người
khuyết tật thị gi và đặc biệt là người thiểu năng trí tuệ.

7.1.3. Tiếp cận cho người khiếm thính bao gồm tiếp cận các
thông tin thường được chuyển tải bằng âm thanh ví dụ rung

hiện công việc
õi, trong phần này chúng tôi gộp

thành t ý
rằng, trong nhiều tr

khuyết tật và giúp khuyết tật trong quá trình làm
việc trụ lâu dài trong công việc, chủ sử dụng lao

mức ộ ối với

7.1.2. Cũng cần phải hiểu tiếp cận theo nghĩa có sử dụng
ngôn ngữ ký hiệu, tài liệu h

ác

-

Để tiện theo d
ừng nhóm hoạt động điều chỉnh.

lao động

đ

7.1. Điềukiện tiếp cận

chuông, tín hiệu báo cháy, tiếng báo động. Những thiết
bị đó phải được kiểm tra và bổ sung, nếu xét thấy cần thiết,
bằng những thiết bị khác nhưđèn nhấp nháy.

7.1.4. Khi lập kế hoạch để cải thiện độ tiếp cận của cơ
sở, chủ doanh nghiệp cần hỏi

a, các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, trong đó có thể
có cả tổ chức của người khuyết tật, đồng thời xem xét các
tiêu chuẩn đ được ban hành của các cơ quan chức năng.

7.1.5. Các kế hoạch sơ tán khẩn cấp cần
đảm bảo cho người khuyết tật có thể sơ tán an toàn và hiệu
quả cơ sở làmviệc củam

7.2.1. Để người khuyết tật thực hiện công việc hiệu quả, có
thể phải tiến hành một số điều chỉnh đối với vị trí làm việc
của họ. Khi lập kế hoạch thực hiện, chủ sử dụng lao động
cần hỏi ười khuyết tật liên quan và đại diện người
lao động.

7.2.2. Tương tự như vậy, việc điều chỉnh cũng có thể là cần
thiết đối với công cụ, thiết bị nhằm tạo điều kiện tối ưu cho
thực hiện công việc. Việc này cũng đỏi hỏi phải thamkhảo

lao động khuyết tật và đại diện người lao động.

7.2.3. Đối với một số lao động khuyết tật, có thể phải xem
lại nội dung công việc và điều chỉnh ví dụ bỏmột phần việc
mà người khuyết tật đó không thể thực hiện được, thay vào

còi,

mức
à

các chuyên gi

ã

trong trường hợp

ình tới khu vực an toàn.

ý kiến ng

ý
kiến

ý kiến lao động khuyết tật v

7.2. Điều chỉnh
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đóbằngmột hoặcmột số nội dung khác.

gian làm việc có thể là một
yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho một số người khuyết tật
làm việc tốt. Điều này cũng phải được thực hiện trên cơ sở
tham khảo ười lao động liên quan và đại diện của
họ.

thể
được xem xét lại trên cơ sở tham khảo

à đại diện của họ, đặc biệt vào giai đoạn vừa
tuyển dụng xong, hoặc khi người lao động vừamới bị khuyết
tật.

7.3.1. Cơ quan chức năng cần ban hành chế độ khuyến
khích đối với chủ sử dụng lao động điều chỉnh nơi
làm việc, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật với
những thông tin, dịch vụ mới, hiện đại về điều chỉnh cơ sở
làm việc, hoặc điều chỉnh việc tổ chức công việc nếu thấy
cần thiết.

7.2.4. Sự linh hoạt trong thời

ý kiến ng

7.2.5. Những yêu cầu trong thực hiện công việc có

thực hiện

ý kiến lao động
khuyết tật v

7.3. Chếđộ vàdịch vụhỗ trợkhuyếnkhích

8. Bảomật thông tin

8.1. Với sự đồng ý của ng

động khuyết tật, theo cách thức đảmbảo bímật của thông
tin.

ười liên quan, chủ sử dụng lao
động cần thu thập và lưu giữ mọi thông tin liên quan đến
giảm thiểu chức năng hoặc tình trạng sức khỏe bị hao tổn của
lao

4342
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Phụ lục 1

Sángkiếnquốc tế về vấnđềngười khuyết tật

Các sáng kiến quốc tế về vấn đề người khuyết tật bao gồm:

Chương tr động Toàn cầu liên quan đến
người khuyết tật được Liên Hợp Quốc thông qua năm
1982
(

ười Khuyết Tật, 1983-
92

Quy định Chuẩn của Liên Hợ đẳng
Cơ hội cho Người Khuyết tật, thông qua năm 1993
(

Công ước của Tổ Chức Lao động Quốc tế về Phục hồi
Chức năng Lao động và Việc làm (Người Khuyết tật)
năm 1983 (Số 159), Khuyến nghị ban hành cùng
Công ước nói trên (số 168) và Khuyến nghị về Phục
hồi chức năng Lao động (Người Khuyết tật) năm
1955 (Số 99)
(

ình Hành

http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm).

Thập kỷ Liên Hợp Quốc vì Ng

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y60.htm).

p Quốc về Bình

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm).

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/i
lc86/r-iii1ba.htm).

�

�

�

�

�

�

�

Thập kỷ Châu Á Thái Bình D ì Ng

http://www.unescap.org/decade/index.htm).

Tuyên bố Cô pen ha gen về Phát triển Xã hội, 1995
(http://www.earthsummit2002.org/wssd/wssdrl.htm)

Thập kỷ Châu Phi vì Ng
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disecno17e2.ht
m).

Những sáng kiến này nhằm thúc sự tham gia toàn diện
của ng khuyết tật vào mọi lĩnh vực và ngành nghề của xã
hội. Tuyên bố Cô pen ha gen n m 1995 coi vấn ng
khuyết tật là một yếu tố a dạng hoá xã hội và chỉ ra việc cần
thiết phải có sự ứngmang tính hoà nhập nhằm xây dựng
một “xã hội chomọi ng ”.

ương v ười Khuyết
tật, 1993-2002
(

ười Khuyết tật, 2000-2009
(

ười
ười

ười

đẩy

ă đề
đ

đáp
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Phụ lục 2

Các Công ước và Khuyến nghị khác có liên quan của
ILO

ười ơTrên lĩnh vựcquyền conng c bản

Trên lĩnh vực việc làm

Chính sáchviệc làm

Dịchvụviệc làm

Công ớc về phân biệt xử (về việc làm và nghề nghiệp),
n m 1958 (Số 111) và Khuyến nghị i kèm, n m 1958 (số
111).

Công về chính sách việc làm, n m 1964 (Số 122) và
Khuyến nghị i kèm, n m1964 (Số 122).

ChấmdứtCông vềViệc làm, n m1982 (số 158)

Khuyến nghị về Chính sáchViệc làm ( iều khoản bổ sung),
n m1984 (Số 169)

Công về t ng c việc làm và Bảo hộ thất nghiệp,
n m1988 (số 168)

Công về Dịch vụ Việc làm, n m 1948 (Số 88), và
Khuyến nghị i kèm, n m1948 (Số 83).

ư

ước

ước

ước ường

ước

đối
ă đ ă

ă
đ ă

ă

Đ
ă

ă
ă

ă
đ ă

Hướngdẫnvàđào tạonghề

Việc làmchođối tượngđặcbiệt

Công c về Phát triển Nguồn Nhân lực, n m 1975 (Số
142), vàKhuyến nghị i kèm, n m1975 (số 150).

Công về kiểm tra sức khoẻ cho thanh niên (trong lĩnh
vực công nghiệp), n m1944 (Số 77);

Công về kiểm tra sức khoẻ cho thanh niên (trong lĩnh
vực phi công nghiệp), n m1946 (Số 78);

Khuyến nghị về kiểm tra sức khoẻ cho thanh niên, n m 1946
(Số 79);

Khuyến nghị về Ng Lao cao tuổi, n m 1980 (Số
162).

Khuyến nghị về Hợp tác trên Quy mô Thực hiện, n m 1952
(Số 94).

Công về Môi tr Làm việc (Ô nhiễm không khí,
Tiếng ồn và rung), n m1977 (Số 148);

Công vềAn toàn và Sức khoẻ Lao , n m 1985, (Số
155) vàKhuyến nghị kèm theo, n m1985 (Số 164);

ướ

ước

ước

ười

ước ường

ước

ă
đ ă

ă

ă

ă

động ă

ă

Độ ă

động ă
ă

Quanhệ lao

iềukiện làmviệc

An toànvà sứckhoẻ lao

động

Đ

động
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Công về Dịch vụ Y tế, n 1985 (Số 161), và Khuyến
nghị i kèm, n m1985 (Số 171);

Công vềHoá chất, n m1990 (Số 170).

Công về C chế Tính l ng Tối thiểu (trong Nông
nghiệp), n m1951 (Số 99);

Công về trả l ng bình , n m1951 (Số 100);

Khuyến nghị vềBảo toànThunhập, n m1944 (Số 67);

Công về Bảo hiểm Xã hội (Chuẩn tối thiểu), n m 1952
(Số 102);

Công vềThù laoTh ng tật trong Công việc, n m 1964
(Số 121), vàKhuyến nghị i kèm, n m1964 (Số 121);

Công c vềChế vớiNg Th ng tật, Ng già và
tử tuất n m 1967 (Số 128), và Khuyến nghị i kèm, n m
1967 (Số 131).

CácCông vàKhuyến nghị này ng trênmạng của
ILO (http://www.ilo.org).
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Phụ lục 3

Ví dụ về khung chính sách và pháp luật liên quan
ng khuyết tật ã các quốc gia thành viên của
ILOphê chuẩn

đến
đười được

Thập kỷ vừa qua của thế kỷ 21 ã chứng kiến những biến
chuyển sâu sắc trong khung pháp lý và chính sách liên quan

ng khuyết tật trên toàn thế giới. Nhiều Chính phủ ã
ban hành chính sách nhằm t ng c quyền của ng
khuyết tật tham gia toàn diện vào mọi mặt xã hội.
Những thay này tập trung vào các chính sách nhằm t ng
c c hội việc làm cho ng khuyết tật, iều

ã quy trong luật pháp.

Tại một số quốc gia, những thay này thể hiện trong
luật pháp hoặc các theo chủ sử dụng ộng
phải dànhmột số l nhất việc làm cho ng khuyết
tật cấp chứng chỉ rõ ràng th gọi là chính sác
ịnh mức. Nếu chủ sử dụng lao không hoàn thành
nghĩa vụ này, họ phải óng góp vào quỹ nhằmmục t g
c c hội tiếp cận việc làm hoặc phục hồi chức n ng lao

cho ng khuyết tật. Các n áp dụng loại pháp luật
này gồm nhiều n châu Âu ví dụ Pháp, , Ý và nhiều
n châuÁnh TrungQuốc,Nhật bản vàThái lan.

Các n khác ban hành luật chống phân biệt xử hoặc
luật việc làm bình , theo việc chủ sử dụng lao
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phân biệt xử trong các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm
vào chức vụ cao h n, việc và các hoạt khác vì lý
do khuyết tật sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Các n áp
dụng loại luật pháp này bao gồmÚc, C a, Niu Zilân, các
n BắcÂu,NamPhi,AnhvàMỹ.

Nhiều Chính phủ ã ban hành một loạt các biện pháp nhằm
hỗ trợ việc thực thi các chính sách và pháp luật này.Trong
phải kể việc hỗ trợ tài chính cho chủ sử dụng lao ,
sử dụng nguồn này thực hiện các chính sách khuyến khích
hoặc giúp chủ sử dụng lao tránh phải chịu chi phí quá
sức hoặc những vấn khác, hỗ trợ các dịch vụ cung cấp t
vấn kỹ thuật liên quan và giải quyết nhanh chóng các vấn
phát sinh.

Trên c sở những chuyển biến này về luật pháp và chính
sách, c hội việc làm cho ng khuyết tật ã cải thiện

kể trong vòng 20 n m qua. Hiện nay chú ý lại tập
trung nhiều h n vào việc hoà nhập lao là ng khuyết
tật vào thị tr lao cạnh tranh thay vì tạo c hội cho
họ làmviệc trong các c sở tập trung.Một số chủ sử dụng lao

ã tuyển dụng lao khuyết tật trực tiếp, trong khi
những chủ sử dụng lao khác tiến hành công việc này
một cách thận trọng h n, bằng cách yêu cầu thử việc hoặc
yêu cầu một giai oạn tích luỹ kinh nghiệm tr khi i
quyết tuyển dụng. Ngoài ra nhiều chủ sử dụng lao
giờ y thực hiện việc tiếp tục nhận lao hoặc những
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nhân viên bị khuyết tật trong quá trình làmviệc, i khi vì họ
phải tuân thủ quy của pháp luật, hoặc tạo iều kiện cho
lao ã phải nghỉ việc một thời gian do bị khuyết tật.
Nhiều bài học quý báu ã kết về khả n ng của
ng khuyết tật, iều này cần chủ sử dụng lao
cũng nh những c quan cung cấp dịch vụ liên quan việc
làmghi nhớ nhằm mbảo rằng ng khuyết tật có thể cống
hiến một cách hiệu quả nhất cho c sở n họ nhận vào
làmviệc.

đô
định đ

động đ
đ đúc ă

đ động
đến

đả

được
ười được

ư ơ
ười
ơ ơi được

5150



Bảomật thông tin về n ời lao . Quy chuẩn thực hành
của ILO

Quản lý các ề liê ến ợu và ma tuý tại n i làm
việc.Quychuẩn thựchànhcủa ILO

gư

rư ơ

động

vấn đ n quan đ

Chủ sử dụng ộng thu thập thông tin cán nhân của ứng viên
xin việc và ời lao dộng ể thực hiện nhiều mục khác
nhau, nh ng những cách thức thu thập và xử lý thông tin này

ờng i kèm theo những rủi r ời lao . Cuốn sách
này ớng dẫn cách bảo vệ những thông này ồng thời a ra
những những nguyên tắc chung và ặc thù trong việc thu thập,
giữ gìn, l u trữ, sủ dụng và truyền thông. CuốnQuy chuẩn này sẽ
là t liệu quý báu ời xây dựng luật pháp, quy , thoả
ớc tập thể, các quy trong công việc, các chính sách và biện

pháp thiết thực tại cấp c sởdoanh nghiệp.

ISBN 92-2-11-320-3 (1997) 15 Phr ng Thuỵ Sĩ

Quy chuẩn này trình bày những quan iểm a ngành mới trong
việc ng n chặn, xử lý và cải tạo ối với các vấn ề có liê
ến ma tuý và ợu tại n i làm việc. Mặc dầu kinh ã cho thấy

muôn vàn khó kh n trong việc loại trừ các hình thức lạm dụng
chất, các chính sác ợ ề cập nhằm trợ giúp cho từng cá
nhân mắc nghiện trong cuốn sách này có nhiều khả n ng em lại
kết quả tốt cho cả hai phía ời ộng và chủ sử dụng
ộng.

ISBN 92-2-1-0455-3 (1996) 15 Phr ng Thuỵ Sĩ
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Giá sách có thể thay đổi mà không có thông báo trước.

Cácấnphẩmkháccủa ILO

Hư

i trư

ớngdẫnHệ thốngquản lý an toàn ộngvàsứckhoẻ

ILO-OSH2001

HIV /AIDS và mô ờng công việc. Quy chuẩn thực hành
của ILO

laođ

Sách ớng dẫn này kêu gọi các quốc gia ban hành chính sách
nhất quán nhằm bảo vệ ời ộng khỏi các tai nạn và rủi ro
trong công việc ồng thời t ng hiệu suất công việc. Sách trình
bày các công cụ thiết thực và các cách thức xây dựng, thực hiện
và phát triển hệ thống quản lý an toàn ộng và sức khoẻ.

ISBN 92-2-111634-4 20 Phr ng Thuỵ Sĩ

Cuốn Quy chuẩn này nhằm ng n chặn sự gia t ng, ồng thời
giảm thiểu tác ộng của HIV /AIDS trong mô ờng công việc.
N i làm việc không chỉ là một chỉ phù hợp mà còn phải là
iểm quan trọng cho việc phổ biến thông tin, giáo dục và ổi

nhận thức về lĩnh vực HIV/AIDS. Quy chuẩn cung cấp các thô
ớng dẫn quý báu cho các nhà hoạch chính sách, cho

các tổ chức, và cho các ối tác xã hội trong việc xây dựng c sở
làm việc hiệu quả và phù hợp ồng thời xây dựng các chính sách
trên c sở tôn trọng nhân phẩmcủamọi ời ộng.

ISBN 92-2-111633-6 20 Phr ng Thuỵ Sĩ
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