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Li m  u

Nhóm Vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật Hà Nội được thành lập năm 
1988 với các thành viên là người khuyết tật vận động – Nhóm hiện là thành 
viên của Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội. Nhóm được thành lập với các 

mục tiêu:
 Khuyến khích người khuyết tật có cuộc sống độc lập, vươn lên và thể hiện khả  
    năng của mình, phục vụ chính mình và đóng góp cho xã hội
 Tạo cơ hội tìm việc làm từ những khóa tập huấn chuyên môn
 Thúc đẩy việc thực hiện quyền của người khuyết tật, trong đó có việc tạo môi           
   trường không rào cản cho tất cả mọi người.
 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề khuyết tật.

Dự án về du lịch tiếp cận được Nhóm triển khai trong 3 năm (2017-2019) với 2 giai 
đoạn bằng 2 dự án nhỏ : “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” 
(năm 2017) và “Thúc đẩy du lịch tiếp cận cho người khuyết tật ở Việt Nam (năm 2019)
Dự án đã kể về câu chuyện du lịch tiếp cận của người khuyết tật cho đông đảo công 
chúng cũng như các đơn vị liên quan.
Trong 3 năm thực hiện dự án, Nhóm đã cho ra đời trang thông tin về du lịch tiếp cận 
gồm trang web www.dulichtiepcan.com và trang fanpage trên Facebook “Du lịch tiếp 
cận ở Việt Nam”. Đồng thời Nhóm cũng tổ chức các buổi tọa đàm về du lịch tiếp cận 
cho người khuyết tật ở các tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thừa 
Thiên Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng. Song song đó, Nhóm dự án cũng đã thực thiện nhiều 
chuyến khảo sát khả năng tiếp cận ở nhiều điểm tham quan trên khắp cả nước.
Cuốn Cẩm nang về du lịch tiếp cận này ra đời với mong muốn tập hợp được các văn 
bản pháp quy cơ bản nhất về tiếp cận và du lịch tiếp cận ở Việt Nam cũng như danh 
sách các điểm tham quan mà Nhóm dự án đã thực hiện. Cuốn sách cũng đưa ra những 
tiêu chuẩn về tiếp cận cơ bản để bạn đọc dễ hình dung thế nào là tiếp cận. Để từ đó, 
mọi người có thể dễ đánh giá khả năng tiếp cận của công trình cũng như mong muốn 
cùng thực hiện để du lịch trở nên dễ tiếp cận và du lịch là cho mọi người.
Chúng tôi rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn cẩm nang này 
có ích và dễ sử dụng cho mọi người.
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PHẦN I: QUY ĐỊNH CƠ BẢN

1. LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT (TRÍCH)
(Luật số: 51/2010/QH12 - Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011)
Người khuyết tật 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 (Khoản 1 – điều 2)
Tiếp cận là việc người khuyết tật 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. (Khoản 8 – điều 2)

CHƯƠNG VI
VĂN HÓA, THỂ DỤC, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH

Điều 36. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật
1. Nhà nước hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch phù 
hợp với đặc điểm của người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật được 
hưởng thụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch.
2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn, người khuyết tật nặng được giảm 
giá vé và giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải 
trí và du lịch theo quy định của Chính phủ. 3. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện 
cho người khuyết tật phát triển tài năng, năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật và 
thể thao; tham gia sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể thao.
4. Nhà nước hỗ trợ hoạt động thiết kế, chế tạo và sản xuất dụng cụ, trang thiết 
bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thiết kế, chế tạo, sản xuất dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể 
dục, thể thao, giải trí và du lịch phù hợp với người khuyết tật.

Điều 37. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người 
khuyết tật

1. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật 
được lồng ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng, được tổ chức đa dạng về loại 
hình, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 
của người khuyết tật.
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2. Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, giải thi đấu thể thao, hội thi văn 
nghệ của người khuyết tật được tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của 
người khuyết tật và điều kiện kinh tế - xã hội.

Điều 38. Trách nhiệm của cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch
1. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện trợ giúp và tạo điều kiện thuận lợi để người 
khuyết tật tham gia sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao, giải trí và du 
lịch; bố trí nhân lực, phương tiện, công cụ hỗ trợ người khuyết tật khi tổ chức 
những hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch.
2. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối 
với người khuyết tật.
3. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải 
trí và du lịch của người khuyết tật phải bảo đảm an toàn, thuận tiện và phù hợp 
với đặc điểm của người khuyết tật.

CHƯƠNG VII
NHÀ CHUNG CƯ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG,

GIAO THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điều 39. Nhà chung cư và công trình công cộng
1. Việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải 
tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, 
công trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận.
2. Nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công 
trình hạ tầng xã hội được xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa bảo 
đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật phải được cải tạo, nâng cấp 
để bảo đảm điều kiện tiếp cận theo lộ trình quy định tại Điều 40 của Luật này.

Điều 40. Lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng
1. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, các công trình công cộng sau đây phải bảo 
đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật:

a) Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;
b) Nhà ga, bến xe, bến tàu;
c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
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d) Cơ sở giáo dục, dạy nghề;
đ) Công trình văn hóa, thể dục, thể thao.

2. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công 
trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội không thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với 
người khuyết tật.
3. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện lộ trình cải tạo đối với từng loại 
công trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 41. Tham gia giao thông của người khuyết tật
1. Phương tiện giao thông cá nhân của người khuyết tật khi tham gia giao thông 
phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện sức khỏe 
của người khuyết tật. Phương tiện giao thông cá nhân đòi hỏi phải có giấy phép 
điều khiển thì người khuyết tật được học và cấp giấy phép điều khiển đối với 
phương tiện đó.
2. Người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông 
công cộng được sử dụng các phương tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tương ứng; 
được phép mang theo và miễn phí khi mang phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp.
3. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được miễn, giảm 
giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng một số phương tiện giao thông 
công cộng theo quy định của Chính phủ.
4. Người khuyết tật được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận 
tiện khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Điều 42. Phương tiện giao thông công cộng
1. Phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật; 
có công cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp phù hợp với đặc điểm 
của người khuyết tật.
2. Phương tiện giao thông công cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng phải 
đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành.
3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phải đầu tư và bố trí phương tiện bảo đảm 
quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên các tuyến vận tải theo tỷ lệ do 
Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.
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2. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/3/2007 – Việt Nam ký Công ước này 
thông qua Nghị quyết số: 84/2014/QH13 - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 
XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 28 tháng 11 năm 2014)
“Thiết kế phổ dụng” có nghĩa là thiết kế sản phẩm, môi trường, chương trình và dịch 
vụ để mọi người đều có thể sử dụng tới mức tối đa mà không cần cải tạo lại hoặc thiết 
kế chuyên biệt. “Thiết kế phổ dụng” không loại trừ những thiết bị hỗ trợ cho các 
nhóm người khuyết tật cụ thể khi cần thiết.

Điều 9. Khả năng tiếp cận

Để người khuyết tật có thể sống độc lập và tham gia trọn vẹn vào mọi khía cạnh 
cuộc sống, quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo 
đảm cho người khuyết tật được tiếp cận trên cơ sở bình đẳng với những người 
khác đối với môi trường vật chất, giao thông, thông tin liên lạc, trong đó có các 
công nghệ và hệ thống thông tin liên lạc, và các vật dụng và dịch vụ khác dành 

4. Phương tiện giao thông công cộng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
giao thông tiếp cận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế 
khi sản xuất, nhập khẩu.

Điều 43. Công nghệ thông tin và truyền thông
1. 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 người khuyết tật.
2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh đời sống vật chất và 
tinh thần của người khuyết tật.
Đài truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chương trình phát sóng có 
phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khuyết tật theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
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 người khuyết tật 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 người khuyết tật nhìn, tài liệu đọc dành cho người khuyết tật nghe, nói và 
người khuyết tật trí tuệ.
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cho công chúng, ở cả thành thị và nông thôn. Các biện pháp này, trong đó có 
phát hiện và loại bỏ những cản trở và chướng ngại đối với sự tiếp cận, sẽ áp dụng 
trước hết đối với:
Tòa nhà, đường sá, giao thông và các công trình, cơ sở vật chất trong nhà và bên 
ngoài khác, trong đó có trường học, nhà ở, cơ sở y tế và nơi làm việc;
Thông tin, liên lạc và các dịch vụ khác, trong đó có dịch vụ điện tử và dịch vụ 
cấp cứu.
Các quốc gia thành viên cũng tiến hành các biện pháp thích hợp để:
Phát triển, tăng cường và giám sát thi hành những tiêu chuẩn tối thiểu và định 
hướng về khả năng tiếp cận của cơ sở vật chất và dịch vụ dành cho công chúng;
Bảo đảm rằng các cơ sở tư nhân cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ cho công 
chúng cân nhắc mọi khía cạnh về khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật;
Cung cấp đào tạo cho những người nắm giữ cổ phần về các vấn đề liên quan đến 
khả năng tiếp cận mà người khuyết tật phải đối mặt;
Cung cấp dấu hiệu nổi Braille dưới dạng dễ đọc và dễ hiểu trong các tòa nhà và 
các cơ sở vật chất khác dành cho công chúng;
Cung cấp các hình thức trợ giúp và người giúp đỡ tại chỗ, trong đó có hướng 
dẫn, máy đọc và người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp, để các tòa 
nhà và cơ sở vật chất khác dành cho công chúng dễ tiếp cận hơn;
Tăng cường các hình thức trợ giúp thích hợp khác cho người khuyết tật để bảo 
đảm đảm cho họ tiếp cận thông tin;
Khuyến khích người khuyết tật tiếp cận thông tin và công nghệ, hệ thống liên 
lạc mới, trong đó có Internet;
Khuyến khích thiết kế, phát triển, sản xuất và phân phối thông tin, công nghệ và 
hệ thống liên lạc dễ tiếp cận ngay từ giai đoạn đầu, nhờ đó các công nghệ và hệ 
thống này sẽ dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu

Điều 30. Tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và thể thao
Quốc gia thành viên công nhận quyền của người khuyết tật được tham gia vào 
đời sống văn hóa trên cơ sở bình đẳng với những người khác, và tiến hành các 
biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng người khuyết tật:
Được tiếp cận văn hóa phẩm dưới dạng dễ tiếp cận;
Được tiếp cận chương trình truyền hình, phim, nhà hát và các hoạt động văn 
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hóa khác dưới dạng dễ tiếp cận;
Được tiếp cận những nơi có các dịch vụ văn hóa hoặc trình diễn văn hóa, như 
trong rạp hát, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, thư viện và dịch vụ du lịch, và ở 
mức độ có thể, được tiếp cận các công trình hoặc địa điểm văn hóa quốc gia 
quan trọng.
Quốc gia thành viên tiến hành mọi biện pháp thích hợp để tạo điều kiện cho 
người khuyết tật có cơ hội phát triển và sử dụng tiềm năng trí tuệ, nghệ thuật 
và sáng tạo của mình, không chỉ vì lợi ích của chính họ, mà còn vì lợi ích của 
toàn xã hội.
Quốc gia thành viên tiến hành mọi bước thích hợp phù hợp với luật pháp quốc 
tế để bảo đảm rằng pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không tạo thành rào 
cản bất hợp lý hoặc có tính chất phân biệt đối xử ảnh hưởng tới sự tiếp cận của 
người khuyết tật đối với văn hóa phẩm.
Người khuyết tật có quyền được công nhận và ủng hộ bản sắc ngôn ngữ và văn 
hóa riêng biệt của họ, trong đó có ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa dành cho người 
khiếm thính.
Để hướng tới tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động vui 
chơi, giải trí và thể thao trên cơ sở bình đẳng với những người khác, quốc gia 
thành viên sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để:
Khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào các hoạt động 
thể thao quần chúng tới mức rộng rãi nhất có thể;
Bảo đảm rằng người khuyết tật có cơ hội tổ chức, phát triển và tham gia những 
hoạt động thể thao và vui chơi dành riêng cho người khuyết tật, và để đạt được 
mục đích này, khuyến khích cung cấp chỉ dẫn, đào tạo và nguồn lực trên cơ sở 
bình đẳng với những người khác;
Bảo đảm rằng người khuyết tật có thể tiếp cận các sự kiện du lịch, vui chơi và 
thể thao;
Bảo đảm rằng trẻ em khuyết tật có quyền tiếp cận bình đẳng như các trẻ em 
khác trong tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao, trong đó có các 
hoạt động trong hệ thống trường học;
Bảo đảm rằng trẻ em khuyết tật có quyền tiếp cận dịch vụ do những người tham 
gia tổ chức các hoạt động vui chơi, du lịch, giải trí và thể thao cung cấp.
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PHẦN II: NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ TIẾP CẬN

I/ ƯU TIÊN KHI ĐI DU LỊCH:
Điều 11 - 12, chương 3, Nghị định 28/2012 – NĐ/CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật người khuyết tật quy định:
1/ Vé tham quan
1. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng 
dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao sau đây:

a) Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm;
b) Nhà hát, rạp chiếu phim;
c) Các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước;
d) Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác.

2. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử 
dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao quy 
định tại Khoản 1 Điều này.
2/ Giá dịch vụ giao thông công cộng
1. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ 
khi tham gia giao thông bằng xe buýt.
2. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ 
khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau đây:

a) Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay;
b) Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách 
theo tuyến cố định.

3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. 
Để được miễn, giảm giá vé dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận 
khuyết tật.
II/ GIAO THÔNG VẬN TẢI:
1/ Xe khách: 
QCVN 82:2019/BGTVT: Quy chuẩn quốc gia về ô tô khách thành phố để người 
khuyết tật tiếp cận sử dụng
A/ Khái niệm: Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng (urban 
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bus designed for easy access for disabled 
people) là ô tô khách thành phố có chỗ 
dành cho người khuyết tật và có kết cấu để 
người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng.
1/ Xe phải có ít nhất một chỗ để xe lăn với 
quy chuẩn đảm bảo:
Chiều dài theo chiều dọc xe: 1300 mm; 
Chiều rộng theo chiều ngang xe: 750 mm;
Chiều cao từ bất kỳ điểm nào trên mặt 
sàn của chỗ để xe lăn: 1500 mm. Và có hệ 
thống neo giữ xe phù hợp.
2/ Xe phải trang bị ít nhất một bàn nâng 
xe lăn hoặc một cầu lên xuống xe tại cửa 
vào ưu tiên và cửa ra ưu tiên
3/ Yêu cầu riêng đối với cầu lên xuống xe: 
Chiều rộng bề mặt cầu không nhỏ hơn 
800 mm. Bề mặt cầu phải phẳng sao cho 
xe lăn có thể đi lại dễ dàng trên cầu để ra 
vào xe. Và khi xe đỗ trên một mặt phẳng, 
trong điều kiện người dùng xe lăn lên 
xuống xe bình thường, một đầu cầu lên 
xuống xe được đặt xuống lề đường song 
song và cao hơn mặt đỗ xe 125 mm, độ 
nghiêng của cầu phải đảm bảo không lớn 
hơn 7° so với mặt đỗ xe.
4/ Yêu cầu riêng đối với bàn nâng xe lăn: 
Mặt sàn bàn nâng xe lăn phải có chiều 
rộng không nhỏ hơn 750 mm và chiều dài 
không nhỏ hơn 1200 mm
5/Cửa xe: Xe phải có ít nhất một cửa 
vào ưu tiên và một cửa ra ưu tiên. Có thể 
sử dụng chung cửa vào ưu tiên với cửa 
ra ưu tiên. Cửa hành khách vào và cửa 
hành khách ra dành cho người dùng xe 

Neo giữ xe lăn trên tuyến buýt 61 ở Hà Nội

Cầu lên xuống của xe buýt 107 ở Hà Nội
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Bàn nâng xe của xe trung chuyển tại sân bay 
Nội Bài – Hà Nội

2/ Tàu hỏa:

QCVN 18: 2018 / BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa 
xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
2.4 Một số yêu cầu riêng đối với toa xe khách tiếp cận người khuyết tật
A/ Cửa xe

+ Cửa lên xuống toa xe phải có màu sơn tương phản với màu sơn thành xe để 
người khiếm thị dễ dàng nhận biết.
+ Toa xe khách có chỗ dành cho người đi xe lăn phải có cửa, lối lên xuống phù 
hợp ở mỗi bên thành xe, chiều rộng của cửa khi mở hoàn toàn không nhỏ hơn 
800 mm.
+ Lối đi lại cho người đi xe lăn từ cửa lên xuống đến khu vực dành cho người 
khuyết tật phải rộng tối thiểu 800 mm và không có vật cản trở. Gần khu vực 
dành cho người khuyết tật phải có chỗ quay đầu cho xe lăn, đường kính chỗ 
quay đầu xe tối thiểu 1500 mm.

B/ Cửa bên trong toa xe

a) Cửa trong toa xe khách mà người đi xe lăn đi qua để đến khu vực dành cho 
người khuyết tật phải rộng tối thiểu 800 mm.
b) Cửa giao thông 2 đầu toa xe khách phải rộng tối thiểu 750 mm với chiều 
cao không vướng chướng ngại vật tối thiểu là 1400 mm tính từ mép dưới cửa.

C/ Bậc lên xuống toa xe khách

lăn tiếp cận phải có chiều rộng không nhỏ 
hơn 800 mm và không có bất kỳ sự cản 
trở nào ảnh hưởng đến quá trình ra, vào 
của xe lăn.
6/ Ghế ưu tiên: Xe phải có ít nhất 4 ghế 
ưu tiên dành cho người khuyết tật sử dụng.
Ghế ưu tiên phải phù hợp với những yêu 
cầu sau: Không được là ghế lật, gấp hoặc có 
thể dịch chuyển. Ghế chỉ quay mặt về phía 
trước hoặc phía sau xe. Có vị trí gần cửa vào 
ưu tiên và cửa ra ưu tiên nhất có thể.
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a) Kích thước bậc lên xuống toa xe khách như sau:
- Chiều cao từ 120 mm đến 200 mm;
- Mặt bậc có chiều sâu không nhỏ hơn 250 mm và chiều rộng không nhỏ 
hơn 455 mm.

D/ Sàn toa xe khách
a) Toàn bộ mặt sàn toa xe khách phải được chế tạo bằng vật liệu chống trơn 
trượt. Màu sắc sàn khu vực đầu xe và hành lang phải tương phản với màu sắc 
vùng sàn xe dành cho hành khách.
b) Khu vực sàn lối cửa lên xuống của hành khách phải được đánh dấu bằng dải 
sơn kẻ song song với mép trên bậc cầu thang, có màu sắc tương phản với màu 
sắc bề mặt sàn xe. Chiều rộng dải sơn không quá 50 mm, khoảng cách đo từ 
mép bậc cầu thang đến cạnh gần của dải sơn không nhỏ hơn 50 mm.

E/ Chỗ ngồi cho người khuyết tật, chỗ dành cho xe lăn
Chỗ ngồi cho người khuyết tật

a) Đối với toa xe ghế ngồi có chỗ dành cho người khuyết tật quy định số lượng 
ghế ngồi cho người khuyết tật ít nhất là 10% tổng số chỗ trong toa xe, trong đó 
có ít nhất một chỗ dành cho người đi xe lăn. Chỗ ngồi cho người khuyết tật 
phải có ký hiệu chỉ dẫn cho người khuyết tật dễ nhận biết.
b) Đối với toa xe khách giường nằm có chỗ dành cho người khuyết tật phải có 
ít nhất một phòng ngủ dành cho người đi xe lăn.
c) Ghế ngồi cho người khuyết tật không được dùng loại ghế lật hoặc ghế gập. 
Chiều rộng mặt ghế tối thiểu là 450 mm. 
d) Các tay ghế trên ghế ngồi cho người khuyết tật phải gập được để mở rộng 
chỗ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khuyết tật ra, vào chỗ ngồi.

Chỗ dành cho xe lăn
a) Kích thước chỗ dành cho xe lăn như sau:
- Chiều dài theo chiều dọc xe không nhỏ hơn 1300 mm;
- Chiều rộng theo chiều ngang xe không nhỏ hơn 750 mm;
- Chiều cao tính từ sàn xe không nhỏ hơn 1400 mm.
b) Đối với toa xe ghế ngồi
- Chỗ dành cho xe lăn trên toa xe có kích thước phù hợp với quy định ở trên;
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- Có đai an toàn cho người đi xe lăn (dây đai ngang thắt lưng) loại hai điểm 
neo đai cố định; dây đai được thiết kế và cấu tạo như dây đai an toàn theo 
TCVN 7001;
- Hệ thống neo giữ xe lăn, thiết bị phanh hãm của xe lăn phải có tác dụng 
chống được xe lăn tự di chuyển khi tàu vận hành.
c) Đối với toa xe giường nằm
- Chiều rộng cửa và lối vào buồng ngủ dành cho người đi xe lăn và không gian 
bên cạnh giường không nhỏ hơn 850 mm;
- Buồng ngủ phải có chỗ quay đầu xe với đường kính nhỏ nhất là 1500 mm; 
Khoảng trống không gian ở phía dưới gầm bàn có chiều cao ít nhất là 700 mm 
để hành khách duỗi chân;
- Giường dành cho người đi xe lăn được lắp trên giá đỡ chắc chắn. Chiều cao 
đo từ sàn xe đến mặt trên của đệm nằm là từ 475 mm đến 485 mm.
d) Có ký hiệu đặt gần ngay chỗ dành cho xe lăn để hành khách nhận biết.

F/ Buồng vệ sinh
a) Phải có ít nhất một buồng vệ sinh dành cho người đi xe lăn, bố trí gần 
khu vực dành cho người khuyết tật trên toa xe khách và có ký hiệu chỉ dẫn 
bên ngoài.
b) Chiều cao của tay nắm, khóa cửa và các thiết bị phục vụ bên trong hoặc 
bên ngoài buồng vệ sinh từ 800 mm đến 1200 mm tính từ sàn xe đến tâm 
thiết bị.
c) Tay nắm, khóa cửa và các thiết bị khác ở trong buồng vệ sinh phải hoạt 
động được bằng một lực tác động không quá 15 N, được lắp đặt tại vị trí thuận 
lợi để hành khách khiếm thị có thể nhận dạng bằng tay khi tiếp xúc.
d) Đường viền bao trực tiếp xung quanh các nút ấn, công tắc điện điều 
khiển trong buồng vệ sinh phải có màu sắc tương phản với màu sắc chi tiết 
xung quanh.
đ) Chỗ ngồi, nắp đậy bệ cầu và các tay nắm trong buồng vệ sinh phải có màu 
sắc tương phản với màu sắc của các chi tiết xung quanh.
e) Chiều cao bề mặt bệ ngồi của thiết bị vệ sinh tự hoại dành cho người đi xe 
lăn từ 475 mm đến 485 mm tính từ sàn xe.
g) Chiều rộng của cửa vào buồng vệ sinh không nhỏ hơn 800 mm. Trong 
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buồng vệ sinh phải có không gian tối thiểu là 700 mm x 1300 mm để đặt xe 
lăn, không gian này được bố trí bên phải nhìn từ mặt trước thiết bị vệ sinh tự 
hoại để người khuyết tật dễ dàng chuyển từ xe lăn sang bệ ngồi thiết bị vệ sinh 
tự hoại.
h/ gần buồng vệ sinh phải có chỗ để quay xe được 180°. Trên lối đi của xe lăn 
phải bảo đảm không có bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở.
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1/ Lối vào:
Lối vào cần có đường dốc tiếp cận chuẩn 
với tỉ lệ dốc không lớn hơn 1/12, chiều 
rộng ít nhất là 1m2 và bề mặt phải cứng 
song không gồ ghề cũng không trơn trượt. 
Hai bên đường dốc phải có tay vịn liên tục 
vững chắc cao không lớn hơn 900 mm so 
với mặt sàn. Tại lối vào phải lắp đặt biển báo 
và tấm lát có dấu hiệu chỉ hướng tiếp cận 
đến thang máy dành cho người khuyết tật
2/ Bậc:
Khi lối vào có bậc thì bậc phải rộng ít nhất 
30cm và độ cao không quá 15cm. Và phải 
có không gian để đặt đường dốc di dộng 
khi khách sạn không có lối vào tiếp cận 
độc lập.

III/ XÂY DỰNG: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG 
(QCVN 10: 2014)

3/ Cửa:
Chiều rộng thông thủy của cửa ngoài không được nhỏ hơn 90cm. Đối với cửa bên 
trong các phòng không được nhỏ hơn 80cm. Khoảng không gian thông thuỷ ở phía 
trước và phía sau cửa đi ít nhất phải đạt 1m4x1m4 để xe lăn dễ dàng xoay chuyển.

Bậc ở Bảo tàng Đông Nam Á tại Hà Nội

Chiều rộng cửa không được nhỏ hơn 90cm Cửa tự động sẽ dễ dàng cho mọi người di chuyển
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Hệ thống chữ nổi Braille ở bảng điều khiển 
thang máy

Bảng điều khiển được lắp đặt ở độ cao không 
quá 1m2 và cũng không thấp hơn 90cm

4/ Thang máy:

Kích thước thông thuỷ của cửa thang máy sau khi mở ít nhất phải đạt 90cm và không 
gian chờ trước cửa phải đạt 1m4x1m4. Trong thang phải có tay vịn và bảng điều khiển có 
các ký tự hoặc tín hiệu cảm nhận được và hệ thống chữ nổi Braille dành cho người khuyết 
tật nhìn. Bảng điều khiển và tay vịn phải được lắp đặt ở độ cao không quá 1m2 và cũng 
không thấp hơn 90cm. Thang máy có hiển thị số tầng bằng đèn sáng, bằng âm thanh để 
trợ giúp cho người khuyết tật nhìn nhận biết điểm đến và điểm dừng của thang.

5/ Phòng ở:

Trong phòng ngủ dành cho người khuyết tật đi xe lăn phải để khoảng không gian có 
đường kính tối thiểu 1m4 về một phía của giường ngủ để di chuyển xe lăn.

6/ Phòng vệ sinh, phòng tắm:

Chiều rộng thông thủy của cửa phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng thay đồ không nhỏ 
hơn 800 mm, được mở ra ngoài nhưng không cản trở lối thoát hiểm.
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Phòng nghỉ ở khách sạn Phòng vệ sinh tiếp cận ở sân bay quốc tế 
Nội Bài – Hà Nội.

Không gian thông thuỷ bên trong tối thiểu 1m4x1m4 để di chuyển xe lăn. Chiều cao 
lắp đặt thiết bị vệ sinh tính từ mặt sàn được quy định như sau: + Bệ xí (bồn cầu): 
không được lớn hơn 45cm.

+ Chậu rửa: không được lớn hơn 75cm
+ Tiểu treo: không được lớn hơn 40cm
+ Phải có tay vịn với chiều cao lắp đặt tay vịn trong khu vực lắp đặt bệ xí không 
được lớn hơn 90cm; đối với tiểu treo không được lớn hơn 80cm
+ Bề mặt sàn khu vệ sinh không được trơn trượt.
+ Khu vệ sinh dành cho người khuyết tật phải có biển báo và biển chỉ dẫn ký 
hiệu theo quy ước quốc tế.

7/ Nhà hàng:

Ngoài các tiêu chuẩn tiếp cận về đường dốc, bậc, nhà vệ sinh... thì bên trong nhà hàng 
cũng cần đảm bảo lối đi giữa các bàn ăn rộng ít nhất 80cm – Mặt bàn ăn, mặt quầy đề 
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thức ăn có cao quá 70 cm - Không gian phía dưới bàn có cao hơn 40cm để tránh va 
chạm đầu gối và chân
8/ Lối thoát hiểm:
Biển báo, biển chỉ dẫn của hệ thống báo động dùng để thông báo và chỉ dẫn về các khu 
vực chờ cứu hộ và lối thoát hiểm cho người khuyết tật phải bằng cả âm thanh và hình 
ảnh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Lối đi giữa các bàn ăn rộng ít nhất 80cm Lối thoát hiểm và cũng là đường dốc tiếp cận 
độc lập ở Bảo Tàng Đông Nam Á tại Hà Nội



     23 www.dulichtiepcan.com - DU LỊCH TIẾP CẬN Ở VIỆT NAM 

PHẦN III: TIẾP CẬN THỰC THẾ

A/ ĐIỂM THAM QUAN QUA KHẢO SÁT TIẾP CẬN
(từ tháng 12/2016 tới 12/2019)

Về cơ bản, bảng câu hỏi khảo sát đánh giá một điểm tiếp cận hay không có đủ các tiêu 
chuẩn mà hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam quy định.
Bảng danh sách các điểm tham quan mà chúng tôi đưa ra dưới đây được rút ngắn 
gọn qua hai tiêu chuẩn là “Lối đi” và “công trình vệ sinh – WC” với câu trả lời “Có” – 
“Không” cho câu hỏi: có tiếp cận hay không tiếp cận?

HÀ NỘI
Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Bảo tàng chiến 
thắng B52

157 Đội Cấn, Quận 
Ba Đình không không

Du khách sử dụng xe lăn chỉ có 
thể tham quan khu vực trưng bày 
ngoài trời ở sân

02 Bảo tàng công an 
nhân dân

01 Trần Bình Trọng - 
quận Hoàn Kiếm có không

Có thể đi thang máy từ tầng trệt - 
nhà vệ sinh cửa phòng rộng song 
để tới được wc cần qua 5 bậc cao

03 Bảo tàng dân tộc 
học

đường Nguyễn Văn 
Huyên - quận Cầu 
Giấy

có có Lối đi tiếp cận chưa có biển chỉ 
dẫn

04 Bảo tàng Hà Nội đường Phạm Hùng - 
quận Nam Từ Liêm có có

05 Bảo tàng Hồ Chí 
Minh

19 phố Ngọc Hà - 
quận Ba Đình có có

06 Bảo tàng Mỹ thuật 66 Phố Nguyễn Thái 
Học - quận Ba Đình không có

WC tiếp cận được nằm bên 
ngoài bảo tàng - Lối lên bảo tàng 
không tiếp cận được do có nhiều 
bậc - có thể đặt đường dốc di 
động bổ sung cho lối lên

07 Bảo tàng phụ nữ 36 Lý Thường Kiệt - 
Quận Hoàn Kiếm có có

Có đường dốc, thang máy đạt 
chuẩn cho xe lăn, có xe lăn cho 
người khuyết tật mượn để tham 
quan, có chỗ ngồi có thể nghỉ 
chân
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08 Bảo tàng lịch sử 1 Tràng Tiền - Quận 
Hoàn Kiếm có có

Lối vào bên trong bảo tàng có 
đường dôc tiếp cận tuy nhiên 
để tham quan tầng 2 thì xe lăn 
không tiếp cận được

09 Cầu Long Biên Long Biên có không

10 Chùa Hương Xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức không không

Do đặc trưng chùa nằm trong 
vùng núi Hương Sơn và để đi vào 
chùa cần đi thuyền tham quan 
nên người sử dụng xe lăn hoàn 
toàn không tiếp cận được.

11 Chùa Quán Sứ 73 phố Quán Sứ, 
Quận Hoàn Kiếm không không

12 Chùa Trấn Quốc Đường Thanh Niên, 
Quận Tây Hồ có không

13 Công viên bách thảo 3 Hoàng Hoa Thám, 
Quận Ba Đình có không

14 Cột cờ Hà Nội
28A đường Điện 
Biên Phủ, Quận Ba 
Đình

không không
Du khách sử dụng xe lăn chỉ có 
thể dừng ở dưới sân - chân cột cờ 
để ngắm nhìn cột cờ

15 Đền Ngọc Sơn Hồ Hoàn Kiếm - 
quận Hoàn Kiếm có không

16 Đền Phù Đổng Xã Phù Đổng, 
Huyện Gia Lâm có không

17 Đền Quán Thánh Đường Thanh Niên, 
Quận Tây Hồ có không

Lối vào tiếp cận với sân đền ở 
phía đường Quán Thánh - lối vào 
chính điện có khá nhiều bậc

18 Đền Sóc Xã Phù Linh, huyện 
Sóc Sơn có không

19 Hà Nội chợ đêm khu phố cổ Hà Nội có #

20 Hoàng thành Thăng 
Long

19C Hoàng Diệu, 
Quận Ba Đình có không

21 K9 - Đá Chông xã Minh Quang, 
huyện Ba Vì có không

22 Khu di tích Cổ Loa Xã Cổ Loa - Huyện 
Đông Anh không có

Lối đi và lối vào sân đền có tiếp 
cận song không thể vào bên 
trong điện thờ vì có nhiều bậc
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23 Khu di tích Hỏa Lò Phố Hỏa Lò - quận 
Hoàn Kiếm có không

24 Khu du lịch Khoang 
Xanh

Xã Vân Hòa, Huyện 
Ba Vì có không

Về cơ bản lối đi trong khu du lịch 
tiếp cận được - song các công 
trình bên trong như nhà hàng, 
khách sạn và khu wc thì không 
tiếp cận được.

25 Khu vực hồ Hoàn 
Kiếm Quận Hoàn Kiếm có có Nhà vệ sinh tiếp cận ở phía đầu 

phố Hai Bà Trưng

26 Khu vực Lăng Bác Quận Ba Đình có có

27 Làng cổ Đường 
Lâm

Xã Đường Lâm - Tx 
Sơn Tây có không

28 Làng gốm Bát 
TRàng

Xã Bát Tràng - 
Huyện Gia Lâm có không

29 Làng lụa Vạn Phúc Phường Vạn Phúc - 
Quận Hà Đông có không

30 Làng văn hóa các 
dân tộc Việt Nam

Xã Đồng Mô, tx Sơn 
Tây có có

Cơ bản lối đi trong khu Làng Văn 
hóa các dân tộc có thể tiếp cận - 
tuy nhiên lối vào các nhà của các 
dân tộc do đặc trưng (nhà sàn...) 
thì không tiếp cận nhiều. Khu 
làng có duy nhất một nhà vệ sinh 
tiếp cận ở ngay phía cổng chính

31 Nhà hát lớn Hà Nội số 1 Tràng Tiền - 
Quận Hoàn Kiếm không không

32 Nhà thờ Lớn Hà Nội 40 Nhà Chung, 
Quận Hoàn Kiếm không không

33 Phố đi bộ Phùng 
Hưng

hố Phùng Hưng - 
quận Hoàn Kiếm có không

34 Phố sách 19/12 Phố 19/12, quận 
Hoàn Kiếm có có

Tuy nhiên lối vào tiếp cận ở các 
hiệu sách lại không được đặt đúng 
vị trí nên không tiếp cận được

35 Phủ Tây Hồ
Đường Xóm Chùa, 
Phường Quảng An, 
Quận Tây Hồ

có không

36 Thành cổ Sơn Tây Tx Sơn Tây có không
Tham quan khu vực thành cổ 
Sơn Tây các bạn có thể tham 
quan cột cờ Sơn Tây nổi tiếng
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37 Trang Trại đồng quê 
(Ba Vì homestead)

Xã Vân Hòa, Huyện 
Ba Vì không có

Lối đi trong khu nghỉ gần như 
không tiếp cận được - có 1 vài 
phòng ở tầng trệt có nhà vệ sinh 
bên trong phòng có thể lọt cửa 
cho xe lăn.

38
Trung tâm Giao 
lưu văn hóa phố cổ 
Hà Nội

50 Đào Duy Từ, 
quận Hoàn Kiếm có có

39 Trung tâm thương 
mại Aeonmall

Đường Cổ Linh, 
Quận Long Biên có có

40 Văn Miếu 58 Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa có có

41 Vườn hoa Lý Thái 
Tổ

Phố Đinh Tiên 
Hoàng, quận Hoàn 
Kiếm

có có

42 Vườn quốc gia Ba 
Vì

Xã Tản Lĩnh, Huyện 
Ba Vì có không

Lối đi trong vườn đa phần xe lăn 
đi được song không có phòng vệ 
sinh nào tiếp cận cho mọi người

Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Bà Nà hill Xã Hòa Ninh, huyện 
Hòa Vang không không

Lối đi không tiếp cận hoàn toàn 
do có nhiều đoạn có bậc mà 
không có đường dốc - nhà vệ 
sinh hoàn toàn không tiếp cận

02 Bảo tàng Chăm
Số 02, đường 2 
Tháng 9, Quận Hải 
Châu

có không

03 Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Quận Sơn 
Trà không không

Xe lăn có thể lên tới sân chùa chứ 
không có lối đi tiếp cận vào bên 
trong chùa

04 Công viên Apec Đường 2 Tháng 9, 
Quận Hải Châu có #

05 Công viên Biển 
Đông

Đường Võ Nguyên 
Giáp, Quận Sơn Trà có có

ĐÀ NẴNG



     27 www.dulichtiepcan.com - DU LỊCH TIẾP CẬN Ở VIỆT NAM 

CẦN THƠ VÀ MIỀN TÂY

LÂM ĐỒNG

Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Chợ nổi Cái Răng Tp Cần Thơ không không Lối xuống bến thuyền đi chợ nổi 
không tiếp cận

02 Chùa Đất Sét
286 đường Tôn 
Đức Thắng, TP Sóc 
Trăng

có có

03 Chùa Dơi
Xã Mỹ Long Bắc, 
huyện Cầu Ngang, 
Trà Vinh

không không
Xe lăn có thể dạo vòng trong sân 
chùa chứ không có lối đi tiếp cận 
vào bên trong chùa

04 Khu lưu niệm nhạc 
sĩ Cao Văn Lầu Tp Bạc Liêu có không

05 Nhà hát Cao Văn 
Lầu Tp Bạc Liêu có có

06 Quảng trường 
Hùng Vương Tp Bạc Liêu có #

Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Bảo tàng Lâm Đồng Số 4, đường Hùng 
Vương, tp Đà Lạt có không Phần trưng bày tầng 2 chỉ có lối 

đi bằng thang bộ          

02 Chùa Linh Phước Số 120 Tự Phước, 
Trại Mát có không Phòng vệ sinh tiếp cận được song 

lối vào khu vệ sinh lại có nhiều bậc

03 Dinh 1 - Đà Lạt Số 1, Đường Trần 
Quang Diệu, Đà Lạt có không

Lối vào và lối đi trong khu du 
lịch tiếp cận được song vào trong 
nhà trưng bày thì có 3 bậc - có 
thể kê đường dốc di động được

04 Ga Đà Lạt
Đường Quang
Trung, Phường
10, Tp. Đà Lạt

có không

05 Thiền viện Trúc Lâm tp Đà Lạt không không
Xe lăn chỉ có thể tới sân thiền 
viện chứ không thể tiếp cận vào 
bên trong chính điện

06 Vườn hoa Vạn Thành 40 Vạn Thành, 
Phường 5, Tp Đà Lạt có không
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QUẢNG BÌNH

NINH BÌNH

Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Động Thiên Đường Xã Sơn Trạch, huyện 
Bố Trạch không không

02 Khu mộ đại tướng 
Võ Nguyên Giáp

Xã Quảng Đông, 
Huyện Quảng Trạch có có

Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Chùa Bái Đính Xã Gia Sinh, Huyện 
Gia Viễn không không

02 Đền Thái Vy Xã Ninh Hải, huyện 
Hoa Lư không không

Xe lăn chỉ có thể đi đươc vào tới 
sân đền chứ không tiếp cận được 
vào bên trong đền

03 Khu du lịch Thung 
Nham

Xã Hải Nham huyện 
Hoa Lư có không

Riêng tuyến tham quan bằng 
thuyền thì bến thuyền không 
tiếp cận song dọc bờ kênh thì có 
đường dạo bộ cho du khách nên 
người sử dụng xe lăn vẫn có thể 
đi được vào bên trong thung để 
ngắm chim

04 Nhà thờ đá Phát 
Diệm

Thị trấn Phát Diệm, 
Huyện Kim Sơn không có

Xe lăn chỉ có thể đi đươc vào tới 
sân nhà thờ chứ không tiếp cận 
được vào bên trong nhà thờ

05 Tam Cốc - Bích 
Động

Xã Ninh Hải, huyện 
Hoa Lư không không

Tuyến tham quan phải đi thuyền 
và bến thuyền hoàn toàn không 
tiếp cận

06 Hang Bụt không không

Tuyến tham quan phải đi thuyền 
và bến thuyền hoàn toàn không 
tiếp cận. Nhóm dự án phải nhờ 
trợ giúp của bác lái đò cõng 
người đi xe lăn xuống
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QUẢNG NAM
Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Làng bích họa Tam 
Thanh

Xã Tam Thanh, Tp. 
Tam Kỳ có có

Trung tâm làng bích họa có khu 
vệ sinh công cộng với 2 phòng vệ 
sinh giành riêng cho nam và nữ

02 Khu tưởng niệm mẹ 
Việt Nam anh hùng

Xã Tam Phú, thành 
phố Tam Kỳ có có

03 Phố cổ Hội An Thị xã Hội An có có
Khu phố cổ Hội An với các điểm 
dừng chân đều có nhà vệ sinh 
tiếp cận

04 Tháp Khương Mỹ Xã Tam Xuân 1, 
huyện Núi Thành có không

05 Thánh địa Mỹ Sơn Xã Duy Phú, huyện 
Duy Xuyên không có

Khu thánh địa không tiếp cận 
hoàn toàn song người sử dụng 
xe lăn vẫn có thể tới gần tháp để 
tham quan

QUẢNG NINH
Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Bảo tàng Quảng 
Ninh

Đường Trần Quốc 
Nghiễn, tp Hạ Long có có

02 Cảng Hành khách 
Quốc tế Hạ Long

Số 9, đường Hạ 
Long, tp Hạ Long có có

03
Cung Quy hoạch, 
Hội chợ và Triển lãm 
tỉnh Quảng Ninh

Đường Trần Quốc 
Nghiễn, tp Hạ Long có có

04 Trạm dừng nghỉ 
Quảng Ninh Gate

xã Bình Dương, TX 
Đông Triều có có
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THỪA THIÊN - HUẾ
Điểm tham quan Địa chỉ Lối đi WC Ghi chú

01 Đường đi bộ ven 
sông Hương có không Vỉa hè có đường dốc tiếp cận cho 

xe lăn đạt chuẩn

02 Nhà vườn An Hiên
58 Nguyễn Phúc 
Nguyên, Hương 
Long

không không

Địa điểm này hoàn toàn không 
tiếp cận cho xe lăn vì nhà vườn 
lát gạch có nhiều khe, bánh xe lăn 
dễ lọt xuống dù có người trợ giúp 
cũng rất khó cho việc di chuyển

03
Không gian lưu 
niệm họa sĩ Lê Bá 
Đảng

xã Thủy Bằng, thị xã 
Hương Thủy có có

Không gian, cảnh quan đẹp, 
đường dốc tuy hơi dốc nhưng 
vẫn có thể tiếp cận cho xe lăn, 
nhưng cần có người hỗ trợ

04 Chùa Thiên Mụ
Đồi Hà Khê, tả ngạn 
sông Hương, huyện 
Hương Trà

không không
Địa điểm này hoàn toàn không 
tiếp cận được cho người khuyết tật 
vì quá nhiều bậc để lên được chùa
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B/ XE BUÝT THÀNH PHỐ

Mã tuyến Điểm đầu - cuối Đường dốc Neo xe lăn Điểm tham quan tuyến bus 
đi qua

01 Tuyến 86 Trung tâm Hà Nội - 
sân bay Nội Bài không có Nhà hát lớn Hà Nội, Hồ Hoàn 

Kiếm

02 Tuyến 68 Hà Đông - sân bay 
Nội Bài không có

03 Tuyến 3A Bến xe Gia Lâm - 
Bến xe Giáp Bát có có Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt 

Nam

04 Tuyến 61 Vân Hà (Đông Anh) 
- Công viên Cầu Giấy có có Khu di tích Cổ Loa

05 Tuyến 90 Kim Mã - sân bay 
Nội Bài không có Sân bay Nội Bài

06 Tuyến 107 Kim Mã - Làng VH 
các dân tộc Việt Nam có có Làng VH các dân tộc Việt Nam

07 CNG03
Bệnh viện Nhiệt đới 
TW cơ sở 2 - Khu đô 
thị Times City

có có Văn Miếu, bảo tàng Mỹ thuật

08 CNG07 Yên Nghĩa - Hoài 
Đức có có Chùa Trầm, chùa Trăm Gian, 

chùa Thầy

09 Tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa có có Làng lụa Vạn Phúc

Mã tuyến Điểm đầu - cuối Đường dốc Neo xe lăn Điểm tham quan tuyến bus 
đi qua

01 Tuyến 49 Sân bay Tân Sơn 
Nhất - Quận 1 không có Dinh độc lập, chợ Bến Thành

02 Tuyến 109 Công viên 23/9 – Sân 
bay Tân Sơn Nhất không có Dinh độc lập, chợ Bến Thành

03 Tuyến 152
Khu dân cư Trung Sơn 
– Chợ Bến Thành – 
Sân bay Tân Sơn Nhất

không không Chợ Bến Thành

HÀ NỘI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐIỂN HÌNH: BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

THÁNG MƯỜI 

Ít có dân tộc, quốc gia nào trên thế giới, vai trò của người phụ nữ lại “đặc biệt quan 
trọng” như ở Việt Nam. Từ thuở khai sinh cho tới thế kỉ thứ 21 này, hầu như mọi 
việc đều có bóng dáng đóng góp không thể thiếu của người phụ nữ Việt. Tôi 

còn nhớ khi cuốn sách “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” của tác giả 
Svetlana Alexievich đạt giải Nobel văn chương 2015, độc giả trên thế giới được phen 
sửng sốt vì không ngờ người phụ nữ lại có thể tham gia được vào các cuộc chiến 
tranh như thế. Nhưng với độc giả Việt Nam thì phụ nữ tham gia chiến tranh đâu có 
gì đặc biệt? Bởi các thế hệ đi trước ở nơi đây, người phụ nữ không khi nào vắng mặt 
trong các cuộc chiến. Họ là anh hùng, là người đứng lên quật khởi đánh giặc ngoại 
xâm, là Bà Trưng, Bà Triệu, là Lê Chân, là Bùi Thị Xuân... và gần đây trong thế kỉ 20, 
họ là Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, là Võ Thị Sáu... “Giặc tới nhà đàn bà cũng 
đánh” là vậy! Còn nhiều nữa những phụ nữ nắm giữ những vị thế quan trọng trong 
xã hội, kinh tế chính trị... Sở dĩ tôi kể ra như vậy là để nếu ai có lỡ quên thì nhớ - nếu 
ai có muốn biết rõ hơn và đầy đủ thông tin hơn về Phụ nữ Việt Nam thì tới Bảo tàng 
phụ nữ Việt Nam!
Phải thừa nhận rằng, ít có nơi nào lại có hẳn một bảo tàng giành cho phái nữ như ở 
Việt Nam. Như vậy cũng là rất xứng đáng khi ta muốn ghi lại công ơn, chiến tích, dấu 
ấn của phái nữ. Được xây dựng năm 1987 với chức năng nghiên cứu, lưu giữ bảo quản, 
trưng bày những di sản vật thể, phi vật thể về lịch sử, văn hóa của phụ nữ Việt Nam, 
Hội LHPN Việt Nam – bảo tàng là một bảo tàng giới và gần như đóng cửa với công 
chúng. Một “cuộc cách mạng” đã nổ ra khi để tới gần hơn với công chúng và hòa mình 
vào với xu thế phát triển chung của thế giới, Bảo tàng Phụ nữ quyết định đóng cửa 
năm 2006 ... để sửa chữa! Thời gian mất 4 năm và năm 2010 khi mở cửa trở lại, bảo 
tàng như lột xác và trẻ hóa! Hãy cứ nhìn mảng màu sắc táo bạo ít có hơi hướng thuần 
Việt khi bạn đứng từ ngoài đường nhìn vào thì bạn sẽ thấy dường như bảo tàng giống 
như một cô gái hiện đại và năng động. Vẫn là khoảng sân khiêm tốn ít cây xanh hơn 
các bảo tàng khác, vẫn là tòa nhà vuông vắn ấy nhưng nay được khoác một chiếc áo 
mới hoàn toàn so với trước đây.!

Thăm bảo tàng của một nửa thế giới
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Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – địa điểm gặp gỡ quen thuộc của Nhóm Vì tương lai tươi sáng 
của người khuyết tật Hà Nội

Không gian trưng bày của bảo tàng bao gồm ba phần: “Phụ nữ trong Gia đình”, “Phụ 
nữ trong lịch sử” và dĩ nhiên không thể thiếu được phần trưng bày “Thời trang nữ”. 
Tên gọi của mỗi phần trưng bày đã nói lên tất cả! Ngoài ra, bảo tàng còn có khu trưng 
bày chuyên đề về Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm - Đẹp – Vui. Phần trưng bày đặc biệt này 
giới thiệu tới công chúng những giá trị cốt lõi và sức sống lâu bền của một tín ngưỡng 
dân gian thuần Việt thông qua tiếng nói của những người dân theo Mẫu trong cuộc 
sống đương đại.
Tới tham quan, hầu như không ai rời mắt ra được các hạng mục trưng bày bởi không 
những lượng khối lượng hiện vật phong phú trong 1500 m2 trưng bày với 971 tài liệu, 
hiện vật và 21 phim tư liệu mà còn bởi cách sắp xếp trưng bày vô cùng khoa học – điều 
đó cũng tạo ra sức hút cho mỗi du khách. Bạn có băn khoăn nếu bạn khiếm thính, 
điếc mà bạn không hiểu trưng bày gì ư? Đã có các dòng chạy chữ và các dòng ghi chú 
giới thiệu chi tiết từng hiện vật, từng cá nhân được trưng bày. Còn tôi khiếm thị, tôi 
mù thì sao tôi biết bảo tàng có gì? Đừng lo bạn ơi, bảo tàng có hệ thống thuyết minh 
tự động bằng 3 thứ tiếng Anh – Việt – Pháp để cho mọi du khách có thể nghe được 
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thuyết minh về từng mục trong bảo tàng. Nhưng bảo tàng nhiều bậc thế, sao người 
sử dụng xe lăn đi được? Ban đầu, tôi cũng băn khoăn như thế và không dám khuyên 
bạn bè phải dùng xe lăn tới thăm nhưng tôi đã lầm. Sau 4 năm sửa chữa, bài toán đưa 
một tòa nhà 5 tầng vuông vắn, ảm đạm, không có thang máy thành một tòa nhà sống 
động, có thang máy đã được Bảo tàng thực hiện. Không những thế, một đường dốc 
ở bên hông nhà, thẳng từ sân bảo tàng lên sảnh tầng 1 đã được dựng lên rỗng rãi, có 
tay vịn chắc chắn và thoải mái cho mọi xe lăn. Trong bảo tàng, một phòng vệ sinh tiếp 
cận cho mọi người cũng đã được hoàn thành để mọi đối tượng du khách đều có thể 
yên tâm khi giành trọn cả khoảng thời gian dài trong bảo tàng để tham quan, tìm hiểu. 
Ai yếu chân, đi lâu sợ mỏi ư? Bảo tàng có sẵn xe lăn cho mượn miễn phí! Với những 
ưu việt đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trở thành một trong số ít các điểm tham quan 
của thành phố Hà Nội mà có thể tiếp cận hoàn toàn được cho mọi du khách. Chẳng 
thế mà chỉ sau 2, 3 năm mở cửa trở lại, Bảo tàng đã xuất sắc giành nhận bằng chứng 
nhận “Một trong những điểm du lịch đáng đến nhất Hà Nội năm 2012” do khách 
hàng TripAdvisor - website du lịch uy tín và lớn nhất thế giới bầu chọn. Tới năm 2013, 
TripAdvisor tiếp tục bầu chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào top 25 bảo tàng hấp dẫn 
nhất châu Á, và sau đó là nhiều giải thưởng khác. Những sự ghi nhận mà không phải 
bảo tàng nào cũng có được.
Chính vì lẽ đó, đã từ lâu nay, bảo tàng cũng trở thành điểm tập kết – hội họp của khá 
nhiều Hội Nhóm NGƯỜI KHUYẾT TẬT. Nhóm chúng tôi đã tới đây thường xuyên 
mỗi khi cần gặp gỡ, giao lưu hay tổ chức sự kiện gì đó. Không tin, các bạn hãy tới và 
cảm nhận!

Thông tin bảo tàng:
Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt – Hà Nội
Tel: (+84-4) 38259936
Email: info@baotangphunu.org.vn
Website: http://www.baotangphunu.org.vn
Fanpage: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Vietnamese Women’s Museum
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