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LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết
tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó có khoảng 28,9% người khuyết tật
ở mức độ đặc biệt nặng và nặng, 28,3% người khuyết tật là trẻ
em, 10,2% người khuyết tật là người cao tuổi, trong đó khoảng
10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo; khoảng 60 nghìn người
bị tai nạn bởi bom mìn, vật nổ, trong đó phần lớn là người lao
động chính trong gia đình và trẻ em. Chỉ tính riêng một số tỉnh
miền Trung, đã có trên 22.800 nạn nhân do bom mìn, trong đó,
10.540 người chết và 12.260 người bị thương; riêng trong 5
năm trở lại đây khoảng 2.000 trường hợp bị tai nạn bởi vật liệu
nổ, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Để trợ giúp cho đối tượng là người khuyết tật, nạn nhân
bom mìn, thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách nhằm từng bước hỗ trợ đời sống
cho nhóm người gặp rủi do trong cuộc sống như Luật Người
khuyết tật năm 2010; Nghị quyết số 84/2014/QH13 của Quốc
hội khóa XIII phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về
Quyền của người khuyết tật; gần đây nhất Chính phủ ban hành
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định về
chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội,
trong đó có người khuyết tật, người khuyết tật bị ảnh hưởng
bởi bom mìn và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội. Nhiều
chương trình, Đề án và chính sách trợ giúp xã hội giải quyết trợ
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cấp hàng tháng cho hàng triệu người; cấp thẻ bảo hiểm y tế
miễn phí cho trên chục triệu người nghèo, người khuyết tật và
các đối tượng trợ giúp xã hội. Đồng thời hỗ trợ về nhà ở, giáo
dục, dạy nghề, việc làm cho các đối tượng.
Để xác định mức độ khuyết tật, giải quyết chính sách trợ
giúp xã hội cho các đối tượng là người khuyết tật, ngày
02/01/2019, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác
định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật
thực hiện. Việc ban hành Thông tư số 01/2019/TTLT đã giải
quyết được một số vấn đề sau đây: (1) Xác lập vai trò đại diện
của cơ sở giáo dục tham đánh giá khuyết tật đối với trẻ em
đang học tập để hòa nhập cộng đồng; (2) Về phương pháp xác
định khuyết tật: Bộ công cụ hướng dẫn XĐMĐKT có nhiều
tiêu chí đánh giá, xác định mức độ khuyết tật nhằm hạn chế
những tiêu chí đánh giá mang tính chủ quan của các thành viên
Hội đồng xác định khuyết tật (3) Sửa đổi một số nội dung về
các tiêu chí xác định dạng tật và mức độ khuyết tật. Tuy nhiên,
thực tiễn triển khai XĐMĐKT ở các địa phương còn gặp nhiều
khó khăn, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá, xác
định mức độ khuyết tật; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức còn có mặt hạn chế; Bộ công cụ xác định
mức độ khuyết tật có một số điểm cần có cách hiểu thống nhất,
phù hợp với thực tế bảo đảm việc đánh giá, chấm điểm theo
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thang điểm chưa thống nhất giữa một số địa phương, dẫn đến
việc vận dụng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng còn
chưa phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng. Do đó,
việc xác định khuyết tật đòi hỏi cách hiểu thống nhất về nội
dung văn bản cũng như quy trình xác định khuyết tật.
Để tăng cường công tác xác định mức độ khuyết tật, tránh
bỏ sót các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã
hội, kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện
quy định về xác định khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội xây dựng
bộ câu hỏi, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong công tác
xác định khuyết tật, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng
bảo đảm việc xác định khuyết tật thống nhất, bảo đảm quyền
lợi cho người khuyết tật trên cả nước
Mặc dù Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng trong quá trình
soạn thảo tài liệu này, nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Rất
mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các độc giả để tiếp tục
hoàn thiện cho lần phát hành sau.

BAN BIÊN SOẠN
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Mức độ khuyết tật
Xác định mức độ khuyết tật
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Cơ sở giáo dục

CBQL

Cán bộ quản lý

HĐXĐMĐKT

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

HĐND

Hội đồng nhân dân

UBND

Ủy ban nhân dân

HĐGĐYK

Hội đồng giám định y khoa
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GIỚI THIỆU CHUNG
Tài liệu này dùng để làm gì?
gì?
Tập tài liệu được sử dụng để hướng dẫn cán bộ làm công
tác xác định mức độ khuyết tật tại địa phương, hướng dẫn nhận
diện các dạng khó khăn, vướng mắc mà thành viên
HĐXĐMĐKT thường xuyên gặp phải trong quá trình xác định
mức độ khuyết tật. Cuốn sổ tay này đồng thời cung cấp những
hiểu biết mang tính cơ bản viết dưới dạng hỏi đáp đối với người
dân, hộ gia đình có người khuyết tật trong quá trình xác định
khuyết tật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ai có thể sử dụng cuốn tài liệu này?
Tập tài liệu này dành cho cán bộ, công chức làm công
tác xác định mức độ khuyết tật, phục vụ hoạt động các cơ quan
quản lý nhà nước về người khuyết tật, bản thân người khuyết
tật, phụ huynh của trẻ em có khó khăn trong hoạt động giao
tiếp và học tập, cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trẻ em
có biểu hiện khác lạ, các cơ sở giáo dục đang giảng dạy theo
hình thức hòa nhập. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật cấp xã cũng có thể sử dụng cuốn sổ tay
này như tài liệu tham khảo nhằm nâng cao kiến thức trong việc
xác định khuyết tật.
16

Cuốn tài liệu này được sử dụng như thế nào?
Tập tài liệu này được thiết kế cho các đối tượng khác
nhau trong việc xác định mức độ khuyết tật. Người sử dụng có
thể dõi câu hỏi liên quan đến vấn đề muốn tìm hiểu thuộc phạm
vi lĩnh vực gặp khó khăn như lý thuyết, quy trình xác định mức
độ khuyết tật hoặc các tình huống thực tiễn tại mục lục, sau đó
tìm đến câu hỏi và nội dung trả lời mà không phải đọc hết toàn
bộ cuốn tài liệu.
Hoạt động xác định mức độ khuyết tật là hoạt động
chuyên môn phức tạp. Kết quả hoạt động này liên quan đến đời
sống, quyền lợi của người khuyết tật do vậy cần thiết có cách
hiểu biết tổng thể để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn cuộc
sống.

Nên sử dụng cuốn tài liệu này như thế nào?
Cuốn số tay được thiết kế thành các phần nội dung khác
nhau bao gồm phần lý luận chung là phần giới thiệu các quy
định hiện hành liên quan đến xác định mức độ khuyết tật và
phần giới thiệu các tình huống cụ thể, những vưỡng mắc
thường gặp trong quá trình thực hiện hoạt động xác định mức
độ khuyết tật. Có những vẫn đề phức tạp hơn về chuyên môn
nhưng ngoài phạm vị văn bản QPPL không được thiết kế trong
tập tài liệu này.
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Phần I. HỎI ĐÁP LIÊN QUAN VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
CHUNG VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÁC
ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
Câu hỏi 1. Thế nào được hiểu là người khuyết tật?
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,
Luật Người khuyết tật, 2010).
Như vậy, theo khái niệm quy định trong Luật Người
khuyết tật 2010, có 3 yếu tố cần và đủ để xác định một người là
khuyết tật:
Thứ nhất là người đó phải khiếm khuyết bộ phận cơ thể
hoặc bị suy giảm chức năng. Nguyên nhân có khiếm khuyết bộ
phận cơ thể có thể do nguyên nhân bẩm sinh hoặc trong quá
trình sinh hoạt đời sống hàng ngày, do chiến tranh, do tai nạn
lao động hoặc tham gia giao thông.
Thứ hai là những khiếm khuyết, suy giảm chức năng
phải được biểu hiện dưới dạng tật cụ thể, dạng khuyết tật được
quy định trong Luật người khuyết tật 2010 và thực tế, một
người có thể rơi vào một hoặc nhiều dạng khuyết tật khác nhau.
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Những khiếm khiếm khuyết bộ phận cơ thể hoặc suy giảm
chức năng của con người có nhiều trong cuộc sống, có những
khiếm khuyết nhìn thấy được nhưng cũng có những khiếm
khuyết không nhìn thấy được nhưng chỉ được đánh giá, xem
xét khi biểu hiện dưới dạng khuyết tật được quy định trong
Luật người khuyết tật.
Thứ ba là những khiếm khuyết và suy giảm chức năng
phải là căn nguyên dẫn đến việc lao động, học tập sinh hoạt
gặp khó khăn.
Câu hỏi 2. Có bao nhiêu dạng khuyết tật?
Theo Luật người khuyết tật (2010) có 6 dạng khuyết tật:
 Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức
năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn
chế trong vận động, di chuyển.
 Khuyết tật nghe, nói là tình trạng giảm hoặc mất chức
năng nghe, nói hoặc cả
nghe và nói, phát âm
thành tiếng và câu rõ ràng
dẫn đến hạn chế trong
giao tiếp, trao đổi thông
tin bằng lời nói.
 Khuyết tật nhìn là tình
trạng giảm hoặc mất khả
năng nhìn và cảm nhận
ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh
sáng và môi trường bình thường.
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 Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri
giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có
biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.
 Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng
nhận thức, tư duy biểu hiện bằng việc chậm hoặc không
thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết
sự việc.
 Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức
năng cơ thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt,
học tập gặp khó khăn mà không thuộc các dạng khuyết
tật nêu trên.
Lưu ý: Một người có thể rơi vào một dạng hoặc nhiều dạng
khuyết tật
Câu hỏi 3. Có bao nhiêu mức độ khuyết tật?
Theo Luật người khuyết tật (2010) có 3 mức độ khuyết
tật: Khuyết tật đặc biệt nặng; Khuyết tật nặng và khuyết tật
nhẹ. Việc quy định mức độ khuyết tật để xác lập các chính sách
hỗ trợ tương ứng, phù hợp với mức độ khó khăn của người
khuyết tật. Cụ thể như sau:
 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật
dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu
sinh hoạt cá nhân hàng ngày;
 Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến
không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu
sinh hoạt cá nhân hàng ngày;
 Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc
trường hợp quy định tại các điểm nêu trên.
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Lưu ý: Một người khi được xác định mức độ khuyết tật
thì chỉ được xác định một mức độ khuyết tật.
Câu hỏi 4. Những văn bản QPPL nào mà người làm công
tác xác định mức độ khuyết tật và gia đình có người khuyết
tật cần phải nghiên cứu?
Quy định về xác định mức độ khuyết tật là hệ thống các
văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Luật người khuyết
tật, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều quy
định trong luật và các Thông tư do vậy người thực thi pháp luật
phải có cách nhìn tổng thể có hệ thống về các quy định liên
quan đến xác định khuyết tật. Các văn bản cụ thể bao gồm:
- Luật Người khuyết tật năm 2010
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật Người khuyết tật.
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT- BYT-BLĐTBXH
quy định chi tiết việc xác định mức độ khuyết tật do hội
đồng giám định y khoa thực hiện.
- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác
định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật thực hiện.
Câu hỏi 5. Thẩm quyền xác định mức độ khuyết tật cho các
đối tượng có nhu cầu được quy định như thế nào?
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-

-

-

Việc xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng
đang cư trú trên địa bàn do HĐXĐMĐKT ở cấp xã thực
hiện. Việc xác định này không nhất thiết áp dụng đối
với các trường hợp có hộ khẩu thường trú mà có thể tạm
trú cũng được xác định mức độ khuyết tật.
Trong một số trường hợp cụ thể thì việc xác định mức
độ khuyết tật do HĐGĐYK thực hiện, những trường
hợp đó bao gồm:
+ HĐXĐMĐKT không đưa ra được kết luận về mức độ
khuyết tật. Việc không đưa ra được kết luận có thể chỉ
về dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật hoặc cả hai.
+ Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của NKT
không đồng ý với kết luận của HĐXĐMĐKT.
+ Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ
khuyết tật không khách quan, không chính xác.
Hội đồng GĐYK được thành lập ở cấp tỉnh và cấp
Trung ương.

Câu hỏi 6. Thành viên của Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật cấp xã bao gồm những người nào?
Các thành viên trong hội đồng xác định mức độ khuyết
tật được quy định trong Luật người khuyết tật, bao gồm:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng;
b) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã;
c) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương
binh và xã hội;
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d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến
binh cấp xã;
đ) Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã nơi
có tổ chức của người khuyết tật.
Câu hỏi 7. Trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách
công tác LĐTBXH cấp xã trong việc xác định mức độ
khuyết tật là gì?
Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương
binh và xã hội có trách nhiệm:
- Hướng dẫn và kiểm tra người khuyết tật hoặc người đại
diện hợp pháp của người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ xác định
mức độ khuyết tật;
- Tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về thông tin của
người được xác định mức độ khuyết tật nếu người đó đang đi
học, những thông tin đó bao gồm những khó khăn trong học
tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức
độ khuyết tật theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số
01/2019/TT-BLĐTBXH; mời đại diện cơ sở giáo dục trên địa
bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) dự họp xác định mức độ
khuyết tật của Hội đồng (nếu cần thiết);
- Điền phiếu xác định mức độ khuyết tật theo Mẫu số 02
hoặc Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH trên cơ sở kết luận của Hội đồng;
- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng;
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- Xây dựng các văn bản, hoàn chỉnh, lưu giữ hồ sơ, văn
bản của Hội đồng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do của Chủ tịch Hội đồng
phân công.
Như vậy trong hoạt động xác định khuyết tật nói riêng, tổ
chức, thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung thì cán bộ
làm công tác LĐTBXH có vai trò quan trọng hàng đầu, từ
hướng dẫn thiết lập hồ sơ đến quản lý các nhóm đối tượng và
hướng dẫn thủ tục hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Câu hỏi 8. Vai trò của cơ sở giáo dục, người trực tiếp quản
lý trẻ em trong việc xác định mức độ khuyết tật là gỉ?
Theo quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010 thì
đại diện cơ sở giáo dục không phải là thành viên
HĐXĐMĐKTcấp xã.
Tuy nhiên đối với những trẻ em có dấu hiệu khuyết tật
trong quá trình học tập, sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục thì vai
trò của cơ sở giáo dục như sau:
- Khi HĐXĐMĐKT có đề nghị Tham khảo ý kiến của
cơ sở giáo dục về thông tin của người được xác định mức độ
khuyết tật nếu người đó đang đi học tại cơ sở thì cơ sở giáo
dục cung cấp thông tin về những khó khăn trong học tập, sinh
hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết
tật cho HĐXĐMĐKT. Những thông tin đó được cung cấp theo
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Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH. Thông tin cụ thể theo mẫu sau đây:
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
(Phục vụ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật)
1. Thông tin người được xác định mức độ khuyết tật
Họ và tên:.............................................. Giới tính...................
Dân tộc .................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................
Lớp………. Cơ sở giáo dục….…………………………...........
Nơi
ở
hiện
…………………………

nay:……………………………

Số điện thoại liên lạc (của phụ huynh)………………
………………………
2. Thông tin về biểu hiện khó khăn
+ Về vận động:………… ………………………………………
+ Về nghe, nói:…………………… ……………………………
+ Về nhìn:………………………………………………………
+ Về hành vi, cảm xúc, tình cảm hoặc trí tuệ:………… ………
+ Một số biểu hiện khác lạ: ……………………………………
3. Thông tin về mức độ khó khăn trong giao tiếp và học tập
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Mức độ
Hoạt động

Thực
hiện
được

Thực
hiện
được
nhưng
cần
trợ
giúp

Không
thực
hiện
được

Không
xác
định
được

Biểu hiện
cụ thể

1. Giao tiếp xã
hội, tham gia
các hoạt động
hòa nhập cộng
đồng phù hợp
với độ tuổi
2. Học tập:
- Đọc
- Viết
- Tính toán
- Kỹ năng học
tập khác
4. Đề xuất
…………………………………………………………………
Giáo viên cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Đại diện cơ sở giáo dục
(Ký tên đóng dấu)

- HĐXĐMĐKT có thể mời đại diện cơ sở giáo dục trên
địa bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) dự họp xác định mức độ
khuyết tật của Hội đồng (nếu cần thiết).
Câu hỏi 9. Cách thức điền phiếu cung cấp thông tin của cơ
sở giáo dục được quy định như thế nào?
- Thông tin người được xác định mức độ khuyết tật: ghi
theo thông tin trong học bạ của học sinh
- Thông tin về những biểu hiện khó khăn trong quá trình
học tập tai cơ sở: Ghi các biểu hiện khó khăn của học sinh (nếu
có) về vận động, nghe, nói, nhìn, hành vi, cảm xúc, tình cảm,
trí tuệ hoặc một số biểu hiện khác lạ.
- Thông tin về mức độ khó khăn trong giao tiếp và học
tập (Đánh dấu x vào cột phù hợp với biểu hiện của học sinh)
+ Hoạt động giao tiếp xã hội đánh giá việc tham gia các
hoạt động hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi
Thực hiện được: Học sinh luôn tuân thủ nội quy lớp
học; giao tiếp với thầy, cô, bạn bè phù hợp với độ tuổi.
Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Học sinh chỉ
thực hiện được nội quy lớp học; giao tiếp với thầy, cô, bạn bè
phù hợp với độ tuổi khi có sự trợ giúp của người khác; thường
xuyên vi phạm nội quy; không muốn giao tiếp hoặc có giao
tiếp với mọi người nhưng không phù hợp.
Không thực hiện được: Học sinh không tuân thủ nội
quy lớp học, không giao tiếp với thầy, cô, bạn bè phù hợp với
độ tuổi ngay cả khi có sự trợ giúp của người khác.
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+ Hoạt động đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập
khác
Thực hiện được: Các kỹ năng đọc, viết, tính toán, kỹ
năng học tập khác của học sinh đạt chuẩn chương trình đúng độ
tuổi.
Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Học sinh có kết
quả học tập ít nhất một trong các kỹ năng đọc, viết, tính toán,
kỹ năng học tập khác thấp hơn chuẩn so với độ tuổi. Giáo viên
đã phải điều chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức
dạy học cho học sinh.
Không thực hiện được: Học sinh không thực hiện được
ít nhất một trong các kỹ năng năng đọc, viết, tính toán, kỹ năng
học tập khác mặc dù giáo viên đã điều chỉnh hoạt động dạy
học.
Kết quả của việc đánh giá được gửi cho Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật trước khi Hội đồng họp xem xét đánh
giá mức độ khuyết tật.
Câu hỏi 10. Trách nhiệm của trạm trưởng trạm y tế như
thế nào trong việc xác định mức độ khuyết tật?
Trạm trưởng trạm y tế là thành viên hội đồng có kiến
thức về các thông tin liên quan đến lịch sử khám bệnh, tình
trạng sức khỏe của đối tượng tại địa phương cũng như các biểu
hiện lâm sàng và các kiến thức chuyên môn y tế cần cung cấp
cho các thành viên khác của Hội đồng XĐMĐKT. Trong quá
trình thực hiện xác định khuyết tật có nhiệm vụ cụ thể như sau:
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- Cung cấp thông tin về chuyên môn y tế liên quan đến
người khuyết tật cho Hội đồng XĐMĐKT. Những thông tin đó
bao gồm như lịch sử bệnh tật; các kết luận trong bệnh án của
cơ sở y tế các cấp; những hiểu biết về các loại bệnh lý hoặc dấu
hiệu sức khỏe của người đề nghị xác định khuyết tật
- Là thành viên HĐXĐMĐKT, Trạm trưởng trạm y tế
cung cấp thông tin về lịch sử chữa trị bệnh tật của người đề
nghị xác định MĐKTdiễn ra tại địa phương, các thông tin
mang tính di truyền ,dòng họ,phân tích các yếu tố thuộc chuyên
môn y tế trong các giấy tờ, bệnh án trong quá trình khám bệnh,
chữa bệnh (nếu có)…;
- Tham gia cùng cán bộ phụ trách công tác Lao độngThương binh và xã hội để hoàn thiện phiếu xác định mức độ
khuyết tật
- Tham gia cuộc họp của Hội đồng và biểu quyết xác định
mức độ khuyết tật
Câu hỏi 11. Phó Chủ tịch UBND cấp xã có được bổ sung là
thành viên HĐXĐKT cấp xã hay không?
- Thông thường, nhân sự UBND cấp xã có 01 phó chủ tịch
UBND phụ trách công tác văn xã. Cán bộ làm công tác
LĐTBXH thường báo cáo công tác chuyên môn qua đồng chí
này mà đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính sách an
sinh xã hội trong đó công tác người khuyết tật.
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- Tuy nhiên, do quy định về thành viên HĐXĐMĐKT
trong Luật Người khuyết tật năm 2010 đã quy định cứng nên
Phó chủ tịch UBND cấp xã không là thành viên HĐXĐMĐKT.
Tuy nhiên Phó chủ tịch UBND cấp xã có thể tham gia hoạt
động xác định MĐKT theo sự ủy quyền của chủ tịch UBND
cấp xã trên cơ sở Luật tổ chức HĐND và UBND.
- Trường hợp Hội đồng XĐMĐKT hết nhiệm kỳ hoặc
thành viên hội đồng chuyển công tác khác thì Chủ tịch
HĐXĐMĐKT có thể ban hành các quyết định bổ sung, thay
thế thành viên HĐXĐMĐKT. Nhiệm kỳ của Hội đồng theo
nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, được sử dụng con dấu của
UBND cấp xã.
Câu hỏi 12. Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức
độ khuyết tật được quy định như thế nào?
Khi hội đồng xác định mức độ khuyết tật là xác định
người đó ở dạng khuyết tật nào và ở mức độ ra sao để làm căn
cứ cấp giấy xác nhận khuyết tật đồng thời là cơ sở thực thi
chính sách công bằng và xuất phát từ nhu cầu và điều kiện của
người khuyết tật.
- Phương pháp xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo
quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Người khuyết tật. Hội
đồng quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện
hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng
ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội quy
định tại Phiếu xác định mức độ khuyết tật ban hành kèm theo
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH và các phương pháp đơn
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giản khác để xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đối
với từng người khuyết tật.
Trong Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH có quy định áp
dụng hai bộ công cụ xác định mức độ khuyết tật đối với độ tuổi
dưới và trên 6 tuổi.
- Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với trẻ
em dưới 6 tuổi
Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết
tật, sử dụng phương pháp xác định mức độ khuyết tật theo quy
định; phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ em và sử
dụng “Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với trẻ em dưới 6
tuổi” theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số
01/2019/TT-BLĐTBXH để xác định dạng khuyết tật và mức
độ khuyết tật.
- Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với
người từ đủ 6 tuổi trở lên
Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật,
sử dụng phương pháp xác định mức độ khuyết tật theo quy
định, phỏng vấn người được xác định mức độ khuyết tật hoặc
người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng
“Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi
trở lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số
01/2019/TT-BLĐTBXH để xác định dạng khuyết tật và mức
độ khuyết tật.
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Câu hỏi 13. Tỷ lệ tổn thương cơ thể có ý nghĩa như thế nào
đối với việc xác định mức độ khuyết tật?
Tỷ lệ tổn thương cơ thể thông thường không phải là yếu tố
quyết định đến việc xác định mức độ khuyết tật nhưng ảnh
hưởng đến việc sinh hoạt, lao động và học tập của người được
xác định mức độ khuyết tật. Tỷ lệ tổn thương cơ thể thường
được các cơ quan giám định y khoa xác định.
Chỉ áp dụng các kết luận về tỷ lệ tổn thương cơ thể của
Hội đồng giám định y khoa trước ngày 01/6/2012 (ngày Nghị
định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực). Theo đó, tỷ lệ tổn thương
cơ thể và mức độ khuyết tật được quy định như sau:
a) Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám
định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
b) Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y
khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người,
phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao
động từ 61% đến 80%;
c) Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y
khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm
khả năng lao động dưới 61%.
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Lưu ý: Những kết luận về tỷ lệ tổn thương cơ thể chỉ áp
dụng đối với các trường hợp có kết luận của hội đồng GĐYK
trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực. Từ
1/6/2012 đến nay không có quy định nào liên quan đến tỷ lệ
tổn thương cơ thể tương ứng với mức độ khuyết tật mà Hội
đồng XĐMĐKT áp dụng.
Câu hỏi 14. Trường hợp nào thì việc xác định mức độ
khuyết tật được chuyển lên hội đồng giám định y khoa?
Xác định MĐKT là hoạt động chuyên môn được nhà
nước giao cho Hội đồng XĐMĐKT thực hiện. Tuy nhiên do
đặc điểm là thành viên hội đồng XĐMĐKT chỉ là những cán
bộ cấp xã không có chuyên môn về y tế (Chỉ có trạm trưởng
trạm y tế có kiến thức nhất định). Mặt khác những dấu hiệu,
biểu hiện dạng khuyết tật rất phức tạp như dạng khuyết tật trí
tuệ, thần kinh, tâm thần hoặc khuyết tật nghe nói do vậy pháp
luật quy định cụ thể một số trường hợp phải chuyển lên
HĐGĐYK.
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật chuyển hồ sơ lên
Hội đồng GĐYK cấp tinh trong các trường hợp sau:
+ HĐXĐMĐKT không đưa ra được kết luận về mức độ
khuyết tật
+ Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của NKT
không đồng ý với kết luận của HĐXĐMĐKT.
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+ Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ
khuyết tật không khách quan, không chính xác.
Hồ sơ khám giám định được quy định như sau:
1. Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp Hội đồng
xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức
độ khuyết tật bao gồm:
a) Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư
trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán ảnh của đối
tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật,
trong biên bản ghi rõ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật (bản sao Biên
bản).
Trường hợp đối tượng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng phải có
giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ họ tên, tuổi, dán ảnh
đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung tâm và Trung tâm phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó.
c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện,
giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám
định y khoa lần gần nhất (nếu có).
2. Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp
của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng
xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ khám giám định gồm các
giấy tờ sau:
a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề nghị
khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người
khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không
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đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật,
có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã
nơi đối tượng đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản
sao Biên bản).
c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện,
giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có). Biên
bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y
khoa lần gần nhất (nếu có).
d) Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp
của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật.
3. Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định
mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
không khách quan, không chính xác, hồ sơ khám giám định
gồm các giấy tờ sau:
a) Các giấy tờ theo quy định tương tự trường hợp người khuyết
tật không đồng ý kết luận của HĐGĐYK.
b) Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không
chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng
ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.
4. Hồ sơ khám giám định phúc quyết bao gồm
1. Giấy giới thiệu của UBND cấp xã
2. Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của người khuyết
tật hoặc của cá nhân hoặc của cơ quan hoặc tổ chức đại diện
hợp pháp của người khuyết tật.
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3. Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa
tỉnh mà người khuyết tật không đồng ý, đề nghị khám phúc
quyết (bản sao).
4. Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh gửi
đến Hội đồng Giám định y khoa Trung ương theo quy định.
Khi đến khám giám định, người khuyết tật hoặc đại diện
hợp pháp của người khuyết tật phải xuất trình bản gốc để Hội
đồng Giám định y khoa Trung ương đối chiếu.
Câu hỏi 15. Việc cấp Giấy xác định mức độ khuyết tật
được quy định như thế nào?
1. Đối với trường hợp do Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật cấp xã thực hiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết
tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm
yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy
ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với
kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội
đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời
bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.
2. Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác
định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật thì trong
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của Hội
đồng Giám định y khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp
Giấy xác nhận khuyết tật.
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Câu hỏi 16.Trường hợp HĐXĐMĐKT không đồng ý với
kết luận của HĐGĐYK thì làm thế nào?
Thực tiễn hoạt động xác định mức độ khuyết tật tại các
địa phương có hiện tượng chưa thống nhất về kết quả xác định
mức độ khuyết tật giữa HĐXĐMĐKT và HĐGĐYK, trong
trường hợp đó xử lý như sau:
- Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác
định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật thì trong
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của Hội
đồng Giám định y khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp
Giấy xác nhận khuyết tật.
Trường hợp này, Hội đồng không cần tổ chức họp
thành viên hội đồng và biểu quyết lại để xác định mức độ
khuyết tật.
- Tuy nhiên, trường hợp Hội đồng không đồng ý với kết
luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh thì hoàn thiện hồ
sơ đề nghị Hội đồng giám định y khoa Trung ương xác định lại
mức độ khuyết tật. Trường hợp này gọi là khám giám định
phúc quyết.
Kết luận của hội đồng khám phúc quyết là kết luận cuối
cùng.
Câu hỏi 17. Bộ công cụ mà Hội đồng giám định y khoa
dùng để xác định mức độ khuyết tật được quy định như thế
nào?
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- Hội đồng giám định y khoa không căn cứ vào bộ công cụ
quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH để họp xác
định mức độ khuyết tật mà căn cứ vào Thông tư liên tịch số
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định
chi tiết việc xác định mức độ khuyết tật do HĐGĐYK thực
hiện. Trong Thông tư liên tịch này có dẫn chiếu Căn cứ Bảng
quy định về tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật ban hành
kèm theo Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm
1995 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội,
tập thể Hội đồng Giám định y khoa nay thay thế bằng Thông tư
liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2015.
- Hiện nay chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa Bộ công cụ
cụ quy định trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH hướng
dẫn hoạt động xác định mức độ khuyết tật do hội đồng cấp xã
thực hiện và bộ công cụ hướng dẫn Hội đồng giám định y khoa
thực hiện.
- Do vậy, hội đồng xác định mức độ khuyết tật chỉ căn cứ
vào kết luận của HĐGĐYK để cấp giấy xác định MĐKT,
trường hợp không thống nhất thì hoàn thiện hồ sơ chuyển lên
hội đồng giám định y khoa trung ương.
Câu hỏi 18. Thủ tục, trình tự xác định, xác định lại MĐKT
được quy định như thế nào?
Trình tự, thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật được quy
định các bước như sau:
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1. Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật
thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người
khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số
01/2019/TT-BLĐTBXH gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi cư trú theo quy định của pháp luật.
2. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ
tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn:
- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối
tượng, người đại diện hợp pháp.
- Giấy khai sinh đối với trẻ em.
- Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.
3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
hồ sơ của người đề nghị xác định khuyết tật, Chủ tịch Hội đồng
có trách nhiệm:
a) Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình
trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị
về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định
mức độ khuyết tật đang đi học;
b) Triệu tập các thành viên Hội đồng XĐMĐKT, gửi thông
báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho
người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ;
c) Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật
đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH; lập hồ sơ, biên bản kết
luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.
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Lưu ý: Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết
luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ,
mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số
28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ
kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ
khuyết tật theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số
28/2012/NĐ-CP;
d) Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành
kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.
4. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến
hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp
người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên thì
Hội đồng tiến hành quan sát và phỏng vấn người khuyết tật tại
nơi cư trú của người khuyết tật.
5. Trường hợp Hội đồng không đưa ra được kết luận về
mức độ khuyết tật; người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp
của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng
hoặc có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết
tật của Hội đồng không khách quan, chính xác thì Hội đồng
chuyển hồ sơ lên Hội đồng Giám định y khoa theo quy định
của pháp luật.
Câu hỏi 19. Hướng dẫn cách thức xác định mức độ khuyết
tật đối với người có dấu hiệu khuyết tật thần kinh - tâm
thần?
- Bộ công cụ quy định trong Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH chưa quy định cụ thể các dấu hiệu nhận biết về
mức độ khuyết tật thần kinh- tâm thần mà phần lớn đánh giá
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đối với dạng khuyết tật vận động hoặc biểu hiện khó khăn
trong sinh hoạt hàng ngày. Trường hợp khi đánh giá mức độ
thần kinh- tâm thần thì lưu ý những nội dung sau đây:
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số
điều Luật người khuyết tật đưa ra quy định mức độ khuyết tật
dựa trên khả năng tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hàng
ngày, do vậy Bộ công cụ thể hiện việc xác định mức độ khuyết
tật dựa trên việc đánh giá các khả năng tự phục vụ của chính
đối tượng.
+ Trong các mức độ của dạng khuyết tật thần kinh, tâm
thần thì tâm thần phân liệt được xác định là mức độ nặng nhất
do vậy bộ công cụ trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
đã xếp vào dạng khuyết tật đặc biệt nặng mà không phải chấm
điểm các hoạt động tự phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng
ngày. Trong quá trình xác định mức độ khuyết tật đối với các
nhóm có biểu hiện thần kinh tâm thần cần tham khảo lịch sử
khám chữa bệnh hoặc theo dõi quá trình khám chữa bệnh từ cơ
quan y tế địa phương để có đánh giá chính xác.
+ Việc chấm điểm để đánh giá các hoạt động phục vụ
nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày cũng chỉ là kết quả tham
khảo cho việc biểu quyết và kết luận mức độ khuyết tật, Hội
đồng biểu quyết dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật trên cơ sở
quan sát, trao đổi, đánh giá mức độ hòa nhập xã hội của đối
tượng trong việc xác định mức độ khuyết tật.
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+ Trường hợp không thể xác định được mức độ khuyết
tật thì hội đồng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chuyển lên Hội đồng
Giám định y khoa.
Câu 19. Hồ sơ đề nghị xác định MĐKT gồm những giấy tờ
gì?
Để có căn cứ đề nghị hội đồng thực hiện việc xác định
mức độ khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp
pháp phải làm hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật gồm
các loại giấy tờ sau:
Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và
cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số
01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH
Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu
có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy
xác nhận khuyết tật cũ và các giấy tờ có liên quan khác.
- Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả
năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động
đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của
Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số
28/2012/NĐ-CP có hiệu lực hoặc các giấy tờ liên quan
khác (nếu có).
- Trường hợp cấp đổi giấy xác định khuyết tật theo quy
định tại Khoản 1 Điều 8 và điểm b, Khoản 2 Điều 8
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH thì không phải
-
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nộp giấy tờ khám, điều trị hoặc Bản sao kết luận của hội
đồng GĐYK.
Câu hỏi 20. Hồ sơ khám giám định để XĐKT thông qua hội
đồng giám định y khoa bao gồm các giấy tờ nào?
20.1. Hồ sơ khám giám định đối với trường hợp Hội
đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận
về mức độ khuyết tật bao gồm:
a) Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân (UBND) xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi đối tượng cư
trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán ảnh của đối
tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật,
trong biên bản ghi rõ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật (bản sao Biên
bản).
Trường hợp đối tượng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng, cơ sở trợ
giúp xã hội phải có giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ
họ tên, tuổi, dán ảnh đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung
tâm và Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
xác nhận đó.
c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra
viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám
định y khoa lần gần nhất (nếu có).
20.2. Trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp
của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng
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xác định mức độ khuyết tật, hồ sơ khám giám định gồm các
giấy tờ sau:
a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ
người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật
không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của
UBND xã nơi đối tượng đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
(bản sao Biên bản).
c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra
viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng
Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).
đ) Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp
pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định
mức độ khuyết tật.
20.3. Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác
định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật không khách quan, không chính xác, hồ sơ khám giám định
gồm các giấy tờ sau:
a) Các giấy tờ theo quy định tại mục 20.2.
b) Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách
quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị,
ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.
21. Hồ sơ khám giám định phúc quyết bao gồm các
loại giấy tờ gì?
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Khám phúc quyết là việc thực hiện xác định mức độ
khuyết tật thông qua hội đồng giám định y khoa trung ương.
Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Giấy giới thiệu của UBND cấp xã quy định tại điểm a,
Khoản 2, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYTBLĐTBXH.
b) Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của người
khuyết tật hoặc của cá nhân hoặc của cơ quan hoặc tổ chức đại
diện hợp pháp của người khuyết tật.
c) Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y
khoa tỉnh mà người khuyết tật không đồng ý, đề nghị khám
phúc quyết (bản sao).
d) Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định y khoa cấp
tỉnh gửi đến Hội đồng Giám định y khoa Trung ương theo quy
định.
Lưu ý: Khi đến khám giám định, người khuyết tật hoặc
đại diện hợp pháp của người khuyết tật phải xuất trình bản gốc
những giấy tờ nêu trên để Hội đồng Giám định y khoa Trung
ương đối chiếu.
Câu hỏi 22. Địa điểm tiến hành hoạt động xác định mức độ
khuyết tật được quy định như thế nào?
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì địa điểm thực
hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại trụ sở Ủy
ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế của xã. Những hành vi tiến
hành đánh giá mức độ khuyết tật ngoài các địa điểm nêu trên
đều không hợp pháp.
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Địa điểm thực hiện xác định khuyết tật được thông báo
cho thành viên hội đồngXĐKT và người đề nghị xác định mức
độ khuyết tật.
Pháp luật quy định, trường hợp người khuyết tật do các
nguyên nhân khuyết tật mà không thể đến được các địa điểm
nói trên thì Hội đồng tiến hành quan sát và phỏng vấn người
khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.
Câu hỏi 23. Theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH thì mẫu giấy XNKT có kích thước nhỏ, chúng
tôi muốn thay mẫu có được không?
Giấy xác nhận khuyết tật bảo đảm đầy đủ các nội dung
cơ bản quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Người khuyết tật.
Giấy xác nhận khuyết tật hình chữ nhật, khổ 66 mm x
98 mm, nền màu xanh nhạt, sử dụng kiểu chữ Times New
Roman (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001)
theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tổ chức in phôi Giấy xác nhận
khuyết tật để cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn.
Mẫu giấy XĐKT đã ban hành thì không thể thay thế bằng
mẫu khác được. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong công tác
quản lý mà thuận tiện cho việc sử dụng của người khuyết tật.
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MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NH Ậ N KHUY Ế T T ẬT
3
Số hiệu:.................
4
Họ và tên:................................................................
5
Ngày, tháng, năm sinh:............................................
6
Giới tính:.................................................................
7
Nơi ĐKHK thường trú:………………......................
8
Nơi ở hiện nay: ……………………….....................
9
Dạng khuyết tật:…………………….........................
10
Mức độ khuyết tật:...................................................
11
Ngày.....tháng ....năm........
12
Chủ tịch UBND...............
(Ký tên, đóng dấu)
2

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1. Giấy xác nhận khuyết tật là căn cứ để thực hiện
các chế độ, chính sách đối với người khuyết tật.
2. Người được cấp giấy có trách nhiệm bảo quản
cẩn thận, không cho người khác mượn.
3. Trường hợp Giấy xác nhận khuyết tật bị hư
hỏng, thất lạc thì người khuyết tật có trách nhiệm
liên hệ với cơ quan chức năng để được cấp lại
theo quy định.
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Câu hỏi 24. Đối với những xã sáp nhập, giải thể thì số hiệu
giấy xác nhận khuyết tật quy định như thế nào?
Ghi mã số đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số
124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/8/2004 về
việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính
Việt Nam và sáu chữ số ghi thứ tự người khuyết tật. Ví dụ:
Người khuyết tật thứ 3 tại xã Đại Lai, Huyện Gia Bình tỉnh Bắc
Ninh có số hiệu là: 09469.000003; Người khuyết tật thứ 108 tại
Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có số hiệu:
00076.000108. Ghi số, chữ in thường, chữ đứng, màu đen.
Đối với xã sáp nhập, giải thể thì mã số hành chính
hướng dẫn, quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày
7/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ
Hiện nay nhiều địa phương tiến hành giải thể và sáp
nhập các đơn vị hành chính do vậy cần ghi số hiệu chính xác
để thuận tiện trong công tác quản lý đối tượng bằng phần mềm
quản lý đối tượng.
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Phần II. HỎI ĐÁP LIÊN QUAN BỘ CÔNG CỤ XÁC
ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT QUY ĐỊNH TRONG
THÔNG TƯ SỐ 01/2019/TT-BLĐTBXH
Câu hỏi 25. Ông A bị khuyết tật nhìn, lại câm điếc bẩm
sinh và hiện nay bại liệt không thể vận động được thì trong
giấy xác nhận khuyết tật phần dạng khuyết tật ghi như thế
nào?
Thực tiễn công tác xác định mức độ khuyết tật tại địa
phương và bản thân người khuyết tật có gặp nhiều trường hợp
có thể xác định ở nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Trường hợp
này do giấy xác nhận khuyết tật nhỏ, phần ghi dạng khuyết tật
được bố trí ngắn, do vậy có thể lựa chọn 2-3 dạng khuyết tật có
biểu hiện nặng nhất để ghi vào giấy khuyết tật.
Trong văn bản ghi đầy đủ dạng khuyết tật nhưng nếu ghi
6 dạng khuyết tật thì quá nhiều thông tin.
Câu hỏi 26. Cháu Nguyễn Văn Lợi đã được XĐKT khi
cháu 5 tuổi, nay cháu đủ 72 tháng tuổi thì cháu có phải xác
định lại mức độ khuyết tật hay không?
Theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
thì có 2 bộ công cụ nhằm xác định khuyết tật cho hai nhóm đối
tượng trên và dưới 6 tuổi (72 thán tuổi), do vậy, về nguyên tắc
người từ đủ 6 tuổi trở lên phải làm thủ tục cấp lại giấy xác nhận
khuyết tật dù trước đó đã được xác định mức độ khuyết tật.
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Tuy nhiên trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
quy định rất cụ thể các trường hợp trẻ em sau đây thì không
phải làm lại thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật để cấp giấy
XĐMĐKT mới: Các trường hợp này bao gồm:
+ Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân;
+ Thiếu 2 tay;
+ Mù 2 mắt hoặc thiếu 2 mắt;
+ Liệt hoàn toàn 2 tay hoặc liệt nửa người;
+ Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một
hoặc nhiều loại bệnh : bại não, não úng thủy, tâm thần
phân liệt.
Như vậy, với nhóm đối tượng là trẻ em đã được xác định
MĐKT đặc biệt nặng trong các trường hợp nêu trên thì khi đủ
72 tháng tuổi không phải xác định và cấp giấy xác định mức độ
khuyết tật mới.
Câu hỏi 27. Khi mời ông Nguyễn Minh A đến xác định lại
MĐKT nhưng ông A không đến thì làm thế nào? Ông trước
kia bị tai biến nhưng nay qua rà soát ông đã phục hồi một
phần và đã đi lại được?
Thực tiễn cuộc sống cho thấy rất hiếm trường hợp đã hồi
phục sức khỏe, không còn khuyết tật nữa hoặc đã hồi phục một
phần sức khỏe hoặc khả nặng phục vụ bản thân lại tự nguyện đến
HĐXĐKT cấp xã đề nghị xác định lại MĐKT và để tự nguyện
không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, BHYT 100% nữa.
Trường hợp có giấy mời ông Lợi đến để HĐXĐMĐKT
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nhưng không đến thì giải quyết như sau:
+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương
trình rà soát đối tượng khuyết tật do nhu cầu của công
tác quản lý nhà nước thì xã tiến hành rà soát trường hợp
khuyết tật trên địa bàn trong đó có trường hợp ông Lợi;
+ Lập biên bản về sự việc ông không đến làm việc,
trường hợp này được coi là không chấp hành yêu cầu
của cơ quan nhà nước về rà soát thực hiện xác định lại
mức độ khuyết tật
+ Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP để có văn bản
đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định tạm
dừng chi trả trợ cấp xã hội.(Hướng dẫn Điều cụ thể
trong TT).
Câu hỏi 28. Qua kiểm tra tình hình công tác xác định KT ở
xã thì Thanh tra Sở kết luận trường hợp cháu Nguyễn Chí
Đ không phải bị khuyết tật trí tuệ và mức độ khuyết tật đặc
biệt nặng (Cháu Đ là con ông H là cán bộ ở xã), trường hợp
này phải làm như thế nào?
-
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Cán bộ cấp xã lựa chọn các biện pháp xử lý sau đây:
+ Rà soát lại quy trình thực hiện xác định khuyết tật
+ Trường hợp Nguyễn Chí Đ nếu không bị khuyết tật
thì ra quyết định thu hồi giấy XĐKT
+ Làm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra
quyết định dừng chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng
+ Bàn biện pháp xử lý cán bộ và tùy thuộc lỗi của anh Đ

để xử lý việc thu hồi, xử lý vi phạm hành chính theo
quy định của pháp luật.
Câu hỏi 29. Trường hợp bà H năm nay 65 tuổi, thuộc diện
hộ nghèo, chồng đã mất năm 2019, hiện đang nuôi con
khuyết tật có thể xem xét hưởng trợ cấp xã hội không?
Đối với trường hợp người con khuyết tật cần xác định
mức độ khuyết tật, nếu được HĐXĐMĐKT xác định là khuyết
tật nặng hoặc đặc biệt nặng thì được hưởng trợ cấp xã hội theo
quy định tại nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Nếu trường hợp xác
định đặc biệt nặng thì hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng
người khuyết tật còn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc
nuôi dưỡng.
Đối với bà H được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng
tháng đối với người không có chồng hoặc chồng đã mất thuộc
hộ gia đình nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc con từ 1622 nhưng đang học văn hóa, học cao đẳng, đại học văn bằng
thứ nhất theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Câu hỏi 30. Người vợ 74 tuổi bị tai biến, bại liệt nằm một
chỗ sống cùng người chồng 82 tuổi có thể yêu cầu Hội đồng
xác định mức độ khuyết tật xác định mức độ khuyết tật để
hưởng trợ cấp xã hội hay không?
Người vợ 74 tuổi được quyền đề nghị HĐXĐMĐKT xác
định khuyết tật, nếu được xác định khuyết tật đặc biệt nặng
hoặc nặng thì được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ;
Trường hợp người vợ nếu được xác định là khuyết tật
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nặng hoặc đặc biệt nặng thì được hưởng trợ cấp xã hội theo
quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Trường hợp đặc
biệt nặng thì hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng người khuyết tật
còn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng. Trường
hợp này dù ông chồng 82 tuổi vẫn có thể xem xét hưởng thêm
chế độ cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt
nặng.
Cau hỏi 31. Ở địa phương có một số trường hợp bị tim bẩm
sinh, suy tim phải đặt stend. Trường hợp này có được xác
định khuyết tật không?
Thẩm quyền xác định mức độ khuyết tật thuộc thẩm
quyền của Hội đồng XĐMĐKT cấp xã và là quyền lợi của mỗi
công dân.
Việc không xác định được đối với các trường hợp và
chuyển lên Hội đồng giám định y khoa cũng đúng pháp luật
Trường hợp chuyển lên Hội đồng GĐYK thì Chủ tịch
UBND cấp xã căn cứ vào kết luận HĐGĐYK để cấp giấy xác
định khuyết tật
Trường hợp Hội đồng XĐKT cấp xã không đồng ý với
kết luận của HĐGĐYK cấp tỉnh thì làm thủ tục đề nghị xác
định theo thủ tục khám phúc quyết ở hội đồng giám định y
khoa trung ương.
Câu hỏi 32. Trẻ thiếu máu khuyết tán có được xác định
dạng khuyết tật khác hay không? Hay đều phải chuyển
HĐGĐYK?
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Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không đối
tượng nào bị tước bỏ quyền đề nghị xác định mức độ khuyết
tật. Do vậy trong mẫu biên bản họp của Hội đồng XĐMĐKT
cấp xã có hình thức kết luận là không khuyết tật đối với một số
trường hợp đề nghị xác định mức độ khuyết tật bên cạnh các
hình thức khuyết tật cụ thể hoặc đề nghị chuyển lên HĐGĐYK.
Trẻ em thiếu máu khuyết tán hay bị bất kỳ loại bệnh tật
nào khác đều có quyền đề nghị xác định mức độ khuyết tật.
Khi xác định dạng khuyết tật mà không thể xác định được thì
phải chuyển HĐGĐYK và hoạt động này thuộc thẩm quyền
của Hội đồng XĐMĐKT
Theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
thì dạng khuyết tật khác phải có kết luận của cơ quan y tế có
thẩm quyền là cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên, cụ thể như sau:
+ Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh tê
bì, mất cảm giác ở tay, chân hoặc sự bất thường của cơ thể làm
giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết,
tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp.
+ Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh hô
hấp hoặc do bệnh tim mạch hoặc do rối loạn đại, tiểu tiện mặc
dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng, làm giảm khả năng
thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ
năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp
+ Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về rối loạn
phổ tự kỷ hoặc các loại bệnh hiếm
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Câu hỏi 33. NKT khi thay đổi mức độ khuyết tật từ nhẹ lên
nặng thì họ làm đơn mà từ nặng xuống nhẹ thì họ không
làm đơn mà theo quy định Nghị định số 28/2012/NĐ-CP thì
chỉ xác định lại KT khi có yêu cầu. Trường hợp này thì xử
lý như thế nào?
-

-

-

Khoản 1 Điều 18 Luật NKT quy định về thủ tục thực
hiện xác định mức độ khuyết tật thì người khuyết tật,
người đại diện của UBND cấp xã gửi đơn đến UBND
cấp xã.
Điều 20 Luật NKT quy định về việc xác định lại mức
độ khuyết tật xuất phát đề nghị của người khuyết tật
hoặc người đại diện hợp pháp khi có sự kiện làm thay
đổi mức độ khuyết tật
Thông tư 02 đã quy định các trường hợp và biện pháp
xử lý với những trường hợp không chấp hành yêu cầu
của cơ quan quản lý nhà nước khi yêu cầu đối tượng xác
định lại mức độ khuyết tật
(Thêm nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong việc
vi phạm pháp luật về xác định mức độ khuyết tật trong
Nghị định xử lý VPHC…)

Câu hỏi 34. Theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH khi
một người có giấy xác nhận tâm thần phân liệt thì có được
chuyển ngay sang mức độ khuyết tật đặc biệt nặng hay
không?
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Theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị
định số 13/2010/NĐ-CP thì đối tượng hưởng trợ cấp xã hội
hằng tháng có nhóm người không có khả năng lao động; người
không có khả năng tự phục vụ và tâm thần phân liệt đã chữa trị
dài ngày mà không thuyên giảm – Thời điểm chưa có luật
người khuyêt tật và đó là biện pháp để phân biệt mức độ khó
khăn và quy định các mức hỗ trợ tương ứng với từng nhóm đối
tượng với hệ số khác nhau.
Năm 2010 khi Luật NKT ban hành, năm 2012 có Nghị
định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thì
thực hiện Luật Người khuyết tật, Thông tư liên tịch số
37/2012/TTLT; Đến 2019 việc xác định mức độ khuyết tật
thực hiện theo bộ công cụ quy định tại Thông tư số
01/2019/TT-LĐTBXH. Tại Thông tư này quy định trường hợp
tâm thần phân liệt được xếp vào mức khuyết tậ đặc biệt nặng
Khi tiếp nhận thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh
hoặc các cơ sở chữa trị tâm thần thì hội đồng XĐKT cấp xã có
thẩm quyền quan sát trao đổi với bản thân người khuyết tật, thu
thập thông tin từ nơi cư trú, từ cán bộ làn công tác y tế để xem
xét quyết định.
-

Trườn hợp không thể biểu quyết thì có thể chuyển lên
hội đồng GĐYK theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 35. Những trường hợp bị tai nạn giao thông có
được xác định mức độ khuyết tật hay không. Những trường
hợp này bị gãy chân sau điều trị vẫn không tự đi lại được?
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Pháp luật hiện hành không phân biệt nguồn gốc gây lên
khuyết tật của mỗi cá nhân, do vậy trường hợp bị tai nạn giao
thông vẫn được xác định khuyết tật dù do lỗi cố ý hoặc vô ý.
Trên cơ sở mức độ khó khăn sau tai nạn, nhà nước thiết lập các
hình thức cũng như mức hỗ trợ từ phía nhà nước và coi họ là
nhóm yếu thế cần hưởng sự hỗ trợ.
-

Trường hợp gây tai nạn giao thông hay nạn nhân của tai
nạn giao thông đề có quyền đề nghị xác định mức độ
khuyết tật,

Tuy nhiên, việc xác định mức độ khuyết tật là một quy
trình đã được quy định và xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
là quy trình riêng biệt và người thụ hưởng phải đấp ứng đầy đủ
yêu cầu quy định trong các văn bản của nhà nước
Câu hỏi 36. Ông A gây tai nạn giao thông và bị cắt hai ống
chân. Ông bị tóa án xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo. Hỏi trường hợp này ông có được đề nghị xác định
mức độ khuyết tật và có thể được hưởng trợ cấp xã hội hay
không?
Như trường hợp câu trả lời ở câu hỏi số 35 thì Ông A
được quyền đề nghị xác định mức độ khuyết tật
Trường hợp ông A được xác định mức độ khuyết tật
nặng hoặc đặc biệt nặng mà ông không đang hưởng lương hưu,
không đang hưởng chính sách ưu đãi người có công, đang
hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội thì ông được hưởng trợ cấp xã
hội hàng tháng cho người khuyết tật.
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Tuy nhiên, mức độ khuyết tật của ông không phụ thuộc
vào tỷ lệ tổn thương cơ thể mà trên cơ sở kết luận của Hội
đồng XĐMĐKT cấp xã.
Câu hỏi 37. Người bị cụt một bàn tay do tai nạn lao động có
được xác định mức độ khuyết tật hay không?
Theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH,
Dạng khuyết tật vận động có các dấu hiệu nhận biết sau đây:
1. Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân
2. Thiếu tay hoặc không cử động được tay
3. Thiếu chân hoặc không cử động được chân
4. Yếu, liệt, teo cơ hoặc hạn chế vận động tay, chân,
lưng, cổ
5. Cong, vẹo, chân tay, lưng, cổ; gù cột sống lưng hoặc
dị dạng, biến dạng khác trên cơ thể ở đầu, cổ, lưng, tay, chân
6. Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy
giảm chức năng vận động
- Trường hợp thiếu bàn tay được hiểu là trường hợp thiếu
tay hoặc không cử động được tay trong bảng tổng hợp
trên
- Trường hợp này có được xác định mức độ khuyết tật.
Câu hỏi 38. Ở xã tôi có trường hợp cụ Ông năm nay 83
tuổi, cụ đang hưởng lương hưu, cụ mắt đã mờ,chân chậm,
tai khó nghe thì có được xác định khuyết tật hay không?
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+ Cụ ông được xác định mức độ khuyết tật
+ Cụ không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với người khuyết tật dù được xác định mức độ khuyết tật nặng
hoặc đặc biệt nặng.
+ Nếu cụ được xác định mức độ khuyết tật đặc biệt nặng
thì gia đình được hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng chăm sóc.
+ Nếu cụ không có lương hưu thì có thể xem xét hưởng
trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật mà không hưởng trợ
cấp cho người từ đủ 80 tuổi trở lên (Trợ cấp xã hội hàng tháng
cho người cao tuổi).
Câu hỏi 39. Tôi bị mù hai mắt do bị tiểu đường biến chứng,
năm nay tôi 58 tuổi, tôi có được hưởng trợ cấp xã hội hay
không? Muốn được hưởng thì phải làm thế nào?
Theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXHBYT-BGDĐT-BTC thì người mù 2 mắt phải chấm điểm để
được xác định mức độ khuyết tật dẫn đến có hiện tượng chưa
thông nhất, chưa công bằng trong việc thụ hưởng chính sách
trợ cấp xã hội hàng tháng tại một số địa phương
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư
liên tịch nêu trên đã sửa đổi và quy định người khuyết tật mù 2
mắt được xác định ngay là người khuyết tật đặc biệt nặng mà
không cần chấm điểm.
Việc có được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng
hay không phụ thuộc vào mức độ khuyết tật và hiện nay ông có
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hưởng chính sách người công, đang hưởng lương hưu, trợ cấp
BHXH hằng tháng khác hay không.
Trường hợp ông đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ, thủ tục
thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số
20/2021/NĐ-CP.
Câu hỏi 40. Có xác định khuyết tật cho trường hợp say
rượu, tự tử hay không?
Ở một số địa phương có hiện tương uống rượu nhiều dẫn
đến tình trạng nghiện rượu và tâm thân kinh không ổn định khi
uống quá nhiều. Một số trường hợp khác tự tử nhiều lần nhưng
không tử vong dẫn đến gẫy chân, không thể vận động được. Có
thể hiểu những trường hợp đó họ cố ý hủy hoại bộ phận cơ thể.
Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không cấm việc xác định
MĐKT do vậy các trường hợp này vẫn được xác định mức độ
khuyết tật và nếu đủ điều kiện thì vẫn được xem xét hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng.
Câu hỏi 41. Thương binh nặng trên 81% thì vợ được
hưởng chế độ người phục vụ khi được XĐKT đặc biệt nặng
có đc hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hay không?
Thương binh, người dang hưởng chính sách người có
công nếu được xác định khuyết tật đặc biệt nặng, nặng thì
không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Nếu được xác
định khuyết tật đặc biệt nặng thì vẫn được hưởng hỗ trợ kinh
phí chăm sóc nuôi dưỡng đối với người khuyết tật quy định
trong Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
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Tuy nhiên, để được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc,
người đó phải chưa hưởng định xuất chăm sóc quy định tại
Pháp lệnh người có công. Thực tế những trường hợp thương
binh nặng suy giảm sức khỏe trên 81% thì đã hưởng định xuất
người nuôi dưỡng theo Pháp lệnh người có công nên không
hưởng kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc quy định trong
pháp luật về người khuyết tật nữa.
Câu hỏi 42. Khi nhận lương hưu có đc xác định khuyết tật
hay không?
Các đối tượng đang hưởng lương hưu được quyền đề
nghị xác định mức độ khuyết tật và được cấp giấy xác nhận
khuyết tật.
Được cấp giấy xác định MĐKT nhưng có không được
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vì theo quy định Luật người
khuyết tật năm 2010 những trường hợp đang hưởng lương hưu
không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người
khuyết tật.
Tuy nhiên, trường hợp được xác định MĐKT đặc biệt
nặng thì hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng hoặc người
nhận chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật được hưởng kinh
phí hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng.
Người được cấp giấy xác nhận khuyết tật được hưởng
các chính sách về hỗ trợ tham gia giao thông, chăm sóc sức
khỏe đối với người khuyết tật.
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Câu hỏi 43. Trẻ em đề nghị xác định KT trong thời gian
nghỉ hè, nghỉ dài ngày thì làm thế nào?
Theo quy định của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
thì trong thời gian 20 ngày kể từ khi nhận đề nghị xác định
MĐKT thì Hội dồng xác định khuyết tật cấp xã có văn bản gửi
cơ sở giáo dục để họ cung cấp thông tin của người đang học tại
cơ sở giáo dục cho hội đồng XĐMĐKT.
Việc lấy thông tin như vậy có ý nghĩa quan trọng để hội
đồng đưa ra kết luận chính xác hơn và cũng là công cụ để hoàn
thiện phiếu chấm điểm nếu thấy cần thiết trong quá trình xác
định MĐKT cho trẻ em.
Tuy nhiên thời gian nghỉ hè thường kéo dài, nghỉ tết âm
lịch hoặc nghỉ dịch bệnh dài ngày thường quá 20 ngày thì cơ sở
giáo dục cũng cần cung cấp thông tin của trẻ em đang học tập
tài CSG. Trong thời gian CSGD nghỉ đó vẫn có bộ phận trực
cơ quan để giải quyết một số vấn đề phát sinh trong thời gian
nghỉ lễ, tết.
Câu hỏi 44. Chấm 1 phiếu hay nhiều phiếu trong quá trình
họp xác định mức độ khuyết tật.
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTBTC-BGDĐT quy định mỗi thành viên HĐXĐMĐKT khi họp
xác định khuyết tật chấm một phiếu chấm điểm đánh giá khả
năng tự phục vụ nhu cầu cá nhân để thành viên hội đồng biểu
quyết về mức độ khuyết tật.
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Khắc phục một số hạn chế trong các văn bản cũ, Thông
tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định chỉ có cán bộ
LĐTBXH chấm phiếu mà các thành viên khác trong hội đồng
không phải có các phiếu riêng.
Dù các thành viên khác trong hội đồng không trực tiếp
ghi vào phiếu nhưng họ có ý kiến có thể trái ngược và phải ghi
vào biên bản họp xác định khuyết tật.
Phiếu chấm điểm sau khi điền đầy đủ nhằm đánh giá khả
năng tự phục vụ nhu cầu cá nhân của người đề nghị xác định
mức độ khuyết tật. Đây tài liệu tham khảo cho hội đồng biểu
quyết việc XĐMĐKT. Ngoài phiếu còn có những thông tin liên
quan nhân thân, đời sống hòa nhập để việc XĐMĐKT được
chính xác
Phiếu ghi thông tin người khuyết tật được ghi trên cơ sở
ý kiến của tất cả thành viên dự họp hội đồng XĐMĐKT.
Câu hỏi 45. Tại sao bộ công cụ XĐMĐKT cho người trên 6
tuổi trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định
thiếu 2 tay thì quan sát được mà 2 chân thì không.
Trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có 2 bộ công
cụ dùng cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi và từ 72 tháng tuổi trở
lên. Theo hai bộ công cụ này thì về việc xác định dạng tật thì
cơ bản giống nhau, tuy nhiên về mức độ khuyết tật thì có nhiều
điểm khác nhau, cụ thể như sau:
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Bộ công cụ dưới 72 tháng tuổi:
Các dấu hiệu
Khuyết tật đặc biệt nặng
Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân hoặc liệt toàn thân
Thiếu hai tay
Thiếu hai chân hoặc liệt hoàn toàn hai chân
Thiếu một tay và thiếu một chân
Mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt
Liệt hoàn toàn hai tay hoặc liệt nửa người
Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một hoặc nhiều
loại bệnh: bệnh bại não, não úng thủy, hội chứng Down, tâm
thần phân liệt
Khuyết tật nặng
Không cử động được một tay hoặc không cử động được một
chân
Thiếu một tay
Thiếu một chân
Mù một mắt
Thiếu một mắt
Câm và điếc hoàn toàn
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Bộ công cụ trên 6 tuổi như sau:
Các dấu hiệu
Khuyết tật đặc biệt nặng
Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân hoặc liệt toàn thân
Thiếu hai tay
Mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt
Liệt hoàn toàn hai tay hoặc liệt nửa người
Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một hoặc nhiều
loại bệnh: bệnh bại não, não úng thủy, hội chứng Down, tâm
thần phân liệt
Khuyết tật nặng
Câm và điếc hoàn toàn
Như vậy, đối với trẻ em dưới 6 tuổi không có hính thức
chấm điểm đánh giá khả nặng tự phục vụ nhu cầu cá nhân để
xác định mức độ khuyết tật, nếu không thể quan sát được và
không thể đánh giá thì hội đồng XĐMĐKT chuyển lên Hội
đồng giám định y khoa
Bộ công cụ dưới 6 tuổi nếu thiếu 2 chân thì đánh giá
mức độ đặc biệt nặng nhưng ở bộ công cụ trên 6 tuổi thiếu 2
chân không còn được đánh giá ở mức độ khuyết tật đặc biệt
nặng nữa.

66

Quy định như vậy nhưng không có nghĩa nếu một người
trên 6 tuổi bị thiếu 2 chân không thể được xác định mức độ
khuyết tật đặc biệt nặng. Họ có thể được xác định mức đặc biệt
nặng khi việc thực hiện việc tự phục vụ nhu cầu cá nhân đạt
ngưỡng điểm theo quy định trong Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH.
Câu hỏi 46. Danh mục bệnh hiếm tìm ở đâu? Trong khi bộ
công cụ có nội dung ghi bệnh hiếm là khuyết tật dạng
khác?
Một điểm mới trong Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH là quy định chặt chẽ dạng khuyết tật khác:
Trong tất cả các dấu hiệu của khuyết tật khác thì chỉ khi
đối tượng có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về rối loạn
phổ tự kỷ hoặc các loại bệnh hiếm thì được xác định là thuộc
dạng khuyết tật khác.
Vì vậy Hội đồng XĐKT cấp xã không cần biết danh
sách bệnh hiếm mà chỉ cần có kết luận của sơ sở y tế cấp tỉnh
trở lên thì xác định là dạng khuyết tật khác bởi danh sách rất
phức tạp và danh mục cũng thay đổi thường xuyên.
Việc xác định mức độ khuyết tật sau khi xác định dạng
khuyết tật theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH.
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Câu hỏi 47. Trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy
định các dấu hiệu thiếu tay, thiếu chân, vậy thiếu tay, chân
là thiếu đến đâu? Có đánh giá dựa trên khả năng phục vụ
sinh hoạt cá nhân hay không?
Trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định
các dấu hiệu nhận biết để xác định mức độ khuyết tật mà không
cần chấm điểm. Trong đó quy định các dấu hiệu cụ thể là thiếu
2 tay, thiếu 2 chân mà không có các quy định cụ thể là thiếu
đến đoạn nào, đến khớp nào. Trong quá trình xác định mức độ
khuyết tật khi quan sát các đối tượng thì việc thiếu tay, thiếu
chân đến mức không thể phục vụ nhu cầu cá nhân thì xác định
là mức độ đặc biệt nặng. Quan sát thấy làm được một số công
việc cụ thể nhưng cần sự trợ giúp một số hoạt động, vận động
khác nhau thì xác định là khuyết tật nặng. Còn lại thì là mức
độ khuyết tật nhẹ.
Câu hỏi 48. Vợ tôi là người khuyết tật nặng đã mang thai
và sinh con. Đến tháng 2/2021 cháu đã được 2 năm 6 tháng.
Hiện nay gia đình mới biết là người khuyết tật nặng khi
mang thai hoặc nuôi con được hưởng chính sách trợ giúp
xã hội. Tôi hỏi là nhà tôi có được truy lĩnh trong khoảng
thời gian trước đó không?
Xác định mức độ khuyết tật là căn cứ để nhà nước xác
định các hình thức hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người khuyết
tật
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Trong số các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với
NKT thì có chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho người
huyết tật; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí
mai táng. Ngoài ra, khi người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì người đó
được hưởng thêm chính sách hỗ trợ người khuyết tật đang
mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không quy định việc truy
lĩnh trong thời gian chưa hoàn thiện hồ sơ do vậy cán bộ làm
công tác khuyết tật ở địa phương, bản thân người khuyết tật
quan tâm đến thực hiện chính sách, tránh bị thiệt thòi trong quá
trình thực thi chính sách vè bảo trợ xã hội.
Pháp luật quy định chặt chẽ chế độ đối với trường hợp
vừa mang thai, vừa nuôi con hoặc có 02 con đều dưới 36 tháng
tuổi.
Câu hỏi 49. Trước đây tôi đi giám định y khoa, được kết
luận là suy giảm 45% sức khỏe. hiện tại tôi cảm thấy sức
khỏe đã suy yếu hơn so với trước, vậy tôi có thể đề nghị xác
định lại mức độ khuyết tật không? Hồ sơ và trình tự xác
định lại mức độ khuyết tật như thế nào?
Trước đây ông, bà đã được xác định mức độ khuyết tật
và được HĐGĐYK xác định là suy giảm 45% khả năng lao
động. Giờ bạn thấy sức khỏe có phần suy-yếu hơn thì ông, bà
có thể đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật.
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Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH
quy định về hồ sơ, thủ tục và trình tự như sau:
- Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông
tư (chi tiết tại phần các tài liệu tham khảo);
b) Bản sao Giấy tờ liên quan đến khuyết tật nếu có;
c) Bản sao kết luận của HĐGĐ y khoa
- Thủ tục quy định như sau:
. Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết
tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người
khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của
pháp luật. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán
bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn:
- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối
tượng, người đại diện hợp pháp.
- Giấy khai sinh đối với trẻ em.
- Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.
2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ của người đề nghị, Chủ tịch Hội đồng có trách
nhiệm:
a) Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình
trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị
về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định
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mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 ban hành kèm
theo Thông tư này;
b) Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và
địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc
người đại diện hợp pháp của họ;
c) Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật
đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3
Thông tư này; lập hồ sơ, biên bản kết luận dạng khuyết tật và
mức độ khuyết tật.
Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của
Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ
suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số
28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ
kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ
khuyết tật theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số
28/2012/NĐ-CP;
d) Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành
kèm theo Thông tư này.
3. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến
hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp
người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên thì
Hội đồng tiến hành quan sát và phỏng vấn người khuyết tật tại
nơi cư trú của người khuyết tật.
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Câu hỏi 50. Con trai tôi bị teo chân, cháu có giấy giám định
mức độ khuyết tật của bệnh viện nhi trung ương nhưng
trong giấy không ghi rõ suy giảm bao nhiêu % sức khỏe.
Vậy cháu có thể làm được thủ tục xin trợ cấp xã hội
không? Nếu được thì mức trợ cấp hàng tháng của cháu là
bao nhiêu? Điều kiện để được nhận trợ cấp là như thế nào?
Theo quy đinh của pháp luật hiện hành thì bệnh viện
không có thẩm quyền cấp giấy xác nhận khuyết tật, không có
thẩm quyền xác định tỷ lệ suy giảm sức khỏe của mọi người
khi đi khám bệnh. Thẩm quyền này thuộc Hội đồng giám định
y khoa các cấp
- Bệnh viện có thể cung cấp các thông tin trong bệnh án
và các thông tin trong hồ sơ khám sức khỏe của mỗi cá
nhân, thông tin này có thể được cung cấp cho Hội đồng
xác định mức độ khuyết tật để xác định thực trạng mức
độ khuyết tật.
- Việc xác định mức độ khuyết tật cần thông qua Hội
đồng xác định khuyết tật cấp xã và đó là cơ quan cấp
giấy xác định khuyết tật
- Khi được xác định khuyết tật là nặng hoặc đặc biệt nặng
thì trẻ em được hướng dẫn để được xem xét hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng.
- Quy trình, thủ tục, hồ sơ được quy định tại Điều 7, Điều
8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
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Câu hỏi 51. Bố tôi có kết luận của HĐGĐYK năm 2011 là
suy giảm 55% khả năng lao động, vậy ông có được nhận
trợ cấp xã hội hàng tháng không?
Căn cứ vào Điều 44 Luật Người khuyết tật quy định về trợ
cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật là đối tượng
được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết
tật đặc biệt nặng (trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng
không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp
nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội); và người khuyết
tật nặng. Căn cứ điểm a và b Khoản 3 Điều 4 Nghị định số
28/2012/NĐ-CP quy định về xác định mức độ khuyết tật khi có
kết luận của hội đồng giám định y khoa thì:
Người khuyết tật đặc biệt nặng là người được Hội đồng
giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc
suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
Người khuyết tật nặng là người được Hội đồng giám định
y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người,
phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao
động từ 61% đến 80%;
Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa
kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả
năng lao động dưới 61%.
Theo thông tin bạn cung cấp thì bố bạn suy giảm 55% khả
năng lao động thì thuộc trường hợp người khuyết tật nhẹ (dưới
61%), vì vậy không được nhận trợ cấp xã hội cho NKT.
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Lưu ý: Chỉ những kết luận của Hội đồng giám định y khoa
trước ngày 1/6/2012, ngày có hiệu lực của Nghị định số
28/2012/NĐ-CP. Hiện nay không có văn bản nào quy định tỷ lệ
bao nhiêu % suy giảm sức khỏe tương ứng với mức độ khuyết
tật cụ thể.
Câu hỏi 52. Tôi bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Tôi đã
được nhận trợ cấp dành cho người nhiễm chất độc da cam.
Tôi có được nhận thêm trợ cấp xã hội dành cho người
khuyết tật không?
Căn cứ quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật
2010, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP thì những trường hợp đang
hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì
không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết
tật.
Người khuyết tật đang hưởng chính sách cho người
nhiễm chất độc hóa học, quy định tại Pháp lệnh người có công
thì sẽ không được nhận chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng dành
cho người khuyết tật quy định trong Luật người khuyết tật
2010.
Câu hỏi 53. Gia đình tôi có hai người khuyết tật. Một người
khuyết tật nặng và một người khuyết tật đặc biệt nặng. Gia
đình tôi có được hưởng trợ cấp chăm sóc người khuyết tật
không?
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Căn cứ tại điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Người khuyết
tật 2010, Khoản 3 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng
dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật quy định về mức trợ
cấp dành cho hộ gia đình nuôi dưỡng và chăm sóc người
khuyết tật như sau:
- Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người
khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc
hệ số một 1.0 (360.000 đồng/người/tháng)
Như vậy, hiện nay gia đình bạn đang nuôi dưỡng, chăm
sóc hai người khuyết tật (một người khuyết tật đặc biệt nặng,
một người khuyết tật nặng) thì gia đình bạn sẽ được hưởng chế
độ dành cho hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng
người khuyết tật đặc biệt nặng.
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PHẦN III. CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐÉN TÌNH
HUỐNG VỀ THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH KHUYẾT TẬT
VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP NGƯỜI
KHUYẾT TẬT
Câu hỏi 54. Vợ tôi là người khuyết tật nặng, hiện nay vợ tôi
đang mang thai. Vậy ngoài chế độ trợ cấp hàng tháng vợ
tôi còn được nhận thêm chế độ của mẹ đang mang thai
không? Nếu được thì tổng số tiền là bao nhiêu?
Căn cứ vào điểm c Khoản 2 Điều 44 Luật Người khuyết tật
2010, điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP,
Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng
dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, mức trợ
cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật
nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi như sau:
- Hệ số một phẩy năm (1.5) đối với người khuyết tật đặc
biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một
con dưới 36 tháng tuổi;
- Theo quy định của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP thì
người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng
với hệ số 1,5, vậy tổng số tiền trợ cấp xã hội mà vợ bạn được
hưởng hàng tháng như sau:
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360.000 đồng x 1.5 = 540.000 đồng/người/tháng (trợ cấp
xã hội của người khuyết tật nặng) + 360.000 x 1,5 = 540.000
đồng/tháng (chế độ trợ cấp dành cho người khuyết tật đang
mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi) = 1.080.000
đồng/người/tháng.
Câu hỏi 55. Tôi là người khuyết tật đặc biệt nặng đang
mang thai và nuôi con 22 tháng tuổi, chồng tôi chết năm
2017, tôi thuộc hộ gia đình cận nghèo. Vậy tôi có được
hưởng trợ cấp của người đơn thân nuôi con không?

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP,
Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH quy định
chi tiết về hệ số trợ cấp dành cho NKT đặc biệt nặng và NKT
nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi như sau:
Hệ số hai (2.0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng,
người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36
tháng tuổi. Như vậy, ngoài chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng chị
còn được hưởng thêm 720.000 đồng một tháng dành cho người
khuyết tật đặc biệt nặng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì
Chị còn được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng cho
người đơn thân theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số
20/2021/NĐ-CP.
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Câu hỏi 56. Bố tôi là người khuyết tật đặc biệt nặng, khi bố
tôi mất, có được nhận hỗ trợ mai táng phí không? Mức hỗ
trợ là bao nhiêu?
Căn cứ vào Điều 46 Luật Người khuyết tật 2010, Khoản 1
Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, chế độ hỗ trợ chi phí
mai táng quy định cụ thể như sau:
Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐCP thì người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
khi chết được hỗ trợ mai táng phí mức 7.200.000 đồng.
Trong trường hợp đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng
quy định tại nhiều văn bản khác nhau, với các mức khác nhau
thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.
Câu hỏi 57. Bác sĩ kết luận con tôi bị khiếm thị và cho biết
trường hợp như con nhà tôi được nhận trợ cấp xã hội. Vậy
tôi phải làm hồ sơ, trình tự như thế nào để con tôi được
nhận trợ cấp?
Để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì con ông/bà
cần được xác định mức độ khuyết tật. Trường hợp khuyết tật
nặng hoặc đặc biệt nặng thì sẽ xem xét hưởng trợ cấp xã hội
hằng tháng.
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Căn cứ vào Điều 7 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định
về Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, Điều 8 Nghị định
số 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh.
thôi hưởng trợ cấp xã hội như sau:
1. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã
hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng
tháng theo quy định sau đây:
a) Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ
chức, cá nhân có liên quan làm hồ sơ theo quy định tại Điều 7
Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn (Sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã).
Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp
nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:
- Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của
công an xã, phường, thị trấn; Chứng minh thư nhân dân hoặc
thẻ căn cước công dân.
- Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ
cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con,
người khuyết tật đang nuôi con;
- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có
thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có
thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang
thai;
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- Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người
khuyết tật.
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ, công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh
và Xã hội có trách nhiệm rà soát hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, quyết định việc xét duyệt,
thực hiện niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy
ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày làm việc, trừ
những thông tin liên quan đến HIV/AIDS của đối tượng.
Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã tổ chức xem xét, kết luận công khai nội dung khiếu
nại;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ
được xét duyệt và không có khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng
gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội);
d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện
hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng cho đối tượng;
Câu hỏi 58. Hồ sơ và trình tự đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm
sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng như
thế nào?
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 20/2021/NĐCP quy định về hồ sơ, trình tự đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc
đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng như sau:
1) Hồ sơ bao gồm:
a) Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
b) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
c) Bản sao Sổ hộ khẩu;
d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy
định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường
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hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản
sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối
với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.
Thủ tục như sau:
a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn
kèm theo biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại và văn bản
xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(nếu có) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương
binh và xã hội nơi trẻ em, người lang thang xin ăn không có
nơi cư trú ổn định bị bạo hành, xâm hại có trách nhiệm lập hồ
sơ;
b) Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác minh và có
văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện quyết định. Trường hợp không hỗ trợ
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối
tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận
chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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Câu hỏi 59. Tôi là người khuyết tật nặng và hiện nay đang
nuôi con 2 tuổi. Tôi có được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm
sóc hàng tháng không? Nếu được thì hồ sơ và trình tự đề
nghị hỗ trợ như thế nào?
Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn là người khuyết tật
nặng và đang nuôi con 2 tuổi. Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 20
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì chị thuộc diện được hỗ trợ
kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng. Quy định về hồ sơ,
thủ tục thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số
20/2021/NĐ-CP, các bước như sau:
a) Bà làm hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
20/2021/NĐ-CP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp
nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:
- Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của
công an xã, phường, thị trấn; Chứng minh thư nhân dân hoặc
thẻ căn cước công dân.
- Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ
cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con,
người khuyết tật đang nuôi con;
- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có
thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang
thai;
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- Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người
khuyết tật.
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ, công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh
và Xã hội có trách nhiệm rà soát hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, quyết định việc xét duyệt,
thực hiện niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy
ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày làm việc.
Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã tổ chức xem xét, kết luận công khai nội dung khiếu
nại;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ
được xét duyệt và không có khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng
gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Trường hợp bà
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không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
Câu hỏi 60. Tôi là giáo viên, trong lớp tôi dạy có em bị
khuyết tật, tôi phải làm gì để hỗ trợ cháu xác định mức độ
khuyết tật?
Là giáo viên, bạn có thể đọc các văn bản luật liên quan
đến xác định mức độ khuyết tật và hướng dẫn cho gia đình các
thủ tục về hồ sơ và quy trình liên quan cũng như tư vấn cho gia
đình về những quyền lợi của trẻ sau khi được xác định khuyết
tật đã được quy định trong Luật người khuyết tật và các văn
bản hướng dẫn;
Là giáo viên, bạn có thể tư vấn cho cán bộ quản lý
(CBQL) nhà trường để đề nghị với Hội đồng xác định khuyết
tật về việc hướng dẫn gia đình trong việc xác định mức độ
khuyết tật với những trường hợp nhận thấy cần được cấp giấy
xác định khuyết tật.
Là giáo viên, bạn có thể tư vấn cho gia đình/người đại
diện hợp pháp của trẻ em để nâng cao nhận thức, hiểu biết về
khuyết tật để có quyết định đúng đắn trong việc xác định mức
độ khuyết tật cho trẻ.
85

Bạn có thể liên lạc với Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật đề nghị xác định mức độ khuyết tật
Câu hỏi 61. Hội người khuyết tật có thể có ý kiến về việc
xác định mức độ khuyết tật nhằm đảm bảo quyền lợi chính
đáng cho hội viên không?
Là tổ chức của người khuyết tật, Hội người khuyết tật
có thể tham vấn, tư vấn cho gia đình/người đại diện hợp pháp
về các thủ tục hồ sơ, quy trình liên quan cũng như tư vấn cho
gia đình về những quyền lợi của hội viên sau khi được xác định
khuyết tật đã được quy định;
Là đại diện Hội người khuyết tật, có thể cung cấp thông
tin về điều kiện gia đình và đặc điểm của người khuyết tật
trong thực hiện các khả năng tự phục vụ sinh hoạt, học tập, lao
động tại cộng đồng;
Là đại diện Hội người khuyết tật, có thể tuyên truyền,
nâng cao nhận thức gia đình trong việc xác định mức độ khuyết
tật cho hội viên.
Câu hỏi 62. Xã tôi có người bị thay một quả thận , họ yêu
cầu được xác định khuyết tật chúng tôi không biết phải xử
lý thế nào trong khi họ vẫn đi lại và làm việc bình thường
tuy nhiên họ trình kết luận của cơ sở y tế về việc thay một
quả thận tuy nhiên đời sống của gia đình họ cũng rất khó
khăn
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Mất một quả thận hoặc ¾ dạ dày hoặc một loại bệnh tật
nào khác nếu không biểu hiện ra bên ngoài ở các dạng khuyết
tật quy định trong Luật người khuyết tật 2010 thì chưa được
coi là khuyết tật theo khái niệm về người khuyết tật.
- Bệnh tật là nguyên nhân dẫn tới khoảng 30% người
khuyết tật nhưng không phải cứ bệnh tật là khuyết tật
- Trường hợp do chạy thận, do thay thận mà khó khăn
trong việc đi lại trong lao động học tập, sinh hoạt thì
có thể được xác định khuyết tật
- Tuy nhiên, quyền đề nghị xác định mức độ khuyết tật là
quyền của mỗi công dân.
Câu hỏi 63. Xã tôi có trường hợp ông A là thương binh trên
81% sức khỏe bị suy giảm. Vợ ông đã được định xuất chăm
sóc nhưng thực tế ông ở với các con. Hiện ông nằm một chỗ
thì ông có được xác định khuyết tật đặc biệt nặng để hưởng
trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc hay
không?
- Là thương binh thì không hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng
- Là Thương binh nếu được xác định KT đực biệt nặng
nếu chưa có định xuất chăm sóc quy định tại Pháp
lệnh người có công thì hộ gia đình vẫn được hỗ trợ
kinh phí chăm sóc
- Ông A vẫn được đề nghị xác định mức độ khuyết tật.
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Câu hỏi 64. Trường hợp Hội đồng XĐMĐKT không thể
xác định mức độ khuyết tật nên giới thiệu đối tượng lên
HĐGĐYK, trường hợp này thì ngân sách nhà nước có phải
trả không và cấp nào chi trả?
Việc chuyển hồ sơ và đối tượng lên Hội đồng GĐYK là
thẩm quyền của đối tượng và Hội đồng xác định MĐKT khi
không thể xác định hoặc vượt quá khả năng nhận biết của hội
đồng XĐMĐKT cấp xã
Khi lên Hội đồng GĐYK thì lệ phí trả cho HĐGĐYK
căn cứ vào quy định hiện hành trong đó ngân sách cấp xã chịu
trách nhiệm thanh toán đối với những trường hợp thuộc trách
nhiệm của ngân sách nhà nước.
Đối với trường hợp người dân không đồng ý với kết
luận về MĐKT của Hội đồng XĐMĐKT và đã được giới thiệu
lên Hội đồng giám định y khoa thì lệ phí xác định mức độ
khuyết tật quy định như sau:
+ HĐGĐYK vẫn kết luận như hội đồng XĐMĐKT cấp
xã thì trách nhiệm thanh toán là của đối tượng đề nghị xác định
khuyết tật.
+ HĐGĐYK kết luận khác với Hội đồng XĐMĐKT cấp
xã thì trách nhiệm thanh toán của ngân sách nhà nước cấp
xã.(Giới thiệu văn bản của Bộ Tài chính)
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Câu hỏi 65. Những đối tượng đang hưởng trợ cấp đối với
quân nhân theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày
9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách
đối với đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm
nhiệm vụ quốc tế ở Cam phu chia, giúp bạn Lào sau ngày
30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nếu được xác
định khuyết tật thì có hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho
người khuyết tật hay không?
Những đối tượng đang hưởng trợ cấp đối với quân nhân
theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham
gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam
phu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất
ngũ, thôi việc nếu được xác định khuyết tật thì thuộc diện
hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nếu người đó được xác định là
khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.
Những đối tương nêu trên không phải là đối tượng đang
hưởng chính sách quy định trong Pháp lệnh người có công.
Câu hỏi 66. Người khuyết tật nặng là nam giới vợ con khỏe
mạnh bình thường, kinh tế rất phát triển thì có được hỗ trợ
kinh phí nuôi dưỡng chăm sóc hay không?
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định đang người đang
hưởng chính sách ưu đãi người có công, đang hưởng lương hưu
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và bảo hiểm xã hội thì không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
đối với người khuyết tật.
Trường hợp người khuyết tật có vợ con khỏe mạnh hoặc
điều kiện kinh tế phát triển được xem xét hưởng trợ cấp xã hội
và các chính sách về bảo hiểm y tế và các chính sách hiện hành
khác.
Chính sách hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc áp dụng đối với
người khuyết tật nặng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Chính
sách này áp dụng đối với người đàn ông khuyết tật nặng mà
không căn cứ vào điều kiện kinh tế.
Câu hỏi 67. Người khuyết tật bị tạm giam, đang chấp hành
án tại công đồng thì xử lý trợ cấp thì như thế nào?
Theo quy định Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH thì
trường hợp cắt hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm có
nhóm đi tù, không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng
tháng
Việc chấp hành án bản án có hiệu lực pháp luật có 2 hình
thức là chấp hành án, thi hành án tại trại giam và án treo.
Trường hợp thi hành án ở trại giam thì không được hưởng trợ
cấp xã hội hằng tháng. Nếu hưởng án treo thì vẫn được hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng.
Đối tượng là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội
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hằng tháng, khi có quyết định thi hành án tại trại giam thì chủ
tịch UBND cấp xã tham mưu chủ tịch UBND cấp huyện ra
quyết định dừng chi trả trợ cấp xã hội.
Câu hỏi 68. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu
đãi người có công với cách mạng, đang hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH hàng tháng mà được xác định đặc biệt nặng
thì hộ gia đình có được nhận hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng
chăm sóc hay không?
Theo quy định của Điều 51 Luật người khuyết tật năm
2010 thì người khuyết tật đang hưởng chính sách người có
công, đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng thì
không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Đối với các trường hợp đối tượng là người khuyết tật đặc
biệt nặng thì hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng hoặc người
nhận chăm sóc nuôi dưỡng vẫn được hưởng kinh phí hỗ trợ,
chăm sóc nuôi dưỡng (hệ số 1,0; 1,5).
Nhóm đối tượng là hộ gia đình nuôi dưỡng người khuyết
tật đặc biệt nặng mà người đó đã về hưu, người đó là người
nhiễm chất độc hóa học và đang hưởng chính sách người có
công thì gia đình đó vẫn được nhận kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng,
chăm sóc.
Câu hỏi 69. Người khuyết tật được bầu là Phó Chủ tịch Hội
bảo trợ cấp Huyện, Phó chủ tịch Hội người khuyết tật hoặc
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đang đi làm trong các doanh nghiệp thì có được hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng nếu được xác định là khuyết tật nặng
hoặc đặc biệt nặng hay không?
Theo quy định của Luật người khuyết tật năm 2010 thì
người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công,
đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không
được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Như vậy, trường hợp đang đi làm tại doanh nghiệp, các
tổ chức xã hội nghề nghiệp thì vẫn đồng thời được hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật. Khi về hưu sẽ
không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người
khuyết tật.
Câu hỏi 70. Sau khi Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có
hiệu lực thì có phải rà soát lại toàn bộ NKT trên địa bàn
hay không để cấp lại giấy xác nhận khuyết tật theo mẫu
mới?
+ Không phải thu hồi giấy xác nhận khuyết tật đã được
cấp theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXHBYT-BGDĐT-BTC
+ Việc rà soát các đối tượng thuộc trách nhiệm của cơ
quan quản lý nhà nước các cấp.
+ Trường hợp người khuyết tật hoặc người đại diện hợp
pháp yêu cầu thì được xác định lại mức độ khuyết tật
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+ Cơ quan nhà nước, hội đồng cấp xã đề nghị xác định
lại mức độ khuyết tật đối với những trường hợp có thay đổi
mức độ khuyết tật.
Câu hỏi 71. Trường hợp trẻ em đang học tại trường trung
học cơ sở thì việc chấm điểm đối với tiêu chí giao tiếp xã hội
hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi? Khả năng đọc
viết tính toán và các kỹ năng học tâp thì điền phiếu thế
nào?
+ Trong Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không có
thành viên từ cơ sở giáo dục do vậy để đánh giá toàn diện
những khác biệt, khó khăn tại môi trường giáo dục của trẻ em
cần có thông tin của các cháu.
+ Hoạt động giao tiếp xã hội, hòa nhập cộng đồng phù
hợp với độ tuổi được đánh giá trên cơ sở tự thực hiện được,
thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp hoặc không thể thực hiện
hòa nhập với xã hội, cụ thể như sau:
- Thực hiện được: Người khuyết tật chủ động tham gia
các hoạt động giao tiếp với mọi người.
- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Người khuyết
tật gặp khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập cộng đồng, thực
hiện được hoạt động giao tiếp khi có sự trợ giúp của người
khác hoặc phương tiện, dụng cụ trợ giúp.
- Không thực hiện được: Người khuyết tật không tự
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thực hiện được hoạt động giao tiếp với mọi người khi có sự trợ
giúp của người khác hoặc phương tiện, dụng cụ trợ giúp.
+ Hoạt động đọc, viết, tính toán và khả năng học tập
khác
- Thực hiện được: Người khuyết tật biết đọc rõ tiếng,
viết đúng, thực hiện được 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia ở
mức đơn giản.
- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Người khuyết
tật gặp khó khăn trong đọc, viết, tính toán, chỉ có thể đọc, viết,
tính toán ở mức đơn giản khi có sự trợ giúp của người khác
hoặc phương tiện, dụng cụ trợ giúp.
- Không thực hiện được: Người khuyết tật không tự
thực hiện được ít nhất một trong các kỹ năng năng đọc, viết,
tính toán khi đã có sự trợ giúp của người khác hoặc phương
tiện, dụng cụ trợ giúp.
Ghi chú: Đối với trường hợp người khuyết tật đang đi
học thì tham khảo thêm thông tin thu thập được từ Mẫu số 04
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.
Câu hỏi 72. Trong quá trình xác định khuyết tật, trường
hợp trẻ em không đi học thì có đánh giá khả năng đọc, viết,
tính toán hay không?
+ Việc tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục áp dụng đối với
các trường hợp đang học tập tại cơ sở giáo dục nhằm nhận biết
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những dấu hiệu và khả năng nhận thức của trẻ em, cung cấp
thông tin để việc xác định mức độ khuyết tật thêm chính xác.
Có một số trường hợp trẻ em không đén trường thì cơ sở giáo
dục sẽ không thể cung cấp được thông tin liên quan đến nhận
thức và sinh hoạt hàng ngày.
+ Đối với trẻ em không đi học hoặc chưa đi học, đã bỏ
học thì không cần đánh giá của cơ sở giáo dục nhưng được
đánh giá khả năng biết chữ, đọc viết, tính toán, vì đó là một
phần của hòa nhập công đồng
+ Khả năng tính toán còn có thể xem xét trên cơ sở tính
tiền, mua bán hàng hóa hoặc đọc báo, xem tivi…
+ Trách nhiệm đánh giá thuộc thẩm quyền của thành viên
hội đồng XĐMĐKT.
Câu hỏi 73. Trong bộ công cụ xác định khuyết tật cho
người từ 6 tuổi trở lên thì cách hiểu của các thành viên hội
đồng về thực hiện được, không thực hiện được chưa thống
nhất vì phần lớn là các tiêu trí trực quan vậy làm thế nào
để thống nhất?
- Quy trình xác định khuyết tật được quy định tại Thông
tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH trong đó xác định vai
trò của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã,
vai trò của từng thành viên trong hội đồng.
- Việc chấm phiếu do cán bộ LĐTBXH nhưng các thành
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viên khác cũng cần có ý kiến của cá nhân và ghi vào
biên bản
- Việc xác định mức độ khuyết tật theo ý kiến theo đa số
và cho phép thành viên có thể có ý kiến khác nhau
- Biên bản họp Hội đồng XĐMĐKT cũng không đòi hỏi
phải thống nhất ý kiến của tất cả thành viên trong việc
xác định mức độ khuyết tật.
Câu hỏi 74. Khi HĐXĐKT tiến hành xác định khuyết tật
thì phần lớn các ý kiến ghi trong phiếu chấm điểm là
khuyết tật vận động mức độ nặng song khi biểu quyết về
mức độ khuyết tật thì đa số cho rằng nhẹ vậy Chủ tịch hội
đồng căn cứ thế nào để cấp giấy xác nhận khuyết tật?
Việc chấm phiếu xác định mức độ khuyết tật theo mẫu số
02; 03 trong Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH. Việc chấm
phiếu chỉ là tài liệu, giấy tờ tham khảo phục vụ thành viên
HĐXĐKT biểu quyết việc xác định dạng khuyết tật và mức độ
khuyết tật;
- Chủ tịch Hội đồng XĐMĐKT có trách nhiệm tổ chức
và chủ trì hoạt động của Hội đồng xác định MĐKT
- Hội đồng XĐMĐKT làm việc theo nguyên tắc tập thể
- Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3
số thành viên của hội đồng tham dự
- Kết luận của hội đồng được thông qua bằng hình thức
biểu quyết theo đa số, trường hợp số phiếu ngang
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nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch hội đồng.
- Kết luận của hội đồng XĐMĐKT thể hiện bằng biên
bản và đây là căn cứ để Chủ tịch UBND cấp xã cấp
giấy xác nhận khuyết tật.
Câu hỏi 75. Người khuyết tật nặng khi đủ 60 tuổi có phải
làm hồ sơ lại để hưởng mức cao hơn hay không?
+ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định có 2 bộ
công cụ hướng dẫn việc XĐMĐKT cho trẻ em dưới 72 tháng
tuổi và trên 72 tháng tuổi. Không có bộ công cụ cho người cao
tuổi (trên 60 tuổi) do vậy đến 60 tuổi dù mức hưởng trợ cấp
thay đổi nhưng không phải làm hồ sơ để xác định lại mức độ
khuyết tật.
+ Cơ quan nhà nước có thể yêu cầu xác định lại mức độ
khuyết tật để phục vụ công tác quản lý nhà nước về người
khuyết tật.
+ Cán bộ Lao động cấp xã, phòng Lao động có trách
nhiệm trình văn bản nâng mức hưởng trợ cấp không thiệt thòi
cho đối tượng
76. Ông Nguyễn Trần Nam khi xác định khuyết tật thì
phát hiện năm sinh trong giấy khai sinh, trong sổ hộ khẩu
không thống nhất vậy có xác định cho ông Nam hay không?
Giấy xác định khuyết tật ghi theo giấy khai sinh hay sổ hộ
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khẩu?
Khi tiếp nhận hồ sơ, người khuyết tật hoặc người đại
diện phải cung cấp thông tin nhân thân của người đề nghị xác
định khuyết tật để cán bộ tiếp nhận đối chiếu thông tin
Trách nhiệm việc xác định tính chính xác, thống nhất
thông tin nhân thân của đối tượng thuộc trách nhiệm của cơ
quan công an hoặc cãn bộ tư pháp cấp xã để thông nhất các
thông tin trong các loại giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ
Hội đồng xác định khuyết tật chỉ cấp giấy xác nhận
khuyết tật sau khi thông tin nhân thân đã thống nhất.
Để xác định khuyết tật cho trẻ, gia đình/người đại diện
hợp pháp của trẻcần gặp cán bộ công chức cấp xã phụ trách
công tác lao động, thương binh và xã hội để hỏi về thủ tục làm
hồ sơ và quy trình xác định khuyết tật cho trẻ.

Câu hỏi 77. Chính sách trợ giúp xã hội được quy định như
thế nào sau khi được xác định mức độ khuyết tật.
Chính sách trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nói
chung và trẻ khuyết tật nói riêng được quy định chi tiết tại
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách bao gồm:
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Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng

-

Quy định về mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng
tháng

-

Quy định về mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

Về trợ cấp xã hội hàng tháng quy định như sau:
Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng
mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000d
Đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hệ số là 2,5; Đối
với trẻ em khuyết tật nặng hệ số là 2,0.
Đối với các địa phương mở rộng đối tượng và nâng mức
chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng được xác định như sau:
Mức trợ cấp
xã hội hàng
tháng

Mức chuẩn
=

của tỉnh, thành
phố TW

Hệ số tương ứng quy
x

định tại Nghị định số
20/2021/NĐ-CP

Ví dụ: mức chuẩn trợ cấp xã hội của tỉnh A là 400,000đ,
đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp là:
400,000 x 2,5 = 1.000.000đ/tháng.
78. Trẻ em khi xác định mức độ khuyết tật được hưởng
chính sách trợ giúp học tập như thế nào?.
Những quyền lợi về giáo dục đối với trẻ khuyết tật được
quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT99

BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định về chính sách về giáo dục
đối với người khuyết tật.
Các quy định tại thông tư liên quan đến các vấn đề cơ
bản sau đây:



Ưu tiên nhập học và tuyển sinh;
Miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học
hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo
dục;





Đánh giá kết quả giáo dục;
Chính sách về học phí;
Chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện,

đồ dùng học tập.
Ví dụ:
Ưu tiên về nhập học được quy định: Người khuyết tật
được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3
tuổi.
Ưu tiên về tuyển sinh: Người khuyết tật được hưởng chế
độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh
trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc
rất ít người theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ
sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành;
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Chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng
học tập:
+ Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học
tại các cơ sở giáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng
80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng
thời kỳ;
+ Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
đang học tại các cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua
sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000
đồng/người/năm học;
79. Bệnh viện tỉnh thăm khám nghi ngờ con tôi bị khuyết
tật vận động, tay trái bị teo cơ, gia đình tôi làm gì để can
thiệp cho cháu.
Gia đình nên tìm hiểu rõ kết luận và tư vấn của bác sỹ
chuyên khoa về những khó khăn của cháu. Để tự chăm sóc
hoặc tìm các dịch vụ can thiệp, hỗ trợ cho trẻ, phụ huynh có thể
tìm hiểu về các cơ sở can thiệp, hỗ trợ, PHCN cho trẻ được
phép của nhà nước.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể tự đọc, xem tài liệu
trên mạng Internet liên quan đến việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ
theo dạng khó khăn mà con mình gặp phải.
Để có thể hỗ trợ, can thiệp phù hợp với trẻ, phụ huynh
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nên đưa con mình đến các cơ sở đánh giá xác định khả năng
nhu cầu và được tư vấn về các phương pháp hỗ trợ phù hợp.
Nếu nhà chuyên môn xác định trẻ có dấu hiệu khuyết tật gia
đình nên gặp cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương
binh - Xã hội cấp xã phường xin làm thủ tục xác định khuyết
tật và mức độ khuyết tật cho trẻ.
Trường hợp không muốn đê nghị xác định khuyết tật thì
đề nghị Hội đồng không xác định khuyết tật cho cháu. Tuy
nhiên không chỉ trợ cấp xã hội, trẻ em có thể được hưởng các
quyền lợi sau đây:
Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
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;
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;
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;
Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng
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được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các
tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện: Giảm tối thiểu 15%
đối với máy bay; Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện,
tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định;
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
Quy định về về chăm sóc, sức khỏe cho người khuyết
tật được nêu tại các điều thuộc chương 3, Luật Người khuyết
tật (2010) và Luật Bảo hiểm y tế (2017).
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010;
2) Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật người khuyết tật;
3) Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH
ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ
khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện.
4) Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTBTC-BGDĐT Quy định về việc xác định mức độ khuyết
tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
5) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số
điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4
năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
6) Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC,
quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;
7) Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về việc xác
định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ
khuyết tật thực hiện.
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