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LỜI NÓI ĐẦU PREFACE 

Trợ giúp xã hội là một chủ trương lớn, 
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có 
ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế quan 
trọng, đồng thời nó cũng là nền tảng thực 
hiện công bằng xã hội, giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Social assistance is major political and 
socio-economic concerns of the Vietnamese 
Party and State. It is the foundation on which 
social justice and socialism can thrive. 

Để góp phần phổ biến pháp luật, giúp cho 
các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp, tổ chức đoàn 
thể trong việc quản lý giám sát việc thực 
hiện các chính sách trợ giúp xã hội được 
đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt 
hiệu quả, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội) đã lựa 
chọn và xuất bản cuốn sách “Hệ thống 
các chính sách trợ giúp xã hội”. Cuốn 
sách bao gồm các Nghị quyết, Nghị định, 
Quyết định, Thông tư có liên quan đến 
việc thực hiện mục tiêu trợ giúp xã hội. 

 To contribute to the dissemination of legal 
concepts and facilitate an efficient 
management, monitoring and implement-ation 
of policies in social assistance by party 
committees, government authorities, state 
agencies at all levels as usell as mass 
organizations in order to reach the right 
targets for the right purpose, Department of 
Social Assistance (Ministry of Labor - Invalids 
and Social Affairs) is publishing this "A 
system of policies on social assistance". This 
publication covers Resolutions, Instructions, 
Decrees, Decisions related to the 
implementation of social assistance policies. 

Do khuôn khổ có hạn, trong cuốn sách 
này chúng tôi không thể giới thiệu tất cả 
những văn bản liên quan mà chỉ lựa chọn 
những văn bản cơ bản nhất, có ý nghĩa 
thực tiễn đang được áp dụng trong công 
tác trợ giúp xã hội ở địa phương. 

 Due to space constraints, not all pertinent 
papers could be listed here. Key documents 
only have been selecter for their relevance 
and applicability at local level in the fields 
above-mentioned. 

Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại nhiều bổ 
ích và có ý nghĩa quan trọng như một 
cuốn cẩm nang cho các tổ chức, cá nhân 
quan tâm, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp trợ giúp xã hội của đất nước. 

 We hope that this book will show its 
usefulness and value as a manual for 
interested organizations and individuals, and 
actively contribute to the cause of social 
assistance in Vietnam. 

Rất mong nhận được những ý kiến đóng 
góp quý báu của bạn đọc. 

 We look forward to your constructive 
comments. 

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI  DEPARTMENT OF SOCIAL ASSISTANCE
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 15-NQ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI 
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 

 

 

A. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện 
các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định 
chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Hệ thống pháp luật và chính sách phát 
triển các lĩnh vực xã hội ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Diện thụ hưởng chính sách ngày 
càng mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên. Nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ngày 
càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác. Các lĩnh 
vực xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là giảm nghèo, tạo việc làm, ưu đãi người 
có công, giáo dục và đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác gia 
đình và bình đẳng giới. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số được cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị - 
xã hội. Nước ta được Liên hợp quốc công nhận là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực 
hiện một số mục tiêu Thiên niên kỷ. 

Tuy nhiên, lĩnh vực xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được 
khắc phục. Tạo việc làm và giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao. 
Mức trợ cấp ưu đãi người có công còn thấp. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu 
cầu phát triển; kết quả phổ cập giáo dục ở nhiều huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
còn thấp; chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân 
dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tỉ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng còn cao và giảm chậm; vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. 
Tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế còn thấp. Đời sống của một bộ phận người 
có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn, chưa bảo đảm được mức 
tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở và sử dụng nước sạch. Chênh lệch các chỉ số 
về an sinh xã hội giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình của cả nước 
còn lớn. 

2. Những hạn chế, yếu kém nêu trên là do nước ta còn nghèo, hậu quả chiến tranh để lại rất 
nặng nề, thiên tai xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn. Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, 
chồng chéo. Chính sách xã hội còn chậm đổi mới so với chính sách kinh tế. Còn thiếu các giải 
pháp hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách về mức sống và an sinh xã hội giữa các vùng, miền. Việc 
tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật chưa nghiêm, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương chưa chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra ở nhiều nơi chưa được coi trọng. 
Nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước; 
chưa động viên, thu hút được nhiều sự tham gia của xã hội và khuyến khích người thụ hưởng 
chính sách tự vươn lên. 

Từ những kết quả, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội thời gian 
qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 
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Một là, chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để phát 
triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn phát triển. Chính sách xã hội phải được đặt ngang 
tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát 
triển và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ. 

Hai là, chính sách xã hội phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên 
thực hiện tốt chính sách đối với người có công; bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ kịp thời 
người có hoàn cảnh khó khăn. 

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và 
truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây 
dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời huy động sự tham gia mạnh mẽ của 
toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 

Bốn là, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp, có chương trình hành động cụ 
thể, khả thi và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng 
thuận cao trong xã hội. 

B. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

Các chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 cần sớm được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 
thông qua các nghị quyết chuyên đề, các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các 
chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Riêng đối với chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội thực hiện theo quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và bảo 
đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội. 

2. Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ; ưu tiên 
người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và 
người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền vững, công bằng. 

4. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo 
trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ 
chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. Đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả 
năng tự bảo đảm an sinh. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 
cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 
dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối 
thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước 
nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Về chính sách ưu đãi người có công 

Tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục 
hoàn thiện chính sách đối với người có công, chú trọng giải quyết những trường hợp còn tồn 
đọng. Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phù hợp với lộ trình điều chỉnh 
mức lương tối thiểu. Đến hết năm 2013, hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với hộ người có 
công đang có khó khăn về nhà ở. Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp đối với người có công và 
thân nhân về phát triển sản xuất, việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo 
dục, đào tạo. Đẩy mạnh việc tu bổ nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa. Có biện pháp khắc phục có hiệu quả tiêu cực trong quá trình thực hiện chính 
sách người có công. 

2. Về bảo đảm an sinh xã hội 

2.1. Về việc làm, thu nhập và giảm nghèo 

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, 
học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số 
thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn. Xây dựng và triển khai Luật Việc 
làm; khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chương trình việc làm công. Phấn đấu đến năm 2020, tỉ lệ 
thất nghiệp chung dưới 3%; tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. 

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo, trong đó chú trọng các chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo, 
ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn 
khu, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, thu hẹp chênh lệch về 
mức sống và an sinh xã hội so với bình quân cả nước. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ 
trợ hộ cận nghèo để giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu 
người của hộ nghèo tăng trên 3,5 lần so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,5 - 2%/năm; 
các huyện, xã có tỉ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn. 

2.2. Về bảo hiểm xã hội 

Nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, bảo hiểm xã hội. 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm yêu cầu cân 
đối và tăng trưởng của Quỹ bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích 
nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Rà soát, bổ 
sung quy định buộc người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo 
quy định của pháp luật. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội; 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

2.3. Về trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình 
thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân 
sách nhà nước. Xây dựng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội làm căn cứ 
xác định người thuộc diện được hưởng trợ giúp xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã 
hội. Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn 
cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô 
hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão. Phấn 
đấu đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó 
trên 30% là người cao tuổi. 
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Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên 
tai được hỗ trợ kịp thời. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, nâng 
cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng. 

2.4. Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là 
người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Bảo đảm giáo dục tối thiểu 

Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về giáo dục. Mở rộng và tăng cường 
các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở 
các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững. Tăng số 
lượng học sinh trong các trường dân tộc nội trú, mở rộng mô hình trường bán trú; xây dựng và 
củng cố nhà trẻ trong khu công nghiệp và vùng nông thôn. Xây dựng đề án phổ cập mầm non cho 
trẻ dưới 5 tuổi. Nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở, đặc biệt là đối với con em hộ 
nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020 có 99% trẻ em 
đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 95% ở bậc trung học cơ sở; 98% người trong độ tuổi từ 15 trở 
lên biết chữ; trên 70% lao động qua đào tạo. 

b) Bảo đảm y tế tối thiểu 

Tiếp tục triển khai chiến lược, các chương trình, đề án về y tế, nhất là đề án khắc phục quá 
tải ở các bệnh viện. Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở các tuyến cơ sở, ưu tiên các 
huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thiện việc phân 
công quản lý các đơn vị thuộc ngành y tế ở địa phương. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc 
sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Đến năm 2020, trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỉ lệ 
suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 10%. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phòng, 
chống lao quốc gia, giảm mạnh số người bị mắc bệnh lao và chết do lao, phấn đấu đưa Việt Nam 
ra khỏi danh sách 20 nước có tỉ lệ người mắc bệnh lao cao nhất thế giới. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, 
các hộ nghèo. Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, đổi mới công tác quản lý nhà nước về bảo 
hiểm y tế, có chính sách khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình 
tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2020 trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

c) Bảo đảm nhà ở tối thiểu 

Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải 
quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện chương trình xoá nhà tạm giai đoạn 2013 - 2020. Đổi mới cơ 
chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị để có giá thuê, giá mua hợp lý với các đối 
tượng. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho 
các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi 
cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. 

d) Bảo đảm nước sạch 

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn giai đoạn 2012 - 2015 và các năm tiếp theo, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, người 
dân ở miền núi, hải đảo, vùng ngập lũ, vùng bị nhiễm mặn. Cải thiện cơ bản tình trạng sử dụng 
nước sinh hoạt của dân cư, đặc biệt là dân cư nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi cao 
thiếu nước. Đến năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 
trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. 
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đ) Bảo đảm thông tin 

Tăng cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn. Đẩy 
mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 và các năm tiếp theo. Củng cố và phát triển mạng 
lưới thông tin cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 
Đến năm 2015, bảo đảm 100% số xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 
được phủ sóng phát thanh, truyền hình mặt đất và 100% các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 
xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển và hải đảo có đài truyền thanh xã. 

3. Giải pháp thực hiện 

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện 
các chương trình, chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo và thực hiện. Báo cáo kết quả công tác 
hằng năm của cấp ủy và chính quyền các cấp ở địa phương phải có nội dung về thực hiện chính 
sách người có công và an sinh xã hội. 

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành, đoàn thể và người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chính sách ưu đãi người có 
công và chính sách an sinh xã hội tại mỗi địa phương để người dân có thể truy cập dễ dàng. Tiếp 
tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ người có công, người nghèo. 

3.3. Đổi mới quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ưu đãi người có công và an sinh xã hội. Rà 
soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ, đơn 
giản và hiệu quả; vừa hỗ trợ, vừa khuyến khích nỗ lực vươn lên của các đối tượng thụ hưởng, 
khắc phục sự ỷ lại vào Nhà nước. 

Thống nhất đầu mối quản lý các chương trình, chính sách theo hướng Chính phủ và các bộ, 
ngành Trung ương chỉ quản lý mục tiêu, hỗ trợ nguồn lực, hướng dẫn thực hiện, tổ chức thanh 
tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phố biến điển hình; địa phương chịu trách nhiệm quản lý 
nguồn lực, tổ chức thực hiện. Nâng cao năng lực thực thi chính sách của cấp cơ sở. 

Hợp lý hóa, hiện đại hóa công tác quản lý, phương thức chi trả; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ 
gia đình, mã số cá nhân và bộ chỉ số an sinh xã hội để quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện 
chính sách an sinh xã hội trong từng thời kỳ. Hằng năm có báo cáo quốc gia về an sinh xã hội, 
trong đó làm rõ kết quả thực hiện chính sách xã hội ở các huyện nghèo, vùng núi và vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

3.4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

3.5. Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện chính sách người có công, đồng thời 
quan tâm bố trí ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực cho việc thực hiện chính 
sách an sinh xã hội. 

Đổi mới việc phân bổ nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu của các chính sách 
an sinh xã hội. Phân cấp mạnh cho các địa phương và đề cao trách nhiệm của địa phương trong 
việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện. Hoàn thiện các quy định về việc 
quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân, bảo đảm minh 
bạch, hiệu quả. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 
2012 - 2020 là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các 
ngành từ Trung ương đến cơ sở. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về 
nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các đạo luật, tạo cơ sở 
pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước. 

3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; chỉ đạo các 
bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ 
thể để thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và 
kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo 
đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện và vận động 
các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết này. 

5. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết 
và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết. 

 
  

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TỔNG BÍ THƯ 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Phú Trọng  
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 14/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Trích) 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã 
hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, 
chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm 
vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của bộ. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị 
định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 
sau đây: 

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự 
thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương 
trình xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo 
sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài 
hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

3. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình mục tiêu quốc 
gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia và các văn bản khác về ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 
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4. Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do 
bộ quản lý. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động 
quốc gia, các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

... 

13. Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo và trợ giúp xã hội; 

b) Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương 
trình, đề án trợ giúp xã hội theo thẩm quyền; 

c) Quy định cụ thể điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; 

d) Quy định thủ tục nhận đối tượng vào các cơ sở trợ giúp xã hội và từ cơ sở trợ giúp xã hội 
về gia đình. 

... 

 

   

 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc   
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Phần 2 

CHÍNH SÁCH  
ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 
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QUỐC HỘI  
 

Số: 39/2009/QH12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT 

NGƯỜI CAO TUỔI  
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi. 
 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà 
nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người 
cao tuổi Việt Nam.  

Điều 2. Người cao tuổi 

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.  

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi  

1. Người cao tuổi có các quyền sau đây:  

a) Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ; 

b) Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;  

c) Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan;  

d) Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du 
lịch và nghỉ ngơi;  

đ) Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để 
phát huy vai trò người cao tuổi;   

e) Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện 
đóng góp;  

g) Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục 
khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác; 

h) Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;  

i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.  

2. Người cao tuổi có các nghĩa vụ sau đây:  

a) Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng 
đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  
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b) Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau;  

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 4. Chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi  

1. Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi.  

2. Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.  

3. Lồng ghép chính sách đối với người cao tuổi trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.  

4. Phát triển ngành lão khoa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi; 
đào tạo nhân viên chăm sóc người cao tuổi.  

5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, 
hoạt động văn hoá, tinh thần; sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; 
phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

6. Khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức 
kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. 

7. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc, phát 
huy vai trò người cao tuổi.  

8. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này 
và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.  

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có trách nhiệm 
tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò người cao 
tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi. 

3. Gia đình người cao tuổi có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.   

4. Cá nhân có trách nhiệm kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi.  

Điều 6. Ngày người cao tuổi Việt Nam 

Ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam.  

Điều 7. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi   

1. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện. 

2. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được hình thành từ các nguồn sau đây:  

a) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;  

b) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;  

c) Các khoản thu hợp pháp khác.  

3. Việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
được thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Điều 8. Hợp tác quốc tế về người cao tuổi   

1. Hợp tác quốc tế về người cao tuổi được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 
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2. Nội dung hợp tác quốc tế về người cao tuổi bao gồm:  

a) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về người cao tuổi; 

b) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế liên quan đến người cao tuổi;  

c) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Điều 9. Các hành vi bị cấm  

1. Lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với người cao tuổi. 

2. Xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản 
và các quyền hợp pháp khác.  

3. Không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi.  

4. Lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để vụ lợi.  

5. Ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái với quy định của pháp luật. 

6. Ép buộc, kích động, xúi giục, giúp người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối 
với người cao tuổi.   

7. Trả thù, đe doạ người giúp đỡ người cao tuổi, người phát hiện, báo tin ngăn chặn hành vi 
vi phạm pháp luật đối với người cao tuổi.  

 
CHƯƠNG II 

PHỤNG DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI 

Mục 1 

PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI 

 

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi 

1. Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu 
cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, 
giao tiếp, học tập của người cao tuổi.  

2. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi 
và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn 
nhân và gia đình.   

3. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải 
sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khoẻ, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; 
thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế, động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi 
người cao tuổi chết.   

4. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi phải cùng nhau hợp tác trong 
việc phụng dưỡng người cao tuổi.   

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này 
tham gia phụng dưỡng người cao tuổi.   

Điều 11. Uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi 

1. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người 
cao tuổi thì uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng 
phải được người cao tuổi đồng ý.   
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Việc uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ 
giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ. 

2. Cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ với người uỷ nhiệm. 

3. Người cao tuổi có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thay đổi cá 
nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc mình. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Mục 2  

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI 
 

Điều 12. Khám bệnh, chữa bệnh  

1. Việc ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi được thực hiện như sau: 

a) Người từ đủ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác trừ bệnh nhân cấp 
cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng;  

b) Bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú.  

2. Các bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi;  

b) Phục hồi sức khoẻ cho người bệnh là người cao tuổi sau các đợt điều trị cấp tính tại bệnh 
viện và hướng dẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc tại gia đình;  

c) Kết hợp các phương pháp điều trị y học cổ truyền với y học hiện đại, hướng dẫn các phương 
pháp chữa bệnh không dùng thuốc ở tuyến y tế cơ sở đối với người bệnh là người cao tuổi.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho người  
cao tuổi.  

Điều 13. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại nơi cư trú  

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau đây:  

a) Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức 
khỏe; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; 

b) Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi;  

c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn cho người cao tuổi;  

d) Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ 
cho người cao tuổi.  

2. Trạm y tế xã, phường, thị trấn cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối 
với người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ việc đưa người 
bệnh quy định tại khoản này tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, 
phường, thị trấn.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại 
nơi cư trú.  

4. Kinh phí để thực hiện các quy định tại điểm a, b và d khoản 1 và khoản 2 Điều này do 
ngân sách nhà nước bảo đảm.  
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Mục 3 

CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC,  
THỂ DỤC, THỂ THAO, GIẢI TRÍ, DU LỊCH, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  

VÀ THAM GIA GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 

Điều 14. Hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo 
dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khoẻ của 
người cao tuổi.  

2. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được học tập, nghiên cứu và 
tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch thông qua các biện pháp sau đây:  

a) Cung cấp thông tin, tài liệu, người hướng dẫn để người cao tuổi tham gia học tập, nghiên cứu;  

b) Hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, giải trí du lịch, luyện tập 
dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao khác phù hợp với sức khỏe và tâm lý; 

c) Hỗ trợ địa điểm, dụng cụ, phương tiện và cơ sở vật chất khác phù hợp với hoạt động của 
người cao tuổi; 

d) Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá phù hợp 
với nhu cầu của người cao tuổi.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 15. Công trình công cộng, giao thông công cộng 

1. Việc xây dựng mới hoặc cải tạo khu chung cư, công trình công cộng khác phải phù hợp 
với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.   

2. Khi tham gia giao thông công cộng, người cao tuổi được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 16. Giảm giá vé, giá dịch vụ  

Người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ theo quy định của 
Chính phủ. 

Mục 4 

BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 
 

Điều 17. Đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội 

1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng 
dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ 
trợ cấp xã hội hằng tháng.   

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà 
không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. 

Điều 18. Chính sách bảo trợ xã hội  

1. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được 
hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này.  

2. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng 
dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo 
trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây:  
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a) Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;  

b) Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;  

c) Được hưởng bảo hiểm y tế;  

d) Cấp thuốc chữa bệnh thông thường;  

đ) Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;  

e) Mai táng khi chết.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 19. Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng 

Người cao tuổi thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 mà có người nhận chăm sóc tại 
cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã 
hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.  

Điều 20. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi  

1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ trợ những 
điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.  

2. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;  

b) Cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; 

c) Cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.  

Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của các cơ sở chăm sóc người cao 
tuổi quy định tại khoản này.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 
đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập; hỗ 
trợ kinh phí cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập nuôi dưỡng người cao tuổi quy 
định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.  

4. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn 
kinh phí của mình được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường. 

Mục 5 

CHÚC THỌ, MỪNG THỌ, TỔ CHỨC TANG LỄ 

Điều 21. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  

1. Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ 
và tặng quà.  

2. Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chúc thọ và tặng quà.  

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia 
đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi 
trở lên vào một trong các ngày sau đây:  

a) Ngày người cao tuổi Việt Nam;  

b) Ngày Quốc tế người cao tuổi; 
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c) Tết Nguyên đán; 

d) Sinh nhật của người cao tuổi.  

4. Kinh phí thực hiện quy định tại Điều này do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn đóng 
góp của xã hội.  

Điều 22. Tổ chức tang lễ và mai táng khi người cao tuổi chết  

1. Khi người cao tuổi chết, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi có trách 
nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng cho người cao tuổi theo nghi thức trang trọng, 
tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; trường hợp người 
cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền 
phụng dưỡng nhưng người này không có điều kiện tổ chức tang lễ và mai táng thì Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nơi người cao tuổi cư trú chủ trì phối hợp với Hội 
người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tang lễ và mai táng.  

2. Khi người cao tuổi chết, cơ quan, tổ chức nơi người cao tuổi đang làm việc hoặc cơ quan, 
tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người cao tuổi, Hội người cao tuổi, Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức đoàn thể tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với gia đình 
người cao tuổi tổ chức tang lễ và mai táng.  

 

CHƯƠNG III 

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI  
 

Điều 23. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi  

Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm 
quý và phẩm chất tốt đẹp trong các hoạt động sau đây:  

1. Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên;  

2. Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng 
đồng; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người 
có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng;  

3. Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công 
nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ;  

4. Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, 
kỹ thuật;  

5. Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp;  

6. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại  
cộng đồng;  

7. Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, 
chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội;  

8. Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện 
chính sách, pháp luật;  

9. Các hoạt động xã hội khác vì lợi ích của Tổ chức và nhân dân.  

Điều 24. Trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi  

1. Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để người cao tuổi phát huy vai 
trò phù hợp với khả năng của mình:  
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a) Tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, 
tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm;  

b) Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi 
khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến;  

c) Ưu đãi về vốn tín dụng đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu 
nhập, giảm nghèo;  

d) Biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc.  

2. Cơ quan, Hội người cao tuổi, các tổ chức khác, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo 
điều kiện để người cao tuổi thực hiện các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi.  

 

CHƯƠNG IV 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM  
 

Điều 25. Hội người cao tuổi Việt Nam  

1. Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi 
ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.  

2. Hội người cao tuổi Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động theo 
Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.  

Điều 26. Kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam 

1. Kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam được hình thành từ các nguồn sau đây:  

a) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

b) Hội phí của hội viên;  

c) Các nguồn thu hợp pháp khác.  

2. Hội người cao tuổi Việt Nam quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động theo quy định của 
pháp luật.  

Điều 27. Nhiệm vụ của Hội người cao tuổi Việt Nam 

1. Tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi, 
góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.  

2. Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người 
cao tuổi.  

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.  

4. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi để kiến nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.  

5. Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối 
ngoại nhân dân vì lợi ích của người cao tuổi và của Tổ quốc.  
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CHƯƠNG V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI  

 

Điều 28. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 
lý nhà nước về công tác người cao tuổi.  

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
người cao tuổi.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý 
nhà nước về công tác người cao tuổi; lồng ghép hoạt động về người cao tuổi vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia chăm 
sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.  

Điều 29. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ  

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sau đây:  

a) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn 
bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác người cao tuổi; 

b) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về 
người cao tuổi, chương trình, kế hoạch về công tác người cao tuổi;  

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về người cao tuổi;  

d) Thực hiện hợp tác quốc tế về người cao tuổi;  

đ) Thực hiện công tác báo cáo về người cao tuổi;  

e) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê về người cao tuổi;  

g) Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ ban hành và tổ chức thực hiện quy định về 
bồi dưỡng người làm công tác người cao tuổi;  

h) Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ và bồi dưỡng nhân viên 
chăm sóc người cao tuổi;  

i) Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong 
cả nước.  

2. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:  

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh và cộng đồng; hướng dẫn việc quản lý bệnh mạn tính của người cao tuổi; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh tim 
mạch, tiểu đường, an-dây-mơ (alzheimer) và các bệnh mạn tính khác, bệnh về sức khoẻ sinh sản 
của người cao tuổi;  

c) Đào tạo, bồi dưỡng thầy thuốc, nhân viên y tế chuyên ngành lão khoa. 

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, trình Chính phủ ban 
hành quy định về tổ chức, chế độ, chính sách đối với người làm công tác người cao tuổi. 
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4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc bố trí ngân sách thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy 
vai trò người cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền các dự án nhà nước về 
chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội thống kê về người cao tuổi.  

6. Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc hỗ trợ người cao tuổi trong các hoạt động 
văn hoá, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch; chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong 
gia đình.  

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kịp 
thời, chính xác chính sách, pháp luật về người cao tuổi.  

 

CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

Điều 30. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.  

2. Chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật 
này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.  

3. Pháp lệnh Người cao tuổi số 23/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này 
có hiệu lực.  

Chính sách bảo trợ xã hội hiện hành đối với người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu 
hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội được tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010. 

Điều 31. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; 
hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp  
thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.  

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Phú Trọng 
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 06/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 

PHỤNG DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI 

 

Điều 1. Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 

1. Cá nhân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 

c) Có sức khỏe và kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi. 

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải đáp ứng quy định tại Điều 8 
Nghị định này. 

Điều 2. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 

1. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi giữa người có nghĩa vụ và quyền phụng 
dưỡng người cao tuổi với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải 
được lập thành văn bản. 

2. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, phải có ý kiến đồng ý của người cao tuổi hoặc người 
giám hộ người cao tuổi. 

3. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người cao tuổi; 

b) Thời gian chăm sóc, địa điểm chăm sóc, phương thức thực hiện chăm sóc; 

c) Chi phí dịch vụ, phương thức thanh toán; 
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d) Quyền và nghĩa vụ của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc; 

e) Các nội dung khác. 

4. Việc ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng dịch vụ chăm sóc người 
cao tuổi do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở văn hóa, giáo 
dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu 
cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du 
lịch đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi được hưởng chính sách 
quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường. 

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức thực 
hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia học tập, sinh hoạt văn hóa, giải trí, du 
lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý quy 
định tại khoản 2 Điều 14 Luật Người cao tuổi. 

Điều 4. Công trình công cộng, giao thông công cộng  

1. Việc xây dựng, cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ 
thuật về xây dựng và bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của người cao tuổi. 

2. Trên các phương tiện giao thông công cộng phải có hướng dẫn, có chỗ ngồi ưu tiên cho 
người cao tuổi và tùy từng loại phương tiện có công cụ hỗ trợ hoặc sự trợ giúp phù hợp với người 
cao tuổi. Người tham gia giao thông có trách nhiệm hỗ trợ người cao tuổi khi cần thiết. 

Điều 5. Giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ  

1. Người cao tuổi được giảm ít nhất mười lăm phần trăm (15%) giá vé, giá dịch vụ khi tham 
gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách. 

2. Người cao tuổi được giảm ít nhất hai mươi phần trăm (20%) giá vé, giá dịch vụ thăm 
quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ 
sở thể dục thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ. 

3. Để được giảm giá vé, giá dịch vụ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này người cao tuổi 
phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có vé giảm giá riêng dành cho người cao tuổi. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể Trung ương; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức giảm giá vé, giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều 6. Chính sách bảo trợ xã hội  

1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi 
dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi là 180.000 đồng (hệ số 1,0). 

2. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi quy định tại Điều 17 Luật 
Người cao tuổi sống tại cộng đồng do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý như sau: 
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a) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi 
thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có 
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; 

b) Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên 
thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có 
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; 

c) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không 
thuộc diện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này mà không có lương, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. 

3. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi được nuôi dưỡng trong 
các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Người cao tuổi. 

4. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận 
vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng quy định tại 
Điều 19 Luật Người cao tuổi. 

5. Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi người cao tuổi chết quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật 
Người cao tuổi là 3.000.000 đồng. 

6. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các 
ngành, đoàn thể ở Trung ương nơi có cơ sở chăm sóc người cao tuổi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho người cao tuổi thuộc thẩm quyền quản lý nhưng 
không thấp hơn mức quy định tại khoản 2, khoản 3 khoản 4 và khoản 5 Điều này. 

7. Trường hợp người cao tuổi thuộc diện hưởng các mức trợ cấp xã hội hằng tháng khác 
nhau quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc được hưởng các mức hỗ trợ mai 
táng phí khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

8. Thời gian hưởng mức trợ cấp của người cao tuổi quy định tại khoản 4 Điều này được 
tính từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

9. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ tiếp 
nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội; thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi 
phí mai táng. 

Điều 7. Chúc thọ, mừng thọ 

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức quà tặng của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam cho người thọ 100 tuổi, mức quà tặng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho 
người thọ 90 tuổi và nội dung chi, mức chi tổ chức mừng thọ quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật 
Người cao tuổi; 

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. 

2. Việc tổ chức mừng thọ người cao tuổi thực hiện trang trọng, tiết kiệm phù hợp với nếp 
sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. 

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết việc tổ chức mừng thọ quy 
định tại khoản 2 Điều này. 
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Chương II 

CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI 

Điều 8. Thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người cao tuổi 

1. Điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, 
tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 

2. Điều kiện, thủ tục thành lập và giải thể cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy định tại điểm 
b và c khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về loại hình tổ chức đó. 

3. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 20 Luật Người cao 
tuổi chỉ được phép hoạt động sau khi được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi. 

Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này được cấp giấy 
phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Đã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

2. Người đứng đầu cơ sở phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này. 

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người cao tuổi đáp ứng quy định tại khoản 1 
Điều 1 Nghị định này. 

4. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, 
tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 
68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, 
tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 

Điều 10. Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

1. Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi có nội dung chính sau đây: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; 

b) Họ và tên người đứng đầu cơ sở; 

c) Phạm vi, nội dung dịch vụ cung cấp của cơ sở. 

2. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi chỉ được hoạt động theo nội dung ghi trong giấy phép 
hoạt động chăm sóc người cao tuổi. 

3. Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ 
phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép; trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép. 

4. Khi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở được cấp 
lại giấy phép. 

Điều 11. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người  
cao tuổi 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 
đối với các trường hợp sau đây: 

a) Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính đặt tại địa phương; 
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b) Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; 

c) Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao 
tuổi đối với các cơ sở khác do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có trụ sở chính tại địa phương. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi là cơ quan có 
thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi. 

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi của cơ sở; 

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức,  
cá nhân thành lập cơ sở; 

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

2. Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép; 

b) Giấy tờ chứng minh bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi; 

c) Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội 
dung dịch vụ. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động do Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người cao tuổi lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

3. Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ sở biết để 
hoàn thiện hồ sơ. 

4. Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì 
trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ sở lý do không đủ 
điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi. 

Điều 14. Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong quá trình hoạt động không bảo đảm đủ điều kiện 
quy định tại Điều 9 Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi bảo đảm đủ điều 
kiện hoạt động. 
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2. Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép hoạt động được cấp cho cơ sở không đúng thẩm quyền hoặc không đúng quy 
định của pháp luật; 

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi nhưng 
cơ sở không hoạt động; 

c) Cơ sở thay đổi mục đích hoạt động; 

d) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà cơ sở vẫn không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định; 

đ) Cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính ba (03) lần trong 12 tháng; 

e) Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở bị giải thể, phá sản mà cơ sở đó không đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của người cao 
tuổi khi cơ sở bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi. 

Điều 15. Trách nhiệm tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người  
cao tuổi 

1. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu 
hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do mình cấp. 

2. Trường hợp phát hiện cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện quy định, tùy theo tính 
chất, mức độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động chăm sóc người cao 
tuổi theo quy định trong giấy phép do mình cấp. 

Điều 16. Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi 

Tổ chức, cá nhân đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi được hưởng 
chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 17. Kinh phí thực hiện  

1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; kinh phí khảo sát, thống kê, ứng 
dụng công nghệ thông tin, quản lý đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội và kinh phí hoạt 
động chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 
27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội. 

2. Kinh phí thực hiện các nội dung khác chưa quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện 
theo quy định của Luật Người cao tuổi và pháp luật về ngân sách nhà nước. 
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Điều 18. Trách nhiệm thực hiện  

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ 
biến chính sách; khảo sát, thống kê người cao tuổi; xây dựng phần mềm quản lý; ban hành hệ 
thống chỉ tiêu theo dõi giám sát, mẫu hồ sơ và thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đối với 
người cao tuổi. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 và thay thế Nghị định 
số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi, khoản 3 Điều 4 và những quy định khác về người cao 
tuổi của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ 
giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./. 

 

  TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Số: 1781/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam  
giai đoạn 2012 - 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 
2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy 
mạnh xã hội hoá các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm 
năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Phát huy vai trò, kinh nghiệm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào 
các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả 
năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi; 

b) Tăng cường sức khoẻ về thể chất và tinh thần của người cao tuổi; nâng cao chất lượng 
mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính 
cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn 
hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí; 

c) Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; hoàn thiện chính sách trợ giúp 
và bảo trợ xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao 
chất lượng hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, 
người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số. 
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II. CHỈ TIÊU 

1. Chỉ tiêu đến năm 2015: 

a) 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được 
hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ 
sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 

b) Trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ 
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 

c) 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của 
gia đình, cộng đồng; 

d) 25% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Nhi, 
bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường 
bệnh kế hoạch trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố 
trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 25% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 
cấp tỉnh có khoa lão khoa; 

đ) 80% cơ quan phát thanh, truyền hình cấp Trung ương và địa phương có chuyên mục về 
người cao tuổi tối thiểu 01 lần/01 tuần; 

e) Trên 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập 
trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 

g) 25% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi 
dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong 
đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc 
tại cộng đồng; 

h) 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 

i) Ít nhất 15% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô 
hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi 
trên địa bàn tham gia và hưởng lợi. 

2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020: 

a) 50% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu 
hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công 
nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 

b) Trên 80% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ 
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 

c) 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của 
gia đình, cộng đồng; 

d) 90% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Nhi, 
bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường 
bệnh kế hoạch trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố 
trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 100% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 
cấp tỉnh có khoa lão khoa; 

đ) 100% cơ quan phát thanh, truyền hình cấp Trung ương và địa phương có chuyên mục về 
người cao tuổi tối thiểu 01 lần/01 tuần; 

e) Trên 2 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập 
trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 
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g) 80% người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi 
dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong 
đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc 
tại cộng đồng; 

h) Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô 
hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi 
trên địa bàn tham gia và hưởng lợi. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Chương trình được áp dụng đối với người cao tuổi, hội người cao tuổi các cấp và các cơ 
quan, tổ chức liên quan người cao tuổi. 

2. Chương trình được triển khai thực hiện trên toàn quốc. 

IV. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU  

1. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi: 

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế như: Khôi 
phục nghề và dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo điều kiện và 
khả năng cụ thể; 

b) Thực hiện hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn 
đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh; 

c) Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi 
có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến, truyền thụ những 
kiến thức văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương 
mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập; xây dựng gia đình, dòng 
họ hiếu học; 

d) Tổ chức các hoạt động để người cao tuổi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ 
quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm; 

đ) Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe:  

a) Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, 
nâng cao sức khoẻ đối với người cao tuổi và gia đình người cao tuổi; 

b) Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế, thành lập các khoa 
lão khoa ở bệnh viện cấp huyện và cấp tỉnh; phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ người cao tuổi, khuyến khích hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; 

c) Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người cao 
tuổi dựa vào cộng đồng; 

d) Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, 
phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan người cao tuổi; chương trình nghiên cứu các bệnh 
liên quan tới tuổi già; chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã 
hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công việc tư vấn, chăm sóc người cao tuổi. 

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần: 

a) Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hoá phù hợp đối với người cao tuổi ở nơi 
công cộng. Khuyến khích dòng họ, cộng đồng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi; 
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b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với người 
cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hoá, thể thao 
của người cao tuổi ở địa phương; 

c) Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham quan 
di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao; tham gia giao thông 
công cộng. 

4. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người 
cao tuổi: 

a) Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, xây dựng các 
chuyên mục, chuyên đề về người cao tuổi; 

b) Nâng cao chất lượng phát sóng các chuyên mục về người cao tuổi của Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình địa phương; 

c) Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây 
bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh 
đối với người cao tuổi; 

d) Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên 
truyền giáo dục truyền thống "kính lão trọng thọ", biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc 
người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng. 

5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất: 

a) Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao 
tuổi cô đơn, đời sống khó khăn; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở chăm sóc 
người cao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia 
đình, cộng đồng;  

b) Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng thuộc diện 
hưởng trợ cấp xã hội và điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi phù hợp 
với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; 

c) Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi. 

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
dựa vào cộng đồng: 

a) Rà soát, đánh giá các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào 
cộng đồng; 

b) Tổng kết các mô hình điểm đã triển khai; hỗ trợ để duy trì hoạt động đồng thời thành lập 
thêm trên 2.000 câu lạc bộ liên thế hệ và các loại câu lạc bộ chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi dựa vào cộng đồng vào năm 2015 và trên 5.000 câu lạc bộ vào năm 2020; 

c) Thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi dựa vào cộng đồng. 

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người cao tuổi: 

a) Quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít 
nhất từ 02 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên; 

b) Chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 

c) Đầu tư xây dựng nhà xã hội tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô 
đơn không nơi nương tựa; 

d) Hỗ trợ người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát. 
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8. Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; giám sát, đánh giá nghiên cứu về những 
vấn đề liên quan người cao tuổi: 

a) Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp; xây dựng chương trình, 
nội dung và phương pháp đào tạo; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công 
tác người cao tuổi; 

b) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người cao tuổi và hệ thống giám sát, đánh giá 3 cấp 
(từ tỉnh đến xã), tổ chức điều tra quốc gia về người cao tuổi vào năm 2015 và năm 2020; 

c) Nghiên cứu về vấn đề già hoá dân số và tác động của già hoá dân số đến phát triển kinh 
tế - xã hội. 

9. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già: 

a) Tuyên truyền, vận động mọi người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
nhân thọ, bảo hiểm y tế; tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ cho tuổi già;  

b) Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính 
đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi; 

c) Hoàn thiện cơ chế, chính sách trợ cấp, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và bảo 
hiểm y tế. 

V. GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc và 
phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về người cao tuổi; xây dựng và thực hiện Đề 
án về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng thời kỳ ở các cấp. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với 
người cao tuổi. 

4. Đẩy mạnh xã hội hoá về công tác chăm sóc người cao tuổi; đa dạng hoá nguồn vốn để 
triển khai thực hiện Chương trình. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực người cao tuổi; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và 
nguồn lực để thực hiện Chương trình. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện 
hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, các Bộ, ngành trung 
ương và địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi được ngân sách nhà nước đảm 
bảo đủ theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. Kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người cao 
tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành và theo quyết định phê duyệt của từng Đề án. 

3. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc và phát huy vai 
trò người cao tuổi thông qua việc cung cấp tài chính để các tổ chức xã hội thực hiện các chương 
trình, đề án theo định hướng chung của nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 
theo cơ chế tự cân đối thu chi. 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Hội Người cao tuổi 
Việt Nam, các tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
xây dựng kế hoạch thực hiện và điều phối các hoạt động của Chương trình; xây dựng và trình 
Thủ tướng Chính phủ Đề án về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đào tạo nâng cao 
năng lực cán bộ; quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi; điều tra về người cao tuổi; 
xây dựng và thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi; tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các Bộ, ngành và cơ quan liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) cho việc thực hiện Chương trình; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở cấp quốc gia. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện 
Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan trung ương và các địa phương 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chủ trì hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình. 

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành và cơ quan liên quan 
hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai 
trò người cao tuổi. 

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng 
nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và các hoạt 
động hỗ trợ người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát. 

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan 
liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khoẻ tham gia các hoạt động tạo 
việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ văn hoá, thể 
dục - thể thao của người cao tuổi; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn 
hoá, nghệ thuật, thể dục - thể thao của người cao tuổi; hướng dẫn và mở các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng cán bộ thể dục - thể thao cho các câu lạc bộ sức khoẻ người cao tuổi; hướng dẫn và tổ 
chức các cuộc hội thao dành cho người cao tuổi; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt 
chẽ các cơ sở di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục - thể thao có bán vé 
và thu phí dịch vụ thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với người cao tuổi theo quy định của 
pháp luật. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nội dung 
hoạt động liên quan đến người cao tuổi; tổ chức các diễn đàn, chuyên mục, chuyên đề dành riêng 
cho người cao tuổi và vì người cao tuổi. 

9. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức 
khoẻ cho người cao tuổi theo các nội dung của Chương trình. Triển khai các hình thức giáo dục, 
phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, phòng, chống bệnh 
tật cho người cao tuổi. 

10. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia vận tải 
công cộng trong việc thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi. 
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11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
Bộ, ngành chức năng; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động về chăm sóc và phát 
huy vai trò người cao tuổi phù hợp với Chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Chương trình với các chương trình khác có liên 
quan trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác người cao tuổi; chủ 
động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Chương trình; thường xuyên kiểm tra và báo cáo 
việc thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành. 

12. Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên, các tổ chức liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia 
tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật;  
giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

  

 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Tấn Dũng 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        41 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 197/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Phó Chủ tịch Ủy ban: 

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

3. Ủy viên Thường trực Ủy ban: 

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Các Ủy viên: 

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
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- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 

- Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh 
Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tham gia. 

Điều 2. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ: 

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải 
quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi, cụ thể: 

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải 
pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. 

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế 
hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi 
từng giai đoạn. 

3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi. 

4. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. 
Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Điều 3. 

1. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Chủ 
tịch Ủy banQuốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia. 

2. Tiếp tục duy trì Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đặt tại Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn 
phòng Ủy banQuốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được ngân 
sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

Việc sử dụng con dấu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thực hiện theo Quy 
chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 
số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy 
banQuốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ủy ban Quốc gia 
về người cao tuổi Việt Nam quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014  
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban; 

2. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ 
tịch Ủy ban; 

3. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban; 

4. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên 
Thường trực Ủy ban; 

5. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên; 

7. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên; 

8. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên; 

9. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 

10. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

11. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên; 

12. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên; 

13. Ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên; 

14. Ông/bà Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên; 

15. Ông/bà Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên; 

16. Ông Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên; 

17. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên; 

18. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên; 

19. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên; 

20. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên; 

21. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Ủy viên; 

22. Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên; 

23. Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên; 

24. Ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên./. 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1533/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau  
giai đoạn 2016 - 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 
2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu: 

a) Nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn quốc, thông qua cách tiếp cận 
liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình 
hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi, chú trọng giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. 

b) Tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi và cộng 
đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. 

2. Chỉ tiêu: 

a) Giai đoạn 2016 - 2017: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 1.200 câu lạc bộ liên thế 
hệ tự giúp nhau ở ít nhất 20 tỉnh/thành phố (có ít nhất 60.000 thành viên, trong đó có 40.000 
người cao tuổi tham gia). 

b) Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 2.000 câu lạc bộ liên thế 
hệ tự giúp nhau ở ít nhất 45 tỉnh/thành phố (có ít nhất 100.000 thành viên, trong đó có 65.000 
người cao tuổi tham gia). 

Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% 
là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo 
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hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải 
thiện thu nhập; 80% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: Đề án được triển khai tại các địa phương trong cả nước. 

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng 
đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn. 

III. HOẠT ĐỘNG 

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền về đề án. 

a) Lập Ban Điều hành đề án, xây dựng kế hoạch. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, địa 
phương lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ngân sách, 
hoạt động (theo 2 giai đoạn). 

b) Hướng dẫn, phối hợp với các tỉnh xây dựng đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế 
hệ tự giúp nhau tại địa phương. 

c) Xây dựng quy định về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm tiêu chí, quy 
định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài 
chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

d) Xây dựng bộ tài liệu về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm: Sổ tay hướng 
dẫn thành lập, quản lý mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các tài liệu (hướng dẫn hoạt 
động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hỏi đáp về quyền 
và lợi ích của người cao tuổi). 

đ) Tuyên truyền về đề án và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (biên soạn tài 
liệu, phối hợp với truyền thông, tổ chức hội thảo). 

2. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương. 

a) Tập huấn cho cán bộ triển khai đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi thành viên Ban Chủ nhiệm 
câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (dự kiến) và cán bộ liên quan của các tỉnh/thành, huyện/quận, xã 
(theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mẫu, tập huấn điểm tại tỉnh) về phương pháp thành 
lập, quản lý, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tham quan mô hình. 

b) Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (lập kế 
hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình 
nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyền, truyền thông v.v... 

Các hoạt động trên được tiến hành ở một số tỉnh, thành phố theo kế hoạch nhằm bảo đảm 
thành lập các câu lạc bộ có chất lượng, sau đó nhân rộng ra tỉnh, thành phố khác. 

3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt 
động để làm nòng cốt nhân rộng các câu lạc bộ mới. 

a) Tổ chức các chuyến giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các câu lạc bộ liên thế hệ 
tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...). 

b) Tiến hành kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn quốc. 

c) Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết (6 tháng, 1 năm) ở các địa phương và quy 
mô toàn quốc. 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 
và về người cao tuổi. 
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a) Hợp tác với cơ quan truyền thông trung ương và địa phương để tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về chăm sóc và phát 
huy vai trò người cao tuổi. 

b) Tổ chức các hội thảo, thăm quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, 
xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và mô hình khác. 

c) Tuyên truyền về gương điển hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô 
hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng câu 
lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

a) Vận động nguồn lực từ các tổ chức chính trị, xã hội, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, tổ 
chức quốc tế và cá nhân trong và ngoài nước. 

b) Thúc đẩy các địa phương, tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp tự quản, tự xây dựng, 
quản lý và huy động nguồn để nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để tạo điều kiện hỗ trợ thành 
lập và hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

a) Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chỉ 
đạo lập kế hoạch triển khai thực hiện đề án; hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai đề 
án phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; 
huy động sự tham gia của chính quyền, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tìm giải pháp 
(theo Điều 24 Luật người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi); để 
các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được vay vốn sản xuất giảm nghèo. 

b) Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam để truyền thông, hướng dẫn câu lạc bộ kiến 
thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới. 

c) Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên 
truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

d) Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, 
Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... tham gia huy động 
nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động. 

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, tìm nguồn trợ giúp kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ hoạt động 
và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ 
Việt Nam, các tổ chức về Người cao tuổi quốc tế,... để tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ 
các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ nước ngoài... nhằm nhân rộng các câu lạc 
bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ để thực hiện các hoạt động sau: 

a) Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

b) Tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng 
tài liệu hướng dẫn về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 
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c) Giám sát nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành lập, hoạt động, 
quản lý quỹ...). 

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

a) Đẩy mạnh huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên 
thế hệ tự giúp nhau, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia thực hiện đề án. 

b) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án 
khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện đề án và chăm sóc người cao tuổi. 

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương. 

a) Phối hợp với chính quyền các cấp sử dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác ở các cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã...) để hỗ trợ 
nguồn quỹ ban đầu cho các câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau nhằm mục đích giảm nghèo cho các 
thành viên câu lạc bộ. 

b) Huy động sự đóng góp của cá nhân và cộng đồng của hội viên Hội Người cao tuổi và các 
thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

4. Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế. 

a) Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng các dự án về nhân rộng mô hình câu 
lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

b) Vận động sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân các 
nước và quốc tế để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban quốc gia về Người 
cao tuổi Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan và các tổ chức, đoàn thể trong việc 
xây dựng kế hoạch; triển khai thực hiện các hoạt động của đề án; giám sát, đánh giá, tổng kết việc 
thực hiện đề án; huy động nguồn tài chính hợp pháp khác; báo cáo Chính phủ về kết quả thực 
hiện và các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, 
phù hợp với thực tế của từng giai đoạn; 

b) Phối hợp với chính quyền các địa phương, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể ở địa 
phương xây dựng đề án của địa phương, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện đề án; 

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp vận động nguồn lực 
cho việc nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sử dụng nguồn quỹ xóa nghèo và các 
nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện đề án. 

2. Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam: 

a) Hỗ trợ Hội Người cao tuổi Việt Nam tuyên truyền, lập kế hoạch, triển khai và huy động 
nguồn lực thực hiện đề án; 

b) Chỉ đạo Ban công tác Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện ở các địa phương lồng ghép các nội 
dung tập huấn, triển khai xây dựng và thực hiện đề án. 

3. Các bộ, ngành, đoàn thể: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện; lồng 
ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án, đề án khác có liên quan để thực hiện đề án; 
phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giám 
sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện đề án; 
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b) Bộ Tài chính: Hỗ trợ kinh phí triển khai đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra sử dụng kinh phí thực hiện đề án. 

c) Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp chỉ đạo về tuyên truyền và nâng cao nhận thức 
về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ 
liên thế hệ tự giúp nhau. 

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các cấp phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ 
nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia 
các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới... 

đ) Bộ Y tế: Chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được 
khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà 
cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm 
sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

e) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt 
động thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội... vận động các nguồn hỗ trợ phát triển ODA, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của đề 
án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp quốc gia và địa phương. 

h) Bộ Ngoại giao: Là đầu mối, hỗ trợ Hội Người cao tuổi Việt Nam và các địa phương tìm 
nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ...  
và hợp tác quốc tế để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

i) Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chỉ đạo các địa phương vận động nguồn 
lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành 
viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ...) phối hợp, hỗ trợ 
thực hiện và giám sát đề án. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a) Chỉ đạo xây dựng đề án và tổ chức triển khai đề án của địa phương mình trên cơ sở đề án 
chung và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi, lồng ghép với các đề án khác đang 
triển khai ở địa phương. 

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tùy theo tình hình cụ thể của địa phương xem xét hỗ trợ 
kinh phí và phối hợp với các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác và tạo điều kiện thực 
hiện và giám sát thực hiện đề án. 

c) Xem xét, chỉ đạo sử dụng nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và huy 
động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương (tỉnh, huyện, xã...) để thực hiện đề án. 

d) Phối hợp với Hội Người cao tuổi tuyên truyền, quảng bá về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 
nhau và công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
   
 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

Vũ Đức Đam 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        49 

 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG TƯ 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu  
cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ  

và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 

 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 
người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi quy 
định tại Điều 13, Điều 21 và Điều 24 Luật Người cao tuổi như sau: 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi:  

Thông tư này quy định nguồn kinh phí thực hiện; nội dung, mức chi; lập, chấp hành và 
quyết toán kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng 
thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng 
người cao tuổi. 

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 2 Luật 
Người cao tuổi. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người 
cao tuổi tại nơi cư trú và kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.  

2. Kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc thực hiện theo 
quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước. 

3. Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  
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Điều 3. Nội dung và mức chi  

1. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú:  

Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là trạm y tế xã) có trách nhiệm chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để 
chi cho các hoạt động sau: 

a) Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫn người 
cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ:  

- Chi mua tài liệu, sách, báo liên quan đến chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Mức chi 
thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Chi tổ chức các buổi tuyên truyền tại trạm y tế xã, tổ chức tuyên truyền lưu động đến các 
thôn, bản đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

+ Bồi dưỡng báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi. 

+ Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ 
chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài,... (nếu có). Mức chi thực hiện 
theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ). 

+ Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của xã: Chi biên tập 75.000 đồng/trang 350 
từ; bồi dưỡng phát thanh viên 15.000 đồng/lần. 

+ Chi công tác phí cho cán bộ trạm y tế xã đi tuyên truyền lưu động theo quy định hiện 
hành về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Chi lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi:  

Chi văn phòng phẩm, in hồ sơ, mua sổ sách, trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, quản lý hồ 
sơ sức khoẻ người cao tuổi. Mức chi thanh toán theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Chi tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi:  

- Trạm y tế xã lập kế hoạch, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức 
kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi tại địa phương theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 
tế. Kinh phí thực hiện các đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi do ngân sách địa 
phương đảm bảo trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra sức 
khoẻ cho người cao tuổi theo phân cấp về chuyên môn y tế và phân cấp ngân sách của địa phương.  

- Căn cứ vào hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ định kỳ của Bộ Y tế, mức thu viện phí theo quy 
định hiện hành của địa phương và quy mô đợt kiểm tra sức khoẻ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
được giao nhiệm vụ kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi lập danh sách đối tượng gửi cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ lập dự toán trong dự toán chi thường xuyên hàng 
năm của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện. 

d) Trạm y tế xã cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú cho người cao tuổi 
cô đơn, bị bệnh nặng và có trách nhiệm: 

- Hỗ trợ chi phí đi lại từ trạm y tế xã đến nơi ở của người cao tuổi (đi và về) cho cán bộ y tế 
xã để đến khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến cơ sở 
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khám bệnh, chữa bệnh. Mức hỗ trợ tối đa 3.000 đồng/km đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải 
đảo; tối đa 2.000 đồng/km đối với các vùng còn lại. 

- Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh 
nặng có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ tối đa bằng mức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 
tuyến xã. 

đ) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ y tế 
và người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y 
tế xã. Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc giá thuê thực tế 
phương tiện vận chuyển (trường hợp không có phương tiện vận tải hành khách công cộng).  

2. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: 

a) Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: 

- Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc 
thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt.  

- Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá trị 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương quy định mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 
95 tuổi và trên 100 tuổi. 

Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán 
chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của 
Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh). Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 
và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn. 

b) Nội dung và mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: 

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội Người cao tuổi tại 
địa phương và gia đình của người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm 
bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán của địa phương; 
bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau: 

- Chi in ấn hoặc mua “Giấy mừng thọ”. 

- Chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo. Mức chi bình quân 10.000 đồng/người tham dự. 

- Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài... (nếu có). Mức chi thực hiện 
theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ). 

3. Chi biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc: Hình thức khen 
thưởng và mức khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn 
bản hướng dẫn Luật. 

Điều 4. Trách nhiệm của Hội Người cao tuổi các cấp 

1. Hội Người cao tuổi các cấp giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
cho người cao tuổi thuộc địa phương mình quản lý; có trách nhiệm cung cấp thông tin về người 
cao tuổi và phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện. 

2. Hội Người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập danh sách 
người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lập dự toán chi 
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chúc thọ, mừng thọ đảm bảo đúng đối tượng và định mức quy định; phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chúc thọ, mừng thọ theo quy định. 

3. Hội Người cao tuổi tại địa phương phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 
gia đình người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 
100 tuổi trở lên vào một trong các ngày: ngày người cao tuổi Việt Nam, ngày quốc tế người cao 
tuổi, Tết nguyên đán, sinh nhật người cao tuổi.  

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ, khen thưởng người cao tuổi 

Công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ, khen thưởng người 
cao tuổi được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2011. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài 
chính để bổ sung, sửa đổi./.  

 

  KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 

Trương Chí Trung 
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BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 35/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như sau: 
 

Chương I 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

Điều 1. Nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

Nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện 
theo Điều 12 Luật Người cao tuổi và các nội dung như sau: 

1. Khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú thực hiện theo các quy định của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế. 

Khám bệnh, chữa bệnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa 
bệnh đối với người cao tuổi theo hướng dẫn Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, 
chữa bệnh. 

2. Phòng bệnh cho người cao tuổi.  

3. Đào tạo cán bộ y tế về lão khoa. 

4. Nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào việc phòng bệnh, 
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe người cao tuổi. 

5. Chỉ đạo tuyến: Chỉ đạo, hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật của các bệnh viện 
tuyến trên cho tuyến dưới. 

6. Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức 
năng, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ về chuyên ngành lão khoa với các tổ chức quốc tế, 
các nước trên thế giới và các cá nhân nước ngoài. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh  

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi quy định tại Điều 1 Thông tư này, cụ thể như sau: 
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1. Bệnh viện Lão khoa Trung ương: 

a) Là tuyến cuối về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe cho 
người cao tuổi. 

b) Chỉ đạo, hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
cho tuyến dưới trong phạm vi cả nước. 

c) Nghiên cứu khoa học về lão khoa cơ bản, lão khoa lâm sàng và lão khoa xã hội. 

d) Tổ chức thực hiện đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao về chuyên ngành lão khoa; phối hợp 
với các cơ sở giáo dục quốc dân chuyên ngành y tế trong việc biên soạn tài liệu và hướng dẫn 
thực hành lão khoa. 

đ) Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Y tế về xây dựng, phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe 
cho người cao tuổi trong phạm vi cả nước. 

2. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Nhi), bệnh 
viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh kế hoạch trở lên phải bố trí giường bệnh điều 
trị nội trú và tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh. Căn cứ vào 
nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người cao tuổi, khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa 
Lão khoa khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực. 

3. Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm y tế xã): 

a) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi phù hợp với chuyên môn và chức 
năng, nhiệm vụ của trạm y tế. 

b) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn theo quy định Khoản 2 Điều 
13 Luật Người cao tuổi. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực 
tế để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư này. 

 
Chương II 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG  
VÀ QUẢN LÝ CÁC BỆNH MẠN TÍNH 

 
Điều 3. Nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng 

1. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng 
bệnh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi để người cao tuổi tự phòng bệnh. Tùy 
theo điều kiện của từng địa phương để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như tài liệu, 
sách, tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hội thảo, nói chuyện và các phương tiện truyền thông 
tin đại chúng. 

2. Hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. 

3. Tổ chức khám sức khỏe để lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi. Khuyến khích 
tổ chức mạng lưới bác sĩ gia đình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi. 

4. Khám sức khỏe định kỳ người cao tuổi được thực hiện ít nhất một lần một năm (01 
lần/năm). 

5. Khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tại nơi cư 
trú của người cao tuổi. 

6. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng người cao tuổi bị tàn tật để phòng ngừa và phục 
hồi các di chứng do chấn thương, tai nạn hoặc do các bệnh tai biến mạch máu não, bệnh mạn 
tính, bệnh nghề nghiệp và các bệnh khác. 
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Điều 4. Trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

a) Hỗ trợ chi phí đi lại từ trạm y tế xã đến nơi ở của người cao tuổi (đi và về) cho cán bộ y 
tế để đến khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi đối với trường hợp người cao tuổi cô 
đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Hỗ trợ chi phí hoặc phương tiện đi lại cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng phải đến 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

c) Định mức hỗ trợ chi phí đi lại trong trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 
Điều này được thực hiện theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18 tháng 02 
năm 2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi 
tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. 

2. Trách nhiệm của Trạm y tế xã 

a) Triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng theo quy định 
tại Điều 3 của Thông tư này. 

b) Cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn, bị 
bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

c) Hằng năm, lập kế hoạch, dự trù kinh phí chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa 
phương, bao gồm cả khám sức khỏe định kỳ quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư này, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ngày 18 tháng 02 năm 2011, quy định quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. 

3. Người nhà, người thân của người cao tuổi có trách nhiệm chủ động chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi; phối hợp với tình nguyện viên và cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

4. Người cao tuổi có trách nhiệm tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; phối hợp với tình nguyện 
viên và cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. 

5. Khuyến khích cán bộ y tế nghỉ hưu tham gia tình nguyện viên hoặc tham gia tập huấn 
cho tình nguyện viên về kiến thức cần thiết trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

Điều 5. Phối hợp với Hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn 

Đề nghị Hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân và trạm y tế 
cùng cấp trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng, với nội dung 
cụ thể như sau: 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và phối hợp với trạm y tế xã tổ 
chức mạng lưới tình nguyện viên để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà. 

b) Tổ chức các hình thức câu lạc bộ người cao tuổi như: Câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ 
sức khỏe ngoài trời. Tùy điều kiện và yêu cầu của người cao tuổi, Hội người cao tuổi xã, phường, 
thị trấn phối hợp với trạm y tế xã tổ chức các câu lạc bộ của những người mắc các bệnh mạn tính 
thường gặp như bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, hen phế quản, bệnh sa sút trí tuệ và một số bệnh thường gặp khác. 

Điều 6. Quản lý các bệnh mạn tính cho người cao tuổi 

1. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các bệnh viện khác lập sổ theo dõi các bệnh mạn 
tính cho người cao tuổi trong hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi. 

2. Trạm y tế xã có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính 
cho người cao tuổi tại địa phương theo mẫu quy định của Bộ Y tế. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, Thanh 
tra Bộ Y tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và các đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra và thanh tra việc thực hiện Thông tư này. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong toàn tỉnh 
theo quy định của Thông tư này và chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương thực hiện chăm sóc sức 
khỏe người cao tuổi. 

2. Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi; chúc thọ, mừng thọ 
và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Hội Người cao tuổi triển khai thực hiện kế 
hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã được phê duyệt. 

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe trung ương  

Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe trung ương phối hợp với Bệnh viện Lão khoa 
trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho 
người cao tuổi. 

Điều 10. Điều khoản tham chiếu 

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung 
thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2011. 

2. Thông tư số 02/2004/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn thực 
hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, các địa phương phản ánh về Bộ 
Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết hoặc bổ sung, sửa 
đổi cho phù hợp./. 

  

  KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 71/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011
  

THÔNG TƯ 

Quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng 

 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông 
công cộng như sau: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi khi tham gia 
giao thông công cộng. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng. 

b) Người tham gia giao thông từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 2 của Luật Người 
cao tuổi. 

Điều 2. Quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng 

1. Hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông đường sắt, đường thủy 

a) Người cao tuổi khi đi lại bằng tàu hỏa, tàu biển chở khách và phương tiện thủy nội địa 
được mua vé tại cửa bán vé dành cho các đối tượng ưu tiên. 

Nhân viên phục vụ trên tàu có trách nhiệm hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho 
người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi khi lên, xuống phương tiện và sắp xếp hành lý khi cần thiết. 

b) Người cao tuổi khi đi lại bằng tàu hỏa được giảm ít nhất 15% giá vé, giá dịch vụ khi sử 
dụng các dịch vụ: bốc xếp hành lý, mua vé qua điện thoại, đưa vé đến tận nhà; được giảm ít nhất 
15% giá vé khi đi lại bằng phương tiện thủy nội địa, tàu biển chở khách. 

Mức giảm giá vé cụ thể do Thủ trưởng các tổ chức kinh doanh vận tải căn cứ điều kiện thực 
tế và thời điểm cụ thể xây dựng, công bố thực hiện. 

2. Hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông đường bộ 

a) Người cao tuổi sử dụng phương tiện vận tải công cộng đường bộ được ưu tiên mua vé tại 
các quầy vé, được sử dụng chỗ ngồi dành cho các đối tượng ưu tiên. 
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b) Lái xe, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách có trách nhiệm hướng dẫn 
người cao tuổi sử dụng chỗ ngồi ưu tiên, hỗ trợ lên, xuống xe và sắp xếp hành lý cho các đối 
tượng cần sự chăm sóc đặc biệt. 

c) Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án miễn, giảm giá vé cho 
người cao tuổi và công bố thực hiện trên các tuyến vận tải. 

3. Hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng đường hàng không  

a) Nhân viên của các hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cảng hàng không và các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không liên quan khác có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo 
thuận lợi cho người cao tuổi trong dây chuyền phục vụ hành khách tại các cảng hàng không, sân 
bay Việt Nam, bao gồm: làm thủ tục vé, sắp xếp chỗ ngồi (check in), kiểm tra an ninh hàng 
không, chờ ở phòng chờ, lên tàu bay (boarding) và nhận hành lý ký gửi tại nơi đến. 

b) Tổ bay của các hãng hàng không Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn chu đáo, hỗ trợ 
người cao tuổi tiếp cận chỗ ngồi, sắp xếp hành lý cá nhân trên tàu bay. 

c) Các doanh nghiệp nêu tại điểm a, b của khoản này phải xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa 
đổi quy định, tài liệu hướng dẫn phục vụ hành khách hiện hành và triển khai các việc cần thiết 
khác phù hợp với từng cảng hàng không, sân bay nhằm thực hiện các quy định nêu tại khoản này. 

d) Hành khách là người cao tuổi được giảm ít nhất 15% giá vé hạng phổ thông ít có điều kiện 
hạn chế nhất bán lại lãnh thổ Việt Nam trên các tuyến vận chuyển hàng không nội địa. Mức giảm giá 
vé cụ thể do các hãng hàng không căn cứ điều kiện thực tế xây dựng và công bố thực hiện. 

4. Người cao tuổi cần sự chăm sóc đặc biệt có người thân đi cùng thì người đi cùng được bố 
trí chỗ ngồi phù hợp để tiện chăm sóc. 

5. Người cao tuổi đồng thời thuộc đối tượng được giảm giá vé, giá dịch vụ theo các chế độ 
khác nhau thì chỉ được hưởng một mức giảm giá vé cao nhất.  

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng đầu tư 
phương tiện, thiết bị phục vụ người cao tuổi tham gia giao thông an toàn, thuận tiện: xe buýt 
sàn thấp; các công cụ hỗ trợ người cao tuổi lên, xuống phương tiện; thiết bị thông tin và các 
công cụ khác. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý  

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt 
Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm 
tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng thực hiện các quy định của 
Thông tư này. 

b) Các Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến đồng thời theo 
dõi và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng hoạt động trong 
phạm vi địa phương mình thực hiện các quy định của Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng 

a) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trợ giúp người cao tuổi tham gia giao thông công 
cộng đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi và các 
quy định tại Điều 2 của Thông tư này. 
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b) Có biện pháp thông báo để người cao tuổi và các đối tượng có liên quan biết, thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng. 

c) Lồng ghép nội dung về trợ giúp hành khách là người cao tuổi trong các đợt tập huấn, 
hướng dẫn nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ hành khách. 

3. Trách nhiệm của các hiệp hội vận tải  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải 
hành khách là thành viên của hiệp hội để tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này. 

4. Trách nhiệm của hành khách  

Hành khách tham gia giao thông vận tải hành khách công cộng có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ 
trợ người cao tuổi; phối hợp với nhân viên phục vụ trên phương tiện trợ giúp người cao tuổi tham 
gia giao thông thuận tiện. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ; Tổng cục trưởng Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt 
Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cần phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để được xem xét, giải quyết./.  

 
  BỘ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Đinh La Thăng 
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BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 08/2014/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

  

THÔNG TƯ 

Quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

 

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh. 

 

Điều 1. Quy định chung 

1. Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là cấp tỉnh) 

a) Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề về 
cơ chế, chính sách để thực hiện công tác về người cao tuổi. 

b) Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập và làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. 

c) Trưởng ban Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho các thành viên tham gia Ban Công tác. 

d) Các thành viên của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

đ) Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh không có tài khoản và con dấu riêng. Trưởng ban, 
Phó Trưởng ban Thường trực ghi chức vụ (chức danh) và ký văn bản của Ban Công tác người cao 
tuổi cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV 
ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
hành chính. 
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e) Kinh phí hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại 
Điều 19 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

2. Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 
chung là cấp huyện) 

a) Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề về 
cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi. 

b) Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định thành lập và làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. 

c) Trưởng ban Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ban hành quy chế làm việc của Ban. Công tác người cao tuổi cấp huyện; phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các thành viên tham gia Ban Công tác. 

d) Các thành viên của Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

đ) Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện không có tài khoản và con dấu riêng. Trưởng 
ban, Phó Trưởng ban Thường trực ghi chức vụ (chức danh) khi ký văn bản Ban Công tác người 
cao tuổi cấp huyện thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 
01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật 
trình bày văn bản hành chính. 

e) Kinh phí hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện thực hiện theo quy định 
tại Điều 19 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh và Ban Công tác người 
cao tuổi cấp huyện 

1. Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 (năm) năm và hàng năm, nhiệm vụ, các 
giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; 

b) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức có 
liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành 
động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn; 

c) Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác chăm sóc và phát huy vai 
trò của người cao tuổi trong phạm vi địa phương; 

d) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ 
chức có liên quan việc thực hiện quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. 
Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Quốc gia người 
cao tuổi Việt Nam tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Triển khai thực hiện kế hoạch 5 (năm) năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực 
hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; 
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b) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện 
công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn; 

c) Phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác chăm 
sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phạm vi địa phương; 

d) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật 
và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh tình hình thực hiện công tác chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Điều 3. Thành viên Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh và Ban Công tác người cao 
tuổi cấp huyện 

1. Thành viên Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh: 

a) Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Phó Trưởng ban: Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh; 

d) Các ủy viên là đại diện lãnh đạo cơ quan: 

- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Y tế; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Xây dựng; 

- Ban Dân tộc (đối với cấp tỉnh có thành lập Ban Dân tộc); 

- Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh; 

- Tổ chức có liên quan ở cấp tỉnh, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông 
dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. 

2. Thành viên Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện: 

a) Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        63 

b) Phó Trưởng ban Thường trực: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Phó Trưởng ban: Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện; 

d) Các ủy viên là đại diện lãnh đạo cơ quan: 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi 
thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện 
hoặc Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị đối với các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Phòng Dân tộc (đối với cấp huyện có thành lập Phòng Dân tộc); 

- Bảo hiểm Xã hội cấp huyện; 

- Tổ chức có liên quan ở cấp huyện, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội 
Nông dân huyện; Hội Cựu chiến binh huyện; Liên đoàn Lao động huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện. 

Điều 4. Cơ quan thường trực, Tổ Giúp việc của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh 
và Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện 

1. Cơ quan thường trực, Tổ Giúp việc Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh 

a) Cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh là Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

b) Tổ Giúp việc Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh (gọi tắt là Tổ Giúp việc) đặt tại Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội do 01 công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm 
Tổ trưởng, 01 công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 01 thành viên Ban Đại diện 
Hội Người cao tuổi cấp tỉnh làm thành viên. Các thành viên Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm. 

c) Tổ Giúp việc làm việc theo quy chế do Trưởng ban Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh 
ban hành. 

2. Cơ quan thường trực, Tổ Giúp việc Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện 

a) Cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện là Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

b) Tổ Giúp việc Ban Công tác người cao tuổi cấp huyện (gọi tắt là Tổ Giúp việc) đặt tại 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội do 01 (một) công chức Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội làm Tổ trưởng, 01 (một) công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng 
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nhân dân và 01 (một) thành viên Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện làm thành viên. Các 
thành viên Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

c) Tổ Giúp việc làm việc theo quy chế do Trưởng ban Ban Công tác người cao tuổi cấp 
huyện ban hành. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn việc thành lập Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình 
có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, phối hợp, tổ chức, thực hiện công tác về người cao tuổi. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh đã 
được thành lập theo Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội vụ 
theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ 
để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời./. 

  

  

 

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Tiến Dĩnh 
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BỘ TÀI CHÍNH 

 

Số: 163/2016/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016
  
 

THÔNG TƯ 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  
và sử dụng phí thăm quan bảo tàng lịch sử quốc gia 

 

 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật di 
sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thăm quan; tổ chức thu phí thăm quan Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu phí thăm quan Bảo tàng 
Lịch sử quốc gia. 

Điều 2. Người nộp phí 

Tổ chức, cá nhân thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải nộp phí thăm quan theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là tổ chức thu phí. 
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Điều 4. Mức thu phí 

Mức thu phí được quy định như sau: 

1. Đối với người lớn: 40.000 đồng/người/lượt. 

2. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, 
trường dạy nghề: 20.000 đồng/người/lượt. 

Sinh viên, học sinh (học viên) là người có thẻ sinh viên, học sinh, học viên do các nhà 
trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. 

3. Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt. 

a) Trẻ em tại khoản 3 Điều này là người từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trường hợp khó xác 
định là người dưới 16 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bất 
kỳ một giấy tờ khác chứng minh là người dưới 16 tuổi. 

b) Học sinh là người có thẻ học sinh do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở 
Việt Nam cấp. 

Điều 5. Các đối tượng được miễn, giảm phí 

1. Miễn phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia đối với các trường hợp sau: 

a) Trẻ em dưới 6 tuổi; 

b) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 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. 

2. Giảm 50% mức phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia đối với các trường hợp sau: 

a) Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 
Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính 
sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa". Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách 
ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có 
giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú. 

b) Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 
2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi. 

c) Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 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. 

Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá vừa thuộc 
diện người cao tuổi hoặc người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí tham quan Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia. 

Điều 6. Kê khai, thu, nộp phí 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng 
trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 
và khoản 2 Điều 26 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 
của Chính phủ. 

Điều 7. Quản lý và sử dụng phí 

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy 
định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nộp 10% số tiền phí 
thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách 
nhà nước. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế Thông tư 
số 170/2013/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế 
độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; 
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 
tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát 
hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp 
thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./. 

  
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Vũ Thị Mai 
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CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI  
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
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QUỐC HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Luật số: 51/2010/QH12 

  

LUẬT 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, 
gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. 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. 

2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì 
lý do khuyết tật của người đó. 

3. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có 
thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. 

4. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không 
khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

5. Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong cơ 
sở giáo dục. 

6. Giáo dục bán hòa nhập là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo 
dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

7. Sống độc lập là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề có liên quan 
đến cuộc sống của chính bản thân. 

8. Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao 
thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể 
hòa nhập cộng đồng. 



 
 

72      A system of policies on social assistance 

Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

1. Dạng tật bao gồm: 

a) Khuyết tật vận động;  

b) Khuyết tật nghe, nói;  

c) Khuyết tật nhìn; 

d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần; 

đ) Khuyết tật trí tuệ; 

e) Khuyết tật khác. 

2. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về dạng tật và mức độ khuyết tật quy định tại Điều này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật 

1. Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây: 

a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 

b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

c) Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; 

d) Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp 
pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn 
hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người khuyết tật 

1. Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật. 

2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật 
và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, 
việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham 
gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, 
người cao tuổi. 

4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó 
khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật. 
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7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 

8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động. 

9. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người 
khuyết tật. 

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật 
này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, trợ giúp về tài chính, kỹ thuật để 
thực hiện hoạt động chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, 
cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo 
dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật được 
hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động xã hội trợ 
giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng, giám 
sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật. 

3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết tật. 

Điều 8. Trách nhiệm của gia đình 

1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận 
thức về vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, 
khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

2. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật; 

b) Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ 
của mình; 

c) Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến 
cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình; 

d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật 

1. Tổ chức của người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật để đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên là người khuyết tật, tham 
gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật. 

2. Tổ chức vì người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định 
của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 

Điều 10. Quỹ trợ giúp người khuyết tật 

1. Quỹ trợ giúp người khuyết tật là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp 
người khuyết tật. 
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2. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

b) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

c) Các khoản thu hợp pháp khác. 

3. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Ngày người khuyết tật Việt Nam 

Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. 

Điều 12. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật 

1. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về người khuyết tật bao gồm: 

a) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về người khuyết tật; 

b) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế liên quan đến người khuyết tật; 

c) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến người khuyết tật. 

Điều 13. Thông tin, truyền thông, giáo dục 

1. Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu 
khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, 
phân biệt đối xử người khuyết tật. 

2. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật bao gồm: 

a) Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật; 

b) Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật; 

c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đối với người khuyết tật; 

d) Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; 

đ) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 

3. Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, 
thiết thực; phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội. 

4. Trách nhiệm thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật: 

a) Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin, 
truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền 
thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật cho nhân dân trên địa bàn địa phương; 

c) Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên 
báo in, báo điện tử; về thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề 
khuyết tật trên đài phát thanh, đài truyền hình theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 

2. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người 
khuyết tật. 
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3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo 
đức xã hội. 

4. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, 
hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi 
phạm pháp luật. 

5. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định của pháp luật. 

6. Cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật. 

7. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật. 
 

Chương II 

XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 
 

Điều 15. Trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 

2. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám 
định y khoa thực hiện: 

a) Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; 

b) 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; 

c) 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, chính xác. 

3. Trường hợp 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 thì việc xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Chính phủ. 

Điều 16. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập. 

2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm các thành viên sau đây: 

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; 

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. 

3. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì hoạt động của Hội đồng. Hội đồng 
làm việc theo nguyên tắc tập thể. Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba 
số thành viên của Hội đồng tham dự. Kết luận của Hội đồng được thông qua bằng cách biểu 
quyết theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội 
đồng. Kết luận của Hội đồng được thể hiện bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký. 

4. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật quyết định độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật. 
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5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động của Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật. 

Điều 17. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định mức độ khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này được thực 
hiện bằng phương pháp 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 và các phương pháp đơn giản khác để kết luận mức độ khuyết tật đối với từng người 
khuyết tật. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết khoản này. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật đối với trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 15 của Luật này. 

Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp 
pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi 
thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ. 

3. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ 
xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ 
xác định mức độ khuyết tật quy định tại Điều này. 

Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật; 

b) Địa chỉ nơi cư trú của người khuyết tật; 

c) Dạng khuyết tật; 

d) Mức độ khuyết tật. 

2. Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc đổi, cấp lại, thu hồi Giấy 
xác nhận khuyết tật. 

Điều 20. Xác định lại mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật 
hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật. 

2. Trình tự, thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật được 
thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này. 
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Chương III 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 

Điều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú 

1. Trạm y tế cấp xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm 
sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết tật phương pháp 
phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; 

b) Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật; 

c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật. 

2. Kinh phí để thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này do ngân sách nhà 
nước bảo đảm. 

Điều 22. Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch 
vụ y tế phù hợp. 

2. Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm y tế. 

3. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 
được khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý 
tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại 
và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người 
khuyết tật. 

Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật. 

2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật 
nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của 
pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm 
sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức 
năng phù hợp. 

4. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa bảo đảm 
điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

Điều 24. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 

1. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi 
chức năng cho người khuyết tật. 

2. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bao gồm: 

a) Viện chỉnh hình, phục hồi chức năng; 

b) Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng; 
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c) Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng; 

d) Khoa phục hồi chức năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

đ) Bộ phận phục hồi chức năng của cơ sở bảo trợ xã hội; 

e) Cơ sở khác. 

3. Việc thành lập và hoạt động của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

4. Nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình, 
phục hồi chức năng công lập. 

Điều 25. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

1. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là biện pháp thực hiện tại cộng đồng nhằm 
chuyển giao kiến thức về vấn đề khuyết tật, kỹ năng phục hồi và thái độ tích cực đến người 
khuyết tật, gia đình của họ và cộng đồng nhằm tạo sự bình đẳng về cơ hội và hòa nhập cộng đồng 
cho người khuyết tật. 

2. Người khuyết tật được tạo điều kiện, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

3. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 
phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

4. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng có trách nhiệm tham gia hướng dẫn hoạt động 
chuyên môn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình 
phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân tổ chức 
hoặc tham gia thực hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

Điều 26. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết 
bị dành cho người khuyết tật 

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo dự án cho cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học về người 
khuyết tật, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên về chỉnh hình, phục hồi chức năng. 

2. Cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ giúp 
sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi, được miễn, 
giảm thuế theo quy định của pháp luật. 

3. Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập 
và lao động cho người khuyết tật từ chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại hoặc do tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tặng, hỗ trợ được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

 

Chương IV 

GIÁO DỤC 
 

Điều 27. Giáo dục đối với người khuyết tật 

1. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả 
năng của người khuyết tật. 

2. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục 
phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt 
động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào 
tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. 
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3. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong 
trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết 
tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Phương thức giáo dục người khuyết tật 

1. Phương thức giáo dục người khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập, giáo dục bán hòa 
nhập và giáo dục chuyên biệt. 

2. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật.  

Giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được thực hiện trong trường hợp chưa đủ 
điều kiện để người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập. 

3. Người khuyết tật, cha, mẹ hoặc người giám hộ người khuyết tật lựa chọn phương thức giáo 
dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân người khuyết tật. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện 
và cơ hội thuận lợi để người khuyết tật được học tập và phát triển theo khả năng của cá nhân. 

Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập. 

Điều 29. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục 

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ 
giáo dục người khuyết tật được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ 
năng đáp ứng nhu cầu giáo dục người khuyết tật. 

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ 
giáo dục người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của 
Chính phủ. 

Điều 30. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 

1. Bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp đối với người khuyết tật, không được từ chối 
tiếp nhận người khuyết tật nhập học trái với quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học chưa bảo đảm điều kiện tiếp 
cận đối với người khuyết tật. 

Điều 31. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

1. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, 
thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc 
điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật. 

2. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhiệm vụ sau đây: 

a) Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; 

b) Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương 
thức giáo dục phù hợp; 

c) Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; 

d) Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; 

đ) Cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng 
dạng tật, mức độ khuyết tật.  

3. Việc thành lập và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập phải bảo 
đảm điều kiện sau đây: 
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a) Có cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của người 
khuyết tật; 

b) Có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp 
với các phương thức giáo dục người khuyết tật; 

c) Có nội dung chương trình giáo dục, bồi dưỡng và tài liệu tư vấn phù hợp với các phương 
thức giáo dục người khuyết tật. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập hoặc cho phép 
thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ 
phát triển giáo dục hòa nhập quy định tại khoản 3 Điều này. 

 

Chương V 

DẠY NGHỀ VÀ VIỆC LÀM 

 

Điều 32. Dạy nghề đối với người khuyết tật 

1. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học 
nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. 

2. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo khi 
người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 

3. Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề 
cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

4. Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ, 
chính sách theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Việc làm đối với người khuyết tật 

1. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc 
làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. 

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết 
tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của 
pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. 

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo 
điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho 
người khuyết tật. 

4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực 
hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. 

5. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm 
cho người khuyết tật. 

6. Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được 
vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao 
công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Chính phủ. 
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Điều 34. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; được miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh 
doanh; được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt 
nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động là người khuyết tật, mức độ khuyết tật của 
người lao động và quy mô doanh nghiệp. 

Điều 35. Chính sách nhận người khuyết tật vào làm việc 

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm 
việc. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi 
theo quy định tại Điều 34 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 
nhận người khuyết tật vào làm việc quy định tại khoản 1 Điều này. 

 

Chương VI 

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

Điều 36. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người  
khuyết tật 

1. Nhà nước hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch phù hợp với đặc 
điểm của người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật được hưởng thụ văn hóa, thể dục, 
thể thao, giải trí và du lịch. 

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn, người khuyết tật nặng được giảm giá vé và 
giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch theo quy định 
của Chính phủ. 

3. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho người khuyết tật phát triển tài năng, năng khiếu về 
văn hóa, nghệ thuật và thể thao; tham gia sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể 
thao. 

4. Nhà nước hỗ trợ hoạt động thiết kế, chế tạo và sản xuất dụng cụ, trang thiết bị phục vụ 
hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, sản xuất 
dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch phù hợp 
với người khuyết tật. 

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

1. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật được lồng 
ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng, được tổ chức đa dạng về loại hình, đáp ứng nhu cầu 
thưởng thức văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật. 

2. Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, giải thi đấu thể thao, hội thi văn nghệ của 
người khuyết tật được tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người khuyết tật và điều kiện 
kinh tế - xã hội. 

Điều 38. Trách nhiệm của cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện trợ giúp và tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 
tham gia sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao, giải trí và du lịch; bố trí nhân lực, phương 
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tiện, công cụ hỗ trợ người khuyết tật khi tổ chức những hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải 
trí và du lịch. 

2. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật. 

3. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du 
lịch của người khuyết tật phải bảo đảm an toàn, thuận tiện và phù hợp với đặc điểm của người 
khuyết tật. 

 

Chương VII 

NHÀ CHUNG CƯ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, GIAO THÔNG,  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Điều 39. Nhà chung cư và công trình công cộng 

1. Việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng 
cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội phải 
tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận. 

2. Nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ 
tầng xã hội được xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa bảo đảm các điều kiện tiếp 
cận đối với người khuyết tật phải được cải tạo, nâng cấp để bảo đảm điều kiện tiếp cận theo lộ 
trình quy định tại Điều 40 của Luật này. 

Điều 40. Lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng 

1. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, các công trình công cộng sau đây phải bảo đảm điều 
kiện tiếp cận đối với người khuyết tật: 

a) Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; 

b) Nhà ga, bến xe, bến tàu; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Cơ sở giáo dục, dạy nghề; 

đ) Công trình văn hóa, thể dục, thể thao. 

2. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng 
kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện lộ trình cải tạo đối với từng loại công trình 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 41. Tham gia giao thông của người khuyết tật 

1. Phương tiện giao thông cá nhân của người khuyết tật khi tham gia giao thông phải bảo 
đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện sức khỏe của người khuyết tật. 
Phương tiện giao thông cá nhân đòi hỏi phải có giấy phép điều khiển thì người khuyết tật được 
học và cấp giấy phép điều khiển đối với phương tiện đó. 

2. Người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng 
được sử dụng các phương tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tương ứng; được phép mang theo và miễn 
phí khi mang phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp. 
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3. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được miễn, giảm giá vé, giá 
dịch vụ khi tham gia giao thông bằng một số phương tiện giao thông công cộng theo quy định của 
Chính phủ. 

4. Người khuyết tật được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi sử 
dụng các phương tiện giao thông công cộng. 

Điều 42. Phương tiện giao thông công cộng 

1. Phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật; có công cụ 
hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật. 

2. Phương tiện giao thông công cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng phải đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phải đầu tư và bố trí phương tiện bảo đảm quy chuẩn 
kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên các tuyến vận tải theo tỷ lệ do Chính phủ quy định trong từng 
thời kỳ. 

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

Điều 43. Công nghệ thông tin và truyền thông 

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật. 

2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của 
người khuyết tật. 

Đài truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chương trình phát sóng có phụ đề tiếng 
Việt và ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khuyết tật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

3. Nhà nước có chính sách miễn, giảm thuế, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ khác 
cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp dịch vụ, phương tiện hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; hỗ trợ việc thu thập, biên soạn và xuất 
bản tài liệu in chữ nổi Braille dành cho người khuyết tật nhìn, tài liệu đọc dành cho người khuyết 
tật nghe, nói và người khuyết tật trí tuệ. 

 

Chương VIII 

BẢO TRỢ XÃ HỘI 
 

Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này; 

b) Người khuyết tật nặng. 

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm: 

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó; 

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; 

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 
tháng tuổi. 
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3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng 
mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. 

4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng 
loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định. 

Điều 45. Nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội 

1. 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. 

2. Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này cho 
các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: 

a) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; 

b) Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; 

c) Mua thẻ bảo hiểm y tế; 

d) Mua thuốc chữa bệnh thông thường; 

đ) Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; 

e) Mai táng khi chết; 

g) Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. 

3. Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và kinh phí quy định tại khoản 2 
Điều này. 

Điều 46. Chế độ mai táng phí 

Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi 
chết. Chính phủ quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng. 

Điều 47. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật 

1. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp 
người khuyết tật. 

2. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật bao gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội; 

b) Cơ sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật; 

c) Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập; 

d) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật khác. 

3. Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người 
khuyết tật. 

4. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người 
khuyết tật công lập. 

Điều 48. Trách nhiệm của cơ sở chăm sóc người khuyết tật 

1. Tuân thủ điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật; thực hiện đầy đủ các 
quy chuẩn về nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật tương ứng với từng 
loại cơ sở. 

2. Thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật. 
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Chương IX 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  
VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Điều 49. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
người khuyết tật. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. 

Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn 
bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác người khuyết tật; 

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về người khuyết tật; chương 
trình, đề án, kế hoạch về công tác người khuyết tật; 

c) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành thủ tục, hồ sơ, thời gian và quy trình giải quyết 
chế độ trợ cấp xã hội, chế độ mai táng phí; quy trình, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận và điều kiện dừng 
nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật trong cơ sở chăm sóc người khuyết tật; 

d) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với người làm 
công tác người khuyết tật; cán bộ, công chức, nhân viên chăm sóc, nhân viên phục hồi chức năng, 
cán bộ chuyên trách của tổ chức người khuyết tật; 

đ) Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chăm sóc người 
khuyết tật trong cơ sở chăm sóc người khuyết tật; 

e) Đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác người khuyết tật và nhân 
viên chăm sóc người khuyết tật tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc người khuyết tật; 

g) Xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức về người khuyết tật và công tác 
người khuyết tật; 

h) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về người khuyết tật; 

i) Thực hiện hợp tác quốc tế về người khuyết tật; 

k) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật; 

l) Thực hiện khảo sát, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin, định kỳ 
công bố báo cáo về người khuyết tật; 

m) Quy hoạch và quản lý hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng và cơ sở chăm sóc 
người khuyết tật thuộc thẩm quyền. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây: 
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a) Thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe người khuyết tật; 

b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt 
động phục hồi chức năng người khuyết tật; đào tạo về phục hồi chức năng; thực hiện chương 
trình phòng ngừa khuyết tật; hướng dẫn thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đối với 
người khuyết tật. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với người khuyết tật; 

b) Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille cho người khuyết tật; 

c) Thực hiện quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và 
hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

d) Đào tạo giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình 
và sách giáo khoa áp dụng cho người học là người khuyết tật; chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất và 
cung ứng thiết bị dạy học phù hợp với từng dạng tật và mức độ khuyết tật; 

đ) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế thực hiện 
chương trình giáo dục đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người khuyết tật. 

5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 
quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng nhà ở 
chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội bảo đảm điều 
kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

6. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ 
có liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ 
tầng giao thông, các công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông 
công cộng. 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận thông tin đối với người khuyết tật; chỉ đạo, hướng dẫn cơ 
quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người 
khuyết tật. 

8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 
quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và 
ứng dụng sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật sử dụng. 

9. Bộ Tài chính bố trí ngân sách thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án trợ 
giúp người khuyết tật; bố trí ngân sách điều tra, khảo sát và thống kê người khuyết tật theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt các dự án nhà nước đầu tư chăm sóc, nuôi 
dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng người khuyết tật; chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội điều tra, khảo sát và thống kê người khuyết tật. 

11. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản 
lý nhà nước về công tác người khuyết tật; lồng ghép công tác người khuyết tật vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ người 
khuyết tật. 
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Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 51. Áp dụng pháp luật 

1. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại 
khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật 
về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định. 

2. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất. 

3. Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội 
trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội 
theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này. 

Điều 52. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

2. Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 53. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; 
hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước./. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp  
thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

  

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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 CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Người khuyết tật, 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Người khuyết tật về dạng tật, mức độ 
khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; nghiên 
cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành cho người khuyết 
tật; chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ 
trợ giáo dục người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch vụ; thực hiện 
lộ trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; bảo trợ xã hội; thành lập, 
hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 2. Dạng tật 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 trường hợp được quy định tại các 
Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 
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Điều 3. Mức độ khuyết tật 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức 
năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ 
sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người 
theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy 
giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc 
quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà 
cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. 

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 
và Khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ vào quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định 
này và 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 tiêu chí về y tế, xã hội và phương pháp 
khác theo quy định để xác định mức độ khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và  
Khoản 3 Điều này. 

2. Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng tật và mức độ khuyết tật đối với 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Người khuyết tật. 

3. 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 này có hiệu lực thì Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật 
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%. 

4. Trường hợp văn bản của Hội đồng giám định y khoa trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực kết luận chưa rõ về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo 
quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 

6. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về kinh phí quy định tại 
khoản 5 Điều này. 

Điều 5. Chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật 

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo 
dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật được 
hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 
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2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ về loại 
hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, cơ sở chăm sóc 
người khuyết tật, tạo việc làm và cơ sở cung cấp dịch vụ khác giúp người khuyết tật quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị 
dành cho người khuyết tật 

1. Cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học về người khuyết tật, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật 
viên về chỉnh hình, phục hồi chức năng được nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 
Khoản này. 

2. Cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ giúp 
sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân 
hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định về cho vay 
lãi suất ưu đãi đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân 
viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

1. Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 
61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn: 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo 
phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập; 

b) Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt 
trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này. 

2. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập không 
thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau: 

Phụ cấp ưu đãi 
giảng dạy  

người khuyết tật 
= 

Tiền lương  
01 giờ dạy 

của giáo viên 
x 0,2 x 

Tổng số giờ thực tế 
giảng dạy ở lớp có 
người khuyết tật 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về chức danh nghề nghiệp, 
chính sách đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật công tác trong các cơ sở giáo dục 
và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

 

Chương II 

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

Điều 8. Khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho 
người khuyết tật 

1. Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được 
hưởng chính sách sau đây: 
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a) Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối với 
các dự án vay vốn giải quyết việc làm; 

b) Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, hỗ trợ tiêu 
thụ sản phẩm. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng dẫn về sản xuất kinh 
doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do người khuyết tật làm ra. 

Điều 9. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người 
khuyết tật 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
quy định tại Điều 34 Luật Người khuyết tật được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây: 

a) Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo 
quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm 
việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của 
cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho 
cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; 

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; 

c) Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã 
hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện 
hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm; 

d) Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, 
mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 
30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật. 

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt bằng, 
mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử 
dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục, 
tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức hỗ trợ kinh phí quy định tại Điểm a và Điểm đ 
Khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định tỷ lệ lao động là người 
khuyết tật; trình tự, thủ tục, hồ sơ để cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên 
là người khuyết tật được hưởng ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào  
làm việc 

1. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính sách 
ưu đãi quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định 
được hưởng chính sách quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 
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Chương III 

MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ, GIÁ DỊCH VỤ, THỰC HIỆN LỘ TRÌNH 
CẢI TẠO CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG TIẾP CẬN 
 
Điều 11. Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch 
vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao sau đây: 

a) Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; 

b) Nhà hát, rạp chiếu phim; 

c) Các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước; 

d) Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác. 

2. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng 
dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao quy định tại Khoản 1 
Điều này. 

3. Cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. 
Để được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 
thực hiện Điều này. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể Trung ương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giảm giá vé, giá dịch vụ thuộc thẩm quyền 
quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 12. Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi 
tham gia giao thông bằng xe buýt. 

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ khi 
tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau đây: 

a) Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; 

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

3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. Để được 
miễn, giảm giá vé và giá dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. 

Điều 13. Thực hiện lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức 
và cá nhân sở hữu, quản lý, khai thác sử dụng công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; 
nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn 
hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khác 
có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế hoạch và bảo đảm điều kiện để thực hiện cải tạo điều kiện 
tiếp cận đối với người khuyết tật theo lộ trình sau đây: 

a) Đến năm 2015 có ít nhất 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà 
ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, 
thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 
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b) Đến năm 2017 có ít nhất 75% trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến 
tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục thể thao; 
nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

c) Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 tất cả trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến 
xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục 
thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

d) Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả trụ sở làm việc; nhà chung cư; công trình hạ tầng 
kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khác chưa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này 
phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

2. Kinh phí thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, 
quản lý, khai thác sử dụng tự bố trí, huy động thực hiện. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan rà soát, 
thống kê đánh giá thực trạng nhà chung cư, công trình công cộng chưa bảo đảm điều kiện tiếp 
cận đối với người khuyết tật theo từng loại công trình, hướng dẫn phương pháp, chỉ tiêu giám sát 
đánh giá việc thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng. 

Điều 14. Phương tiện giao thông tiếp cận 

1. Đơn vị tham gia vận tải công cộng bằng xe buýt, tàu hỏa phải xây dựng phương án, trang 
bị, cải tạo phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận 
trên các tuyến vận tải theo tỷ lệ như sau: 

a) Bảo đảm tỷ lệ xe buýt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận theo từng thời 
kỳ đến năm 2015, 2020 và 2025 theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất một toa xe trong đoàn tàu chở khách liên tỉnh Bắc - Nam 
bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; đến năm 2020 có ít nhất một toa xe trong đoàn 
tàu chở khách trên tất cả các tuyến bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận. 

2. Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để 
trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. Phương án 
trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả hành khách ở những nơi dễ thấy. 

3. Kinh phí thực hiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, cá 
nhân sở hữu, khai thác bảo đảm. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan 
trình Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với doanh nghiệp đầu 
tư, cải tạo phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận. 

4. Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm rà soát, thống kê đánh giá thực trạng 
phương tiện giao thông công cộng chưa bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; xây 
dựng kế hoạch trang bị, cải tạo phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về 
giao thông tiếp cận thuộc trách nhiệm quản lý của mình. 

 

Chương IV 

BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 

Điều 15. Mức chuẩn xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc 
hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng 

1. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh phí 
nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với 
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đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ nhân với hệ số quy định tại các Điều 16, 17 
và 18 Nghị định này. 

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, tổ chức đoàn thể ở 
Trung ương (có cơ sở chăm sóc người khuyết tật), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
các mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức trợ cấp nuôi 
dưỡng hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật 
đặc biệt nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý cho phù hợp, nhưng không 
thấp hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này. 

Điều 16. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình 
được quy định như sau: 

a) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người 
khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em; 

c) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng; 

d) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là 
trẻ em. 

2. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau quy định tại Khoản 1 
Điều này thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất. 

3. Người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai táng khác nhau 
thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

Điều 17. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, 
người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được quy định như sau: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang nuôi 
từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi; 

d) Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau quy định tại Điểm a, 
Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất; 

đ) Trường hợp cả vợ và chồng là người khuyết tật thuộc diện hưởng hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc hàng tháng quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này. 

2. Trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã 
hội quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng 
tuổi thì vẫn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. 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). 
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4. Người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 
người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau: 

a) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người 
khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc 
biệt nặng trở lên. 

Điều 18. Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và các mức cấp kinh phí 
chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống 
được tiếp nhận vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội 

Nhà nước cấp kinh phí để cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 
không nương tựa, không tự lo được cuộc sống theo quy định sau đây: 

1. Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là ba (3,0); trường hợp người khuyết tật 
đặc biệt nặng là trẻ em hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi thì hệ số mức trợ 
cấp là bốn (4,0). 

2. Mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

3. Mức mai táng khi chết bằng mức hỗ trợ mai táng phí áp dụng đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội. 

4. Hỗ trợ mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ sinh hoạt đời sống thường ngày; mua thuốc 
chữa bệnh thông thường và vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với phụ nữ theo mức quy định của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 19. Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật  
đặc biệt nặng 

Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều 
kiện sau đây: 

1. Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo. 

2. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật. 

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

4. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

5. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 20. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội bao gồm: 

a) Tờ khai thông tin của người khuyết tật 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) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

đ) Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết 
tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; 
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e) Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy 
định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường 
hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt 
nặng 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 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. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người 
khuyết tật đặc biệt nặng bao gồm: 

a) Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, 
chăm sóc theo quy định tại Điều 19 Nghị định này; 

b) Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo mẫu quy định của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội; 

c) Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc; 

d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

đ) Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có; 

e) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

g) Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp 
người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. 

4. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con 
dưới 36 tháng tuổi theo quy định như sau: 

a) Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ theo quy định tại 
Khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ bao gồm: Bản 
sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con dưới 
36 tháng tuổi. 

Điều 21. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định như sau: 

a) Để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì người đề nghị trợ cấp hoặc 
hỗ trợ kinh phí chăm sóc làm hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân 
cấp xã; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã 
hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội) tổ chức họp, xét 
duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông 
báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày; 
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Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng 
xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối 
tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét 
duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có 
văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 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 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) 
quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội 
hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc. 

2. Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo 
quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội thì Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và báo cáo Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo các mức tương ứng quy định tại 
Nghị định này, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

3. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định 
như sau: 

a) Khi có sự thay đổi về điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì Hội 
đồng xét duyệt trợ cấp xã hội hướng dẫn đối tượng bổ sung hồ sơ, xem xét, kết luận và trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã văn bản, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
xem xét và ký quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc; 

d) Thời gian điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc từ tháng sau 
tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, 
hỗ trợ kinh phí chăm sóc. 

4. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú được quy định như sau: 

a) Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi nơi 
khác và có đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ và đề 
nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ 
kinh phí chăm sóc và giấy giới thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú mới của đối 
tượng, gửi kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp của đối tượng; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và giấy giới thiệu, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo mức tương 
ứng của địa phương; 

c) Thời gian hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại nơi ở mới từ tháng tiếp theo 
của tháng thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã 
hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ở cũ của đối tượng. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc thành lập, hoạt động của Hội 
đồng xét duyệt trợ cấp xã hội. 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm: 

a) Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ 
chức mai táng cho người khuyết tật; 

b) Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật. 

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng quy định như sau: 

a) Gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ quy 
định tại Khoản 1 Điều này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 
Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 
quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 

Điều 23. Hồ sơ, thủ tục, tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng 
chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Hồ sơ tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội gồm: 

a) Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật; 

b) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

c) Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

đ) Bản sao Sổ hộ khẩu; 

e) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

g) Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã; 

h) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo 
trợ xã hội; 

i) Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý; 

k) Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác, nếu có. 

2. Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện 
theo quy định của Chính phủ về thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội. 
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3. Thẩm quyền tiếp nhận, đưa người khuyết tật đặc biệt nặng về nuôi dưỡng chăm sóc tại 
gia đình được quy định như sau: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội quyết định đưa người khuyết tật đặc biệt 
nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

b) Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội quyết định đưa người khuyết tật đủ điều kiện về 
sống tại gia đình; 

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện để đưa người khuyết tật 
đang nuôi dưỡng và chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội về sống tại gia đình. 

 

Chương V 

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ 
CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Điều 24. Thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật 

1. Điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại Điểm 
a Khoản 2 Điều 57 Luật người khuyết tật thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ sở bảo trợ 
xã hội. 

2. Việc thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật quy định tại các 
Điểm b, c và d Khoản 2 Điều 47 Luật người khuyết tật theo quy định của pháp luật về loại hình tổ 
chức đó. 

3. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật quy định tại Khoản 2 Điều này chỉ được phép hoạt 
động chăm sóc người khuyết tật sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 
chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 
khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, 
không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết 
án mà chưa được xóa án tích; 

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng quy định tại Điều 26 
Nghị định này; 

4. Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài 
các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này còn phải bảo đảm các điều 
kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định của Chính phủ đối 
với cơ sở bảo trợ xã hội. 

Điều 26. Nhân viên trực tiếp chăm sóc người khuyết tật 

Nhân viên trực tiếp chăm sóc người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện sau đây: 

1. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật. 

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
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3. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

4. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 27. Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

1. Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật có nội dung chính sau đây: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; 

b) Họ và tên người đứng đầu cơ sở; 

c) Phạm vi, nội dung dịch vụ cung cấp của cơ sở. 

2. Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ 
phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép; trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép. 

3. Khi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề 
nghị để được cấp lại giấy phép. 

Điều 28. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết 
tật đối với các trường hợp sau đây: 

a) Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở 
chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; 

b) Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; 

c) Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các 
trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật 
tại địa phương. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật là cơ quan 
có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật. 

Điều 29. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật của cơ sở; 

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá 
nhân thành lập cơ sở; 

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

2. Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép; 

b) Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng; 

c) Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội 
dung dịch vụ. 
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Điều 30. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động trong các trường hợp quy 
định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động trong các trường hợp quy 
định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

3. Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ sở biết 
để hoàn thiện hồ sơ. 

4. Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý 
do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 31. Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

1. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật trong quá trình hoạt động không bảo đảm đủ điều kiện 
quy định tại Điều 25 Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi bảo đảm đủ điều 
kiện hoạt động. 

2. Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép hoạt động được cấp cho cơ sở không đúng thẩm quyền hoặc không đúng quy 
định của pháp luật; 

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 
nhưng cơ sở không hoạt động; 

c) Cơ sở thay đổi mục đích hoạt động; 

d) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà cơ sở vẫn không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định; 

đ) Cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính ba (03) lần trong 12 tháng; 

e) Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở bị giải thể, phá sản mà cơ sở đó không đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của người 
khuyết tật khi cơ sở bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 32. Trách nhiệm tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật 

1. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định này, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu 
hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật đã cấp. 

2. Trường hợp phát hiện cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện quy định, tùy theo tính 
chất, mức độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật theo quy định trong giấy phép đã cấp. 
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Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 33. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; kinh phí khảo sát, thống kê, ứng dụng công 
nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người khuyết tật; kinh phí tuyên truyền phổ biến 
chính sách; kinh phí tập huấn cán bộ làm công tác người khuyết tật, Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội; kinh phí chi trả trợ cấp xã hội áp dụng theo quy 
định của Chính phủ về kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

2. Kinh phí thực hiện các chính sách, hoạt động chăm sóc người khuyết tật chưa quy định 
tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định Luật người khuyết tật, Luật ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 34. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn tổ chức 
thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật, những quy định có liên 
quan đến người tàn tật và người tâm thần quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 
tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị 
định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách 
trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội./. 

  
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1215/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội 
 và phục hồi chức năng cho người tâm thần,  

người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2011; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người 
rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, 
phục hồi chức năng cho người tâm thần để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa 
người rối nhiễu tâm trí bị tâm thần góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) 90% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm 
thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội; 

b) 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, 
trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác; 

c) 100% gia đình có người tâm thần, 70% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm 
thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào 
cộng đồng; 

d) Hình thành các nhóm cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội kết hợp với 
nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại xã, phường, thị trấn có đông 
đối tượng. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục 
hồi chức năng cho người tâm thần với các nội dung sau: 
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a) Hỗ trợ các địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng và nâng công suất các cơ sở bảo trợ xã 
hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ 300 lên 500 đối tượng mỗi cơ sở; 

b) Đầu tư xây dựng ít nhất 3 cơ sở bảo trợ xã hội khu vực để chăm sóc và phục hồi chức 
năng cho người tâm thần; 

c) Hỗ trợ đầu tư xây mới khoảng 20 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần tại những tỉnh, thành phố có đông đối tượng; 

d) Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, phục hồi chức năng 
luân phiên cho người tâm thần. 

2. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng với các nội dung sau: 

a) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe tâm thần; 

b) Hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo công tác xã hội trong 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; 

c) Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức 
năng cho người tâm thần. 

3. Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: 

a) Giai đoạn 2011 - 2015, hỗ trợ xây dựng thí điểm tối thiểu 10 mô hình cơ sở phòng và trị 
liệu rối nhiễu tâm trí; 

b) Giai đoạn 2016 - 2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình tới quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh có đông đối tượng để cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho những 
người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. 

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 
về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

III. CÁC GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực trợ 
giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng: 

a) Sửa đổi, bổ sung chính sách trợ giúp xã hội cho người tâm thần, gồm: trợ cấp xã hội, học 
nghề, việc làm, trợ giúp y tế và trợ giúp xã hội khác; 

b) Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý 
cho người rối nhiễu tâm trí và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng theo cơ 
chế có thu phí; 

c) Ban hành quy trình phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội; 

d) Xây dựng chính sách, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng 
tác viên công tác xã hội hỗ trợ gia đình, cộng đồng, cơ sở bảo trợ xã hội làm công tác trợ giúp xã 
hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần. 

2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp 
sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần; điều tra, 
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khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm 
trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

3. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh 
nghiệm và nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm 
trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Tổng kinh phí dự kiến của Đề án là 8.382 tỷ đồng, bao gồm: 

a) Ngân sách Nhà nước: 

- Ngân sách Trung ương khoảng 2.440 tỷ đồng: 

+ Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp 300 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 750 tỷ đồng; 

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố khoảng 1.390 tỷ đồng, 
trong đó vốn sự nghiệp 390 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 1.000 tỷ đồng; 

- Ngân sách địa phương khoảng 900 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp 300 tỷ đồng, vốn đầu 
tư phát triển 600 tỷ đồng. 

b) Các nguồn viện trợ quốc tế (ước tính): 42 tỷ đồng. 

c) Đóng góp của gia đình và cá nhân đối tượng khoảng 5.000 tỷ đồng. 

2. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí của Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật 
về ngân sách Nhà nước. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm các Bộ, ngành 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: xây dựng kế hoạch triển khai Đề 
án; tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ của các tỉnh, thành phố gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm 
quyền quyết định; triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; khảo sát, đánh giá 
và thu thập thông tin về người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần; xây dựng các cơ chế, chính sách, 
văn bản pháp luật để trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm 
thần; phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; phát triển các cơ sở bảo trợ xã hội 
khu vực để chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần; nâng cao năng lực đội ngũ công 
chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng; sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm lồng ghép nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong điều trị và 
phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội; 
nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể triển khai lồng 
ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở 
giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học 
sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; hoàn thiện chính 
sách và chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện 
công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị 
mắc bệnh tâm thần. 
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4. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai Đề án theo quy định của pháp 
luật về ngân sách Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý, sử dụng 
kinh phí thực hiện Đề án. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Đề án; tranh thủ vốn 
viện trợ cho công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người 
tâm thần dựa vào cộng đồng. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào 
cộng đồng. 

7. Các Bộ, ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển 
khai Đề án; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối 
nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng tại địa phương; 

b) Chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

c) Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Đề án. 

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành 
viên và quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu 
tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
  
 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Sinh Hùng 
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 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Số: 1019/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2012

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 với những nội 
dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều 
kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp 
phần xây dựng cộng đồng và xã hội. 

2. Một số chỉ tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn 2012 - 2015 

- Hằng năm 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 
70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát 
triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật được 
phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

- 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. 

- 250.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và 
tạo việc làm phù hợp. 

- Ít nhất 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà 
chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- Ít nhất 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao 
thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương. 

- 30% người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
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- 20% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu 
diễn nghệ thuật; 25% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động và luyện tập thể dục, 
thể thao. 

- 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 

- 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực quản 
lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; 40% gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ 
năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật; 30% người khuyết tật 
được tập huấn các kỹ năng sống. 

b) Giai đoạn 2016 - 2020 

- Hằng năm 90% số người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác 
nhau; 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn 
phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật 
được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 

- 70% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. 

- 300.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và 
tạo việc làm phù hợp. 

- 100% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung 
cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

- Ít nhất 80% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao 
thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương. 

- 50% người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

- 30% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu 
diễn nghệ thuật; 40% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động và luyện tập thể dục, 
thể thao. 

- 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 

- 80% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực về 
quản lý, chăm sóc, hỗ trợ, tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá trong 
công tác trợ giúp người khuyết tật; 60% gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, 
phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật; 50% người khuyết tật được tập 
huấn các kỹ năng sống. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho 
người khuyết tật với các hoạt động sau: 

a) Thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ 
sinh; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

b) Triển khai thực hiện chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng 
cụ trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. 

2. Trợ giúp tiếp cận giáo dục: 

a) Hỗ trợ triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học thông qua việc xây dựng chương trình, 
tài liệu; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nghe, nói, khuyết 
tật nhìn, khuyết tật ngôn ngữ, tự kỷ; 
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b) Nghiên cứu biên soạn, sản xuất, cung ứng các tài liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm 
thính, sách chữ nổi cho học sinh khiếm thị, học sinh khuyết tật; 

c) Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hệ thống ký hiệu ngôn ngữ phổ thông sử dụng thống 
nhất trong toàn quốc; xây dựng tài liệu ký hiệu ngôn ngữ cho các cấp học phổ thông. 

3. Dạy nghề, tạo việc làm: 

a) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề và tư vấn viên việc làm cho người khuyết tật; 

b) Tư vấn học nghề, việc làm theo khả năng của người khuyết tật; 

c) Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm cho 
người khuyết tật; 

d) Xây dựng thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại 
một số tỉnh; 

đ) Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật. 

Kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia 
về việc làm và dạy nghề với mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khoá học. 

4. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng; 

b) Xây dựng một số mô hình thí điểm về tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng để phổ 
biến nhân rộng; 

c) Xây dựng giáo trình về thiết kế tiếp cận phục vụ công tác đào tạo, tập huấn cho kiến trúc 
sư, kỹ sư xây dựng và các đối tượng hành nghề trong hoạt động xây dựng. 

5. Trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận để người 
khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng; 

b) Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng để người 
khuyết tật tham gia giao thông; 

c) Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn cho lái xe phục vụ hành khách 
là người khuyết tật sử dụng phương tiện giao thông; 

d) Hỗ trợ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thử nghiệm thiết bị, công cụ và phương tiện giao 
thông để người khuyết tật tham gia giao thông thuận tiện. 

6. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: 

a) Nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin 
và truyền thông; 

b) Nghiên cứu phát triển và tổ chức sản xuất các công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết tật 
tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; 

c) Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng/trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật; 

d) Xây dựng nội dung đào tạo, hướng nghiệp theo các hình thức đào tạo mới cho người 
khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. 

7. Trợ giúp pháp lý: 

a) Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua các hoạt động thích hợp; 
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b) Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ người 
thực hiện trợ giúp pháp lý và các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho người 
khuyết tật; 

c) Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. 

8. Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: 

a) Tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc cho người khuyết tật; 

b) Hoàn thiện và phát triển 15 môn thể thao dành cho người khuyết tật tập luyện, thi đấu; 

c) Tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao trong nước và ngoài nước. 

9. Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá: 

a) Tổ chức tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật và những chủ trương, chính sách, 
chương trình trợ giúp người khuyết tật; 

b) Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ 
người khuyết tật; 

c) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật; 

d) Tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi 
chức năng cho người khuyết tật; tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật; 

đ) Nghiên cứu kinh nghiệm trợ giúp người khuyết tật của các nước; 

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật toàn quốc; 

g) Kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Đề án và các chính sách, pháp luật đối với người 
khuyết tật. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật. 

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp người khuyết tật. 

3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp 
sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

4. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực 
để trợ giúp cho người khuyết tật. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, 
ngành cơ quan Trung ương và các địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 
trình, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Đề án theo phân cấp của pháp luật về 
ngân sách nhà nước; 

b) Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

2. Các Bộ, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án và 
quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án; tổ chức thực hiện việc 
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dạy nghề, tạo việc làm và nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và 
giám sát đánh giá; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ 
chức sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật. 

3. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Đề án và xây dựng chính sách hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật. 

4. Bộ Y tế tổ chức thực hiện hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình 
và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật tiếp cận 
giáo dục. 

6. Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình 
xây dựng. 

7. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp tiếp cận và tham gia giao 
thông cho người khuyết tật. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp tiếp cận và sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông. 

9. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý. 

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật 
trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện 
Đề án tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp 
người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, các 
đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

12. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp hội về người 
khuyết tật Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hiệp hội doanh 
nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, Hội chất độc da cam/dioxin Việt Nam, 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

  

 THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1717/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Các Ủy viên: 

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội về 
người khuyết tật Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn 
tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội người mù Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. 
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Điều 2. Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam có nhiệm vụ: 

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc 
giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật, 
cụ thể: 

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải 
pháp thực hiện công tác người khuyết tật. 

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng 
chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện công tác người khuyết tật. 

3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về người khuyết tật. 

4. Thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật và các 
khuyến nghị thập kỷ châu Á - Thái Bình Dương về người khuyết tật. 

5. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chế độ, chính 
sách hỗ trợ người khuyết tật, người làm công tác người khuyết tật. Sơ kết, tổng kết và định kỳ 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác người khuyết tật. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: 

1. Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ 
tịch Ủy ban ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về 
người khuyết tật Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của 
mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được ngân 
sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ủy ban Quốc gia 
về người khuyết tật Việt Nam quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1100/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc 
về Quyền của người khuyết tật 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của 
người khuyết tật; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người 
khuyết tật (gọi tắt là Công ước) với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện Công ước, góp phần thực hiện 
có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợp với Hiến pháp, pháp 
luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm 
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, phù hợp 
với hệ thống pháp luật Việt Nam. 

b) Phát huy toàn diện trách nhiệm của các ngành, các cấp tham gia tổ chức thực hiện Công 
ước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan. 

c) Các bộ, ngành được giao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong Kế 
hoạch phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm 
hiệu quả. 

d) Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, kịp thời giải quyết hoặc báo 
cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực 
hiện Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước và pháp luật về người khuyết tật. 
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a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Công ước và pháp luật Việt Nam liên quan đến người 
khuyết tật, trong đó chú trọng các vấn đề sau: 

- Rà soát, lồng ghép nội dung về người khuyết tật vào các chương trình, đề án, dự án 
truyền thông; 

- Tuyên truyền các chính sách trợ giúp người khuyết tật, quyền và trách nhiệm của người 
khuyết tật đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, gia đình và bản thân người khuyết tật; 
tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, chống phân biệt đối xử đối với 
người khuyết tật là phụ nữ, trẻ em, người già, người dân tộc thiểu số; 

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác trợ giúp người khuyết tật và những người 
khuyết tật tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, những hoạt động có hiệu quả trong việc trợ giúp 
người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; 

- Tăng cường truyền thông về người khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 
(18/4) và Ngày người khuyết tật thế giới (3/12) hàng năm. 

b) Xây dựng tài liệu tuyên truyền; tổ chức đào tạo, tập huấn công tác truyền thông đối với 
người khuyết tật về các nội dung: Thái độ, cách ứng xử đối với người khuyết tật, nhu cầu hỗ trợ 
người khuyết tật, luật pháp, chính sách và các chương trình liên quan trợ giúp người khuyết tật. 

2. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trợ 
giúp người khuyết tật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, văn 
hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công trình công cộng, giao thông, công nghệ 
thông tin và truyền thông và trợ giúp pháp lý bảo đảm phù hợp với Công ước. 

3. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về người khuyết tật 

a) Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng: 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm việc tiếp cận được các dịch vụ y tế đối với người 
khuyết tật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng các 
dịch vụ y tế có chất lượng; xây dựng và áp dụng các chính sách ưu tiên, ưu đãi người khuyết 
tật về sử dụng dịch vụ y tế, về giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Xây dựng, triển khai, cung cấp các dịch vụ y tế nhằm giảm thiểu và phòng ngừa khuyết 
tật; triển khai các dịch vụ phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ trước khi sinh, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 
tuổi; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; triển khai thực hiện 
chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, 
đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đối với cán bộ y tế chuyên ngành 
phục hồi chức năng, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở về các kỹ năng phát hiện sớm và can thiệp sớm; 

- Củng cố các đơn vị phục hồi chức năng tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh, huyện 
và tăng cường nhân viên y tế chuyên trách phục hồi chức năng tại trạm y tế tuyến cơ sở; 

- Triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tăng cường trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập phục hồi chức năng cho các cơ sở phục hồi chức năng. 

b) Giáo dục: 

- Tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; xây dựng chương trình, tài 
liệu, nghiên cứu sản xuất, cung ứng tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học đặc thù cho giáo dục người 
khuyết tật; 

- Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, 
giáo viên tham gia giáo dục người khuyết tật và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; 

- Nâng cao năng lực hoạt động trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; 
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- Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hệ thống ký hiệu ngôn ngữ phổ thông sử dụng thống 
nhất trong toàn quốc. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tài liệu kí hiệu ngôn ngữ cho các cấp học 
phổ thông. 

c) Giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm: 

- Tổ chức thực hiện phục hồi chức năng lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ưu tiên 
dạy nghề tại cộng đồng, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề và tư vấn viên việc làm cho người khuyết tật; 

- Tư vấn đào tạo nghề, việc làm theo khả năng của người khuyết tật; 

- Xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại cộng 
đồng; mô hình hợp tác với doanh nghiệp trong dạy nghề, tạo việc làm; 

- Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật; 

Kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. 

d) Phòng chống thiên tai và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật: 

- Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp 
người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống giảm nhẹ 
thiên tai; 

- Xây dựng mô hình phòng chống thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết tật; 

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng giúp người khuyết tật nhận thông tin cảnh báo 
sớm để ứng phó với thiên tai; 

- Triển khai hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật. 

Kinh phí hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật được bố trí 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững. 

đ) Tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây 
dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng; 

- Xây dựng một số mô hình thí điểm về tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng để người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng, phổ biến nhân rộng; 

- Đưa giáo trình về thiết kế tiếp cận các công trình xây dựng vào đào tạo tại các trường kiến 
trúc, xây dựng, tập huấn cho kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, thanh tra xây dựng và các đối tượng 
hành nghề trong hoạt động xây dựng. 

e) Tiếp cận và tham gia giao thông: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về giao thông tiếp cận; 
bảo đảm tất cả các công trình, dự án giao thông công cộng tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn tiếp 
cận cho người khuyết tật; 

- Đẩy mạnh việc đưa số lượng xe buýt có khả năng tiếp cận hoạt động trên các tuyến vận tải 
công cộng nội đô; 

- Thúc đẩy cải tạo và nâng cấp sửa chữa các đường dẫn nhà ga, bến xe, bến đỗ, công trình 
vệ sinh, phương tiện giao thông để người khuyết tật tiếp cận; 

- Đánh giá và nhân rộng các tuyến mẫu xe vận tải công cộng có khả năng tiếp cận; 

- Tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, phụ xe về việc hỗ trợ hành khách là người khuyết tật. 
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g) Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và ứng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông: 

- Nghiên cứu xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hỗ trợ người khuyết tật tiếp 
cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Nghiên cứu phát triển và đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, công cụ tiện ích hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền hình có phụ đề và dịch thủ ngữ phục 
người khiếm thính, các phương tiện báo chí có khả năng tiếp cận với người khiếm thị; 

- Xây dựng các cổng/trang thông tin điện tử đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ người khuyết tật 
tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Xây dựng và thử nghiệm nội dung đào tạo cho người khuyết tật dựa trên công nghệ thông 
tin và truyền thông; 

- Phấn đấu nâng cao chất lượng các chương trình truyền thanh, truyền hình cho người 
khiếm thị, khiếm thính ngang tầm với các nước trong khu vực. 

h) Trợ giúp pháp lý: 

- Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua các hoạt động thích hợp; 

- Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng 
trợ giúp pháp lý người khuyết tật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện trợ giúp pháp lý; 

- Nghiên cứu các cam kết quốc tế, kinh nghiệm các nước về trợ giúp pháp lý cho người 
khuyết tật của Việt Nam; 

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật lồng ghép với hoạt động trợ giúp pháp lý 
thường xuyên tại địa phương. 

i) Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc cho người 
khuyết tật; 

- Hoàn thiện và phát triển các môn thể thao dành cho người khuyết tật tập luyện, thi đấu; 

- Xây dựng chương trình, tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, huấn luyện 
viên, hướng dẫn viên huấn luyện các môn thể thao cho người khuyết tật; 

- Tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao trong nước và ngoài nước. 

k) Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật: 

- Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ người 
khuyết tật; 

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật về 
công tác xã hội với người khuyết tật, quản lý trường hợp trong công tác chăm sóc, phục hồi chức 
năng dựa vào cộng đồng; 

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật và gia đình người khuyết tật 
về chính sách, kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng, đề phòng, giảm thiểu rủi 
ro thiên tai đối với người khuyết tật; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thực hiện Công ước và trợ giúp người khuyết tật của 
các nước. 

4. Hợp tác quốc tế 

a) Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút các chương trình, dự án, sáng kiến của 
các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 
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b) Thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan đến các nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định 
của Công ước. 

c) Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thành viên của Công ước để trao đổi thông tin, 
học tập kinh nghiệm về trợ giúp người khuyết tật dựa trên quyền; tham dự hội thảo, hội nghị, diễn 
đàn, hội thảo khu vực và quốc tế. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát, đánh giá và báo cáo 

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật làm căn cứ hoàn thiện hệ thống văn bản, 
chính sách, chương trình, đề án, dự án về người khuyết tật; xây dựng phần mềm trực tuyến quản 
lý, cập nhật, chia sẻ thông tin người khuyết tật; xây dựng các quy định về cập nhật, quản lý, chia 
sẻ dữ liệu. 

b) Nghiên cứu xây dựng và triển khai khung giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Công 
ước và các chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật. 

c) Thực hiện giám sát, đánh giá. 

d) Xây dựng cơ chế và thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Công ước định kỳ và đột xuất 
theo yêu cầu của Liên hợp quốc. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, 
ngành cơ quan trung ương và các địa phương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chương trình mục tiêu, đề 
án trợ giúp người khuyết tật và đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của kế hoạch 
theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

b) Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

2. Các bộ, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch và 
quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về 
người khuyết tật Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Đôn đốc các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước; tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ 
biến nội dung của Công ước và pháp luật về người khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc 
làm; nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; kết nối cơ sở dữ liệu về người khuyết 
tật; giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Công ước định kỳ sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

b) Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu ý kiến tham gia của 
Việt Nam đối với các đề xuất sửa đổi nội dung Công ước trình Thủ tướng xem xét, quyết định. 

2. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối quan hệ với Liên hợp quốc có trách nhiệm: 

a) Thông báo Tổng Thư ký Liên hợp quốc về: Cơ quan phụ trách thực hiện Công ước, trách 
nhiệm của các cơ quan liên quan; tình hình thực hiện Công ước tại Việt Nam; 

b) Hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Liên hiệp quốc trong đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành và thực hiện các chính sách trực giúp người 
khuyết tật cũng như các hỗ trợ về tài chính cho Việt Nam. 
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3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan vận động các nguồn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật. 

4. Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn nhà 
nước khác để thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi bổ sung 
các nội dung mức chi hỗ trợ đối với người khuyết tật. 

5. Bộ Y tế tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng về y tế 
đối với người khuyết tật. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đối với người khuyết tật. 

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai, hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật. 

8. Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng 
đối với người khuyết tật. 

9. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và tham gia giao thông đối 
với người khuyết tật. 

10. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và sử dụng các dịch 
vụ bưu chính, viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

11. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật. 

12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật 
trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện 
Kế hoạch tại địa phương; căn cứ tình hình cụ thể của địa phương thành lập Ban Công tác về 
người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp người 
khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách từ dự toán chi thường xuyên hàng năm, từ Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án liên quan khác để thực 
hiện các hoạt động của Kế hoạch. 

14. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp hội về 
người khuyết tật Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội người mù 
Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam, Hội nạn nhân 
chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

  
 THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp  
xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu 

 tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 
giai đoạn 2011-2020; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông 
tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 
(sau đây gọi tắt là Đề án), 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn vốn sự 
nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động của Đề án. 

2. Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ không hoàn lại thì 
thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ hướng dẫn riêng cho các 
nguồn vốn này. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương 
theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, cụ thể: 

a) Ngân sách Trung ương: 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan 
Trung ương; 

- Hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương nâng cấp, mở rộng, nâng công suất và mua sắm 
trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ các hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần; xây dựng thí điểm mô hình cơ sở phòng và trị liệu cho người rối nhiễu tâm trí 
theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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- Hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 
để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 
về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

b) Ngân sách địa phương chủ động bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương 
thực hiện các hoạt động của Đề án quy định tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg theo quy định của 
pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và quy định tại Điều 3 của Thông tư này. 

2. Nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) cho các hoạt động của Đề án. 

3. Đóng góp của gia đình người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Đối tượng thu, nội dung 
thu và mức thu do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể. 

Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án 

1. Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi 
chức năng cho người tâm thần từ nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo xã hội thuộc ngân sách trung ương: 

a) Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) phê duyệt Dự 
án xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội). 

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định chuẩn 
trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần. 

c) Bảo đảm kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để mua 
sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ cho hoạt động chăm sóc, trị liệu, phục hồi chức năng cho 
người tâm thần đối với Dự án xây dựng mới cơ sở bảo trợ xã hội khu vực đã hoàn thành. 

d) Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để nâng cấp, mở rộng, nâng công suất và 
mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần. Mức hỗ trợ như sau: 

+ Tối đa 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án nâng cấp, mở rộng, nâng công suất cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ 300 lên 500 đối tượng. 

+ Tối đa 5.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn và đồ 
dùng ban đầu cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần xây dựng 
mới đã hoàn thành. 

+ Tối đa 2.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần. 

2. Chi phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 
người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng: 

2.1. Chi đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khoẻ tâm thần; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo và tập huấn cho gia đình 
đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. 
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a) Nội dung và mức chi đào tạo, tập huấn thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC 
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân 
sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, 
bổ sung (nếu có). 

b) Chi biên soạn tài liệu tập huấn. Mức chi 70.000 đồng/trang chuẩn. 

c) Cơ sở đào tạo hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, tập huấn từ 
nguồn kinh phí của Đề án được chi hỗ trợ cho cộng tác viên, gia đình đối tượng trong những ngày 
đào tạo, tập huấn tập trung. Nội dung hỗ trợ gồm: 

- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tập (một lượt đi và về); 

- Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ (trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ 
cho học viên mà phải đi thuê); 

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ. 

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC). 

2.2. Chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo công tác xã hội 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Nội dung 
và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng 
tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức 
chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các 
ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

3. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí từ nguồn vốn sự 
nghiệp đảm bảo xã hội thuộc ngân sách trung ương: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế ban hành chuẩn 
trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. 

b) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách cơ sở bảo trợ xã 
hội trực thuộc Bộ và danh sách cơ sở bảo trợ xã hội địa phương xây dựng Đề án thí điểm cơ sở 
phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Số lượng mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí 
được hỗ trợ xây dựng thí điểm giai đoạn 2011-2015 tối thiểu là 10 mô hình. 

c) Bố trí kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện 
xây dựng thí điểm đối với cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: 

- Chi nghiên cứu ban hành tiêu chí, điều kiện của mô hình điểm cơ sở phòng và trị liệu rối 
nhiễu tâm trí. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết phục vụ 
hoạt động cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí thuộc Bộ. 

d) Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động của mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối 
nhiễu tâm trí. Mức hỗ trợ tối đa 3.000 triệu đồng/cơ sở. 

đ) Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình tới các quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh có đông đối tượng để cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho những 
người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện mô hình điểm cơ 
sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011-2015. 
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4. Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 
về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng: 

a) Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền 
hình, báo chí); xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các loại sản phẩm truyền thông theo dự 
toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương 
trình, sản phẩm truyền thông do Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông quyết định 
trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, 
giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn. 

b) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về chăm sóc và phục hồi chức 
năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng do cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Nội dung và mức chi theo Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ 
Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật. 

c) Chi xây dựng và vận hành trang website. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định 
tại các Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi 
tạo lập thông tin điện tử; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 
15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

5. Chi xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của 
Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 
16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

6. Chi nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị 
liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Nội dung và mức chi 
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 04/10/2006 
hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 07/5/2007 hướng 
dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

7. Chi điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho 
người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

8. Chi cho công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội 
dung hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC. 
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9. Chi hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm 
và nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, 
người tâm thần dựa vào cộng đồng: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà 
nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông tư số 
01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm 
việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp 
khách trong nước; Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định một số định mức 
chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của 
Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi bổ 
sung (nếu có). 

10. Ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội 
chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí theo 
phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi 
tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
một số nội dung chi đặc thù sau: 

a) Chi mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; chăm sóc 
và phục hồi chức năng cho người tâm thần. 

b) Chi lập hồ sơ đối tượng 30.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh). 

c) Chi quản lý đối tượng do tính chất đặc thù là 30.000 đồng/đối tượng/tháng. 

d) Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tư vấn trị liệu tâm lý, hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng 
cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí khi đi lưu động tại cộng đồng (ngoài chế độ công tác phí 
hiện hành) 100.000 đồng/ngày. 

đ) Chi phí mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng; chi phí khám, chữa 
bệnh thông thường trong thời gian đối tượng lưu trú tại cơ sở: Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình 
hình thực tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

e) Chi phí vận chuyển đối tượng trong trường hợp phải chuyển tuyến điều trị; chi hỗ trợ 
tiền tàu xe cho các đối tượng thuộc hộ nghèo đã hồi phục trở về cộng đồng sau khi điều trị. Mức 
chi theo giá cước phương tiện công cộng áp dụng tại địa phương hoặc chi phí thực tế (nếu đơn vị 
tự bố trí phương tiện vận chuyển) hoặc hợp đồng thuê xe (nếu thuê ngoài). 

g) Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng tâm thần lang thang trong thời gian lưu trú tại cơ sở. 
Mức hỗ trợ tiền ăn áp dụng theo mức quy định của địa phương đối với đối tượng nuôi dưỡng tại 
cơ sở bảo trợ xã hội. 

Điều 4. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của 
Luật.Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 
xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt, trong đó quy định rõ các chỉ tiêu, các hoạt động của Đề án và trách nhiệm của từng cơ 
quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
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3. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và cơ sở phòng 
và trị liệu rối nhiễu tâm trí căn cứ nhiệm vụ được giao, nội dung, mức chi quy định tại Thông tư 
này và số đối tượng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí chăm sóc, điều trị tại cơ sở, lập dự 
toán cùng với dự toán chi thường xuyên hàng năm gửi cơ quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài 
chính trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

4. Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương, căn cứ nguồn kinh phí 
thực hiện Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội rà soát, dự kiến phân bổ ngân sách cho các Bộ, ngành và địa phương (phần kinh phí 
thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách trung ương), tổng hợp gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp 
vào dự toán ngân sách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

5. Việc quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2006/TT-BTC ngày 
18/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách địa phương. 

6. Việc quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang 
thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu: Thông tư số 86/2011/TT-
BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất 
đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ 
Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 9 năm 2012 và được áp dụng từ năm 
ngân sách 2012. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính để phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký)  
 

Nguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký)  

 
Nguyễn Thị Minh
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BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2734/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 
của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng  
kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần,  

người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội ngày 

03/6/2008; 
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Theo công văn số 1628/TTg-KGVX ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính 

chính văn bản; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Đính chính điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-

BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm 
thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 như sau: 
 

Đã in Sửa lại là 

"+ Tối đa 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự 
án nâng cấp, mở rộng, nâng công suất cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần từ 300 lên 500 đối tượng." 

"+ Tối đa 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án 
nâng cấp, mở rộng, nâng công suất cơ sở bảo trợ 
xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần lên 300 đến 500 đối tượng." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và là một phần không tách rời 
của Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính - 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

  TUQ. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

(Đã ký) 
Nguyễn Đức Chi 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 26/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ 

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 

 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ 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 (sau đây viết tắt là Nghị 
định số 28/2012/NĐ-CP); 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 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 như sau: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình 
tự để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người 
khuyết tật được hưởng ưu đãi; xác định mức trợ cấp xã hội, chăm sóc hàng tháng; mức hỗ trợ 
người khuyết tật sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; điều 
kiện, thẩm quyền đưa người khuyết tật đang nuôi dưỡng và chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội 
về sống tại gia đình. 

Điều 2. Xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật 

1. Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau 
đây được gọi tắt là CS SXKD) được tính bằng tổng số lao động là người khuyết tật bình quân 
trong năm chia cho tổng số lao động bình quân trong năm của cơ sở sản xuất, kinh doanh nhân 
với 100. 

Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại CS SXKD: 

 

= 
Tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm 

x 100 
Tổng số lao động bình quân trong năm của CS SXKD 

 

Ví dụ: Doanh nghiệp A có số lao động trên danh sách trả lương, trả công tháng 1 năm 2011 
là 200 lao động (trong đó có 61 người khuyết tật); tháng 4 năm 2011 tuyển thêm 12 lao động 
(trong đó có 03 người khuyết tật); tháng 10 có 3 lao động nghỉ việc (trong đó có 01 người khuyết 
tật); tháng 12 có 3 lao động nghỉ việc. 
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Số lao động bình quân trong năm 2011 được xác định bằng: 

 

200 lao động + 
(12 lao động x 9 tháng) - (3 lao động x 3 tháng) - (3 lao động x 1 tháng) 

12 tháng 

= 200 lao động + 8 lao động = 208 lao động. 

Số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm 2011 được xác định bằng: 

 

61 lao động + 
(3 lao động x 9 tháng) - (1 lao động x 3 tháng) 

= 63 lao động 
12 tháng 

 

Như vậy, tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại doanh nghiệp A được tính 
bằng: (63 lao động : 208 lao động) x 100 = 30,28%. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
được hưởng một số chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 
số 28/2012/NĐ-CP. 

Điều 3. Hồ sơ, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 
30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi 

1. Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở; 

c) Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những 
người khuyết tật có trong danh sách; 

d) Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang 
làm việc. 

2. Thủ tục và trình tự công nhận: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý 
do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động 
trở lên là người khuyết tật. 

3. Gia hạn Quyết định công nhận: 

a) Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 
lên là người khuyết tật có thời hạn là 24 (hai mươi bốn) tháng. 

b) Trong thời gian 01 (một) tháng trước khi hết thời hạn của Quyết định công nhận, Cơ sở 
sản xuất, kinh doanh gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội để đề nghị gia hạn Quyết định công nhận. Hồ sơ gồm: 

- Quyết định công nhận đã được cấp (bản copy); 
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- Công văn đề nghị gia hạn, trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có của Cơ sở, số lượng 
lao động là người khuyết tật; kèm theo Danh sách lao động là người khuyết tật, có ghi chú rõ về 
những trường hợp là người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp 
Quyết định công nhận (nếu có); 

- Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật và Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển 
dụng của những người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết 
định công nhận (nếu có). 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định gia hạn cho Cơ sở, thời gian gia 
hạn là 24 (hai mươi bốn) tháng; hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để gia hạn. 

Điều 4. Xác định trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật sống tại gia đình, 
mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương áp 
dụng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật theo quy định hiện hành. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, 25 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh B có mức 
chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của ông 
A là 2,0 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng). Mức trợ cấp hàng tháng của ông A là: 

180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng 

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B, 81 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh C có mức 
chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của ông 
B là 2,5 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi). Mức trợ cấp hàng tháng 
của ông B là: 

180.000 đồng x 2,5 = 450.000 đồng 

Ví dụ 3: Cháu Nguyễn Văn D, 4 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng cư trú tại tỉnh C có mức 
chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của 
cháu D là 2,5 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em). Mức trợ cấp hàng tháng 
của cháu D là: 

180.000 đồng x 2,5 = 450.000 đồng 

Ví dụ 4: Ông Nguyễn B, 35 tuổi bị khuyết tật nặng, cư trú tại tỉnh H có mức chuẩn trợ cấp 
xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của ông B là 1,5 (hệ 
số đối với người khuyết tật nặng). Mức trợ cấp hàng tháng của ông B là: 180.000 đồng x 1,5 = 
270.000 đồng 

Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn Y, 80 tuổi bị khuyết tật nặng, cư trú tại tỉnh Y có mức chuẩn trợ 
cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của ông Y là 2,0 
(hệ số đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi). Mức trợ cấp hàng tháng của ông Y là: 

180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng 

Ví dụ 6: Cháu Nguyễn Văn Đ, 5 tuổi bị khuyết tật nặng cư trú tại tỉnh C có mức chuẩn trợ 
cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Hệ số để tính trợ cấp xã hội hàng tháng của cháu Đ là 2,0 
(đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em). Mức trợ cấp 
hàng tháng của cháu Đ là: 180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng. 

2. Đối với các địa phương áp dụng mức chuẩn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng được xác định như sau: 
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Mức trợ cấp xã 
hội hàng tháng 

= 
Mức chuẩn của 
tỉnh, thành phố 

TW 
x 

Hệ số tương ứng quy định 
tại Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP 

 
Ví dụ 1: Mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng của tỉnh Y là 200.000 đồng/người/tháng. 

Ông Trần Văn Ân, 66 tuổi, bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh Y. Ông Trần Văn Ân được 
hưởng hệ số trợ cấp xã hội cao nhất là 2,5 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người 
cao tuổi). Mức trợ cấp hàng tháng của ông Trần Văn Ân là:  

200.000 đồng x 2,5 = 500.000 đồng. 

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thanh An, 20 tuổi, bản thân bà An là người đáp ứng điều kiện quy 
định tại Điều 19 Nghị định 28/2012/NĐ-CP; nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật 
đặc biệt nặng cư trú tại tỉnh C có mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 200.000 đồng. Bà An 
được hưởng trợ cấp cho người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng hệ số 
1,5. Mức trợ cấp hàng tháng của bà An là: 

200.000 đồng x 1,5 = 300.000 đồng 

3. Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người 
khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 

Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A, 22 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai, cư trú tại 
tỉnh B có mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng; cách tính như sau: 

- Trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng 

180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng 

- Trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi 01 con dưới 36 
tháng tuổi: 180.000 đồng x 1,5 = 270.000 đồng 

Tổng các khoản trợ cấp bà A được hưởng hàng tháng như sau: 

360.000 đồng + 270.000 đồng = 630.000 đồng 

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B, 30 tuổi, bản thân bà B là người khuyết tật nặng đang mang thai 
và nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cư trú tại tỉnh C có mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng là 
180.000 đồng. Bà B được hưởng 2 chế độ như sau: 

- Trợ cấp đối với người khuyết tật nặng: 

180.000 đồng x 1,5 = 270.000 đồng 

- Trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 

180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng 

Tổng các khoản trợ cấp chị B được hưởng hàng tháng như sau: 

270.000 đồng + 360.000 đồng = 630.000 đồng 

Điều 5. Hỗ trợ mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày đối với 
người khuyết tật đặc biệt nặng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được cấp: 

a) Chăn, màn sử dụng định kỳ 5 năm/lần; 

b) Hàng năm, mỗi người được cấp hai chiếc chiếu, hai bộ quần áo mùa hè, một bộ quần áo 
mùa đông, hai bộ quần áo lót, hai khăn mặt, hai đôi dép nhựa, hai bàn chải đánh răng. Hàng quý, 
mỗi người được cấp một tuýp thuốc đánh răng và một kg (kilôgam) xà phòng; 
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c) Băng vệ sinh phụ nữ: 2 gói/người/tháng; 

d) Thuốc chữa bệnh thông thường khi bị ốm; 

e) Dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng: Tuỳ thuộc dạng khuyết tật, mức độ 
khuyết tật, người khuyết tật được cấp: 

- Nạng, nẹp: 1 năm/1 lần; 

- Chân, tay giả: 3 năm/lần; 

- Xe lăn, xe lắc: cấp một lần. 

2. Căn cứ vào định mức hiện vật hỗ trợ tư trang, vật dụng phục vụ thường ngày, chi phí sửa 
chữa dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng, cơ sở bảo trợ xã hội lập dự toán hàng năm 
trên cơ sở giá cả thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 6. Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã 

1. Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành lập. Thành phần 
Hội đồng bao gồm: 

a) Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân) là Chủ tịch Hội đồng; 

b) Công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Trạm trưởng trạm y tế; 

d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức của người khuyết tật (nếu có). 

2. Hoạt động của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã: 

a) Khi có đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hoặc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội của 
người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật, Chủ tịch Hội đồng triệu tập 
các thành viên họp để tiến hành các quy trình, thủ tục xét duyệt trợ cấp xã hội đối với đối tượng; 

b) Cuộc họp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chủ trì và chỉ có giá trị khi có ít nhất hai 
phần ba số thành viên của Hội đồng tham dự. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng không tham 
dự được phải có trách nhiệm ủy quyền người thay thế; 

c) Kết luận của Hội đồng được thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số, trường hợp số 
phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng, ý kiến thiểu số được bảo lưu 
trong Biên bản họp của Hội đồng. Kết luận của Hội đồng được thể hiện bằng văn bản do Chủ tịch 
Hội đồng ký; 

d) Thời gian hoạt động của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

đ) Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 7. Điều kiện, thẩm quyền đưa người khuyết tật đặc biệt nặng đang nuôi dưỡng 
và chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội về sống tại gia đình 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được đưa về sống tại 
gia đình khi thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

a) Người khuyết tật tự nguyện đề nghị được sống ở cộng đồng; 

b) Có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 
số 28/2012/NĐ-CP; 

2. Thẩm quyền quyết định đưa người khuyết tật ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện theo 
quy định tại Điều 24 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về 
quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 
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Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý theo dõi thực hiện chế độ, báo cáo đối tượng 
người khuyết tật theo quy định hiện hành đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau: 

a) Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 01); 

b) Tờ khai thông tin của hộ gia đình có người khuyết tật (mẫu số 02); 

c) Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật (mẫu số 03); 

d) Đơn nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật (mẫu số 04); 

đ) Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 
lên là người khuyết tật (mẫu số 05). 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2012. 

2. Những quy định có liên quan đến người khuyết tật và người tâm thần tại Thông tư số 
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 về hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ 
giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội hết hiệu lực khi Thông tư này có hiệu lực. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh 
kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn./. 

 
  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Phần I 

CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):.......................................................................................................... 

2. Sinh ngày ….. tháng …… năm …………. 

3. Giới tính: ……………………. 

4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

5. Nơi sinh: ....................................................................................................................................... 

6. Dân tộc:.......................................................................................................................................... 

7. Dạng tật 

7.1. Khuyết tật vận động � 7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần � 

7.2. Khuyết tật nghe, nói � 7.5. Khuyết tật trí tuệ � 

7.3. Khuyết tật nhìn � 7.6. Khuyết tật khác (ghi rõ)…… � 

8. Mức độ khuyết tật �     

8.1. Đặc biệt nặng �     

8.2. Nặng �     

8.3. Nhẹ �     

9. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Loại hình Mức/tháng (1000 đ) 

9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng   

9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng   

9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng   

9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng   

9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác   
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10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:................................................................................... 

11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 

................................................................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn. 

  

  Ngày …. tháng … năm 20… 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

Phần II 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ 

 

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông 
tin cá nhân của …………………………………………………………và họp ngày …… tháng ….. năm 
……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 

1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):......... 

................................................................................................................................................................ 

2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 
người khuyết tật     

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

  

 
Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
Chủ tịch Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

1. Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................................................... 

2. Dân tộc: ....................................................................................................................................................... 

3. Năm sinh: .................................................................................................................................................... 

4. Giới tính: .................................................................................................................................................... 

5. Số nhân khẩu trong hộ: …………………… người 

1. Số người trong độ tuổi lao động: ………. người 2. Số người có việc làm: …………. người 

6. Số người khuyết tật (NKT) trong hộ: ……………… người 

1. Số NKT sống trong cơ sở xã hội: ………. người 2. Số NKT đang sống ở nhà: ……… người 

7. Hộ thuộc hộ nghèo 1. Có � 2. Không �   

8. Hộ thuộc hộ người có công 2. Có � 2. Không �   

9. NKT, hộ gia đình NKT được hưởng loại chính sách nào sau đây: 

Loại chính sách   

1. Trợ cấp xã hội/nuôi dưỡng trong cơ sở BTXH   

2. Hỗ trợ khám, chữa bệnh, CSSK   

3. Hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng   

10. Các loại giấy tờ kèm theo tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng sự thật tôi xin chịu 
trách nhiệm hoàn toàn. 

  

  Ngày …. tháng … năm 20… 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): .............................................................................................................. 

2. Sinh ngày ….. tháng …. năm …………….. 

3. Giới tính: ……...........................................................................................................……………… 

4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay:....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

5. Nơi sinh: ............................................................................................................................................ 

6. Dân tộc: .............................................................................................................................................. 

7. Thuộc hộ gia đình:.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

8. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng sự thực tôi 
xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

  

 
Xác nhận của UBND xã 

Ngày …. tháng …. năm 20… 
(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………. 
- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) ……… 

  

Tên tôi là ………………………… sinh năm ………………… hiện đang cư trú tại (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………………..……………………………………............. 

Bản thân và gia đình có đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định tại 
Điều ... Thông tư số      /2012/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn một số điều của 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 và các quy định của pháp luật có 
liên quan khác; đồng thời ông (bà) …………………………………… là người khuyết tật thuộc diện được 
nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng có nguyện vọng được sống tại cộng đồng do tôi nuôi dưỡng, 
chăm sóc. 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ông (bà) ………...………... 
và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố …………………………....…….. xem xét 
trợ cấp xã hội hằng tháng cho ông (bà) ………………………………………….. theo quy định. 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

  

  Ngày........tháng.........năm 20… 
Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Ngày........tháng.........năm 20… 
Ý kiến của người khuyết tật 

(Ghi rõ ý kiến đồng ý, ký và ghi họ tên) 

Ngày........tháng.........năm 20… 
Xác nhận của UBND cấp xã 

Ủy ban nhân dân …………. xác nhận đơn trên là 
đúng và ông/bà ……… có đầy đủ điều kiện để nhận 
nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy 
định, đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét đơn 
để trợ cấp xã hội cho đối tượng theo quy định 

TM.UBND xã 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) 

UBND TỈNH, TP... 
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: ……../QĐ-LĐTBXH …….., ngày ..... tháng .... năm 2012

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh  
sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật người khuyết tật; 

Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

Căn cứ Thông tư số ..../2012/TT-BLĐTBXH ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Lao động - Thương 
binh và xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/NĐ-CP; 

Căn cứ hồ sơ của ……………… và đề nghị của Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận ……………………………………………………………………………….…, 
địa chỉ ………………………………………………………….. là cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 
30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (tổng sổ lao động là ..... người, trong đó có 
……………………. người khuyết tật, chiếm tỷ lệ …..%); 

……………………………………………………………. được hưởng các chính sách ưu đãi của 
Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 9, Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 

Điều 2. ………………………………………………………………….. có trách nhiệm: 

- Hoạt động đúng Giấy phép kinh doanh số ……………. ngày ……../....../2012 do…… …………. 
cấp (lần thứ ....) và Quy chế hoạt động của cơ sở đã được ban hành. 

- Bảo đảm thường xuyên có trên 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật làm việc và có thu 
nhập ổn định; 

- Hàng năm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh về Sở Lao động TB&XH (qua phòng 
Bảo trợ xã hội); địa chỉ: số …………., xã (phường), quận (huyện)……………, tỉnh (TP)…………. .       

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 24 tháng, kể từ ngày .... tháng .... năm 20.... đến ngày .... tháng 
..... năm 20.... 

Điều 4. Các ông, bà Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện 
…………, Giám đốc Cơ sở ………… và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- UBND quận (huyện) ….. 
- Chi cục Thuế quận (huyện) ……… 
- Lưu: VT, BTXH. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH -  

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC  
VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-
BTC-BGDĐT 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật  
do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ 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 (sau đây viết tắt là Nghị 
định số 28/2012/NĐ-CP); 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch quy định xác định mức 
độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 

 
Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Thông tư liên tịch này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (sau 
đây gọi chung là Hội đồng); phương pháp xác định, xác định lại mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục 
và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh 
phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật. 

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch này gồm: 

a) Cơ quan quản lý người khuyết tật; 

b) Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

c) Thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

d) Người khuyết tật; 

đ) Người đại diện hợp pháp của người khuyết tật. 

Chương 2 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT, 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

 
Điều 2. Hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập gồm các thành viên theo quy định tại khoản 2 Điều 16 
Luật người khuyết tật. 
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2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoạt động theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều 16 Luật người khuyết tật. 

3. Hội đồng có nhiệm vụ xác định dạng tật và mức độ khuyết tật; xác định lại mức độ 
khuyết tật đối với người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật. 

4. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng: 

a) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì các hoạt động của Hội đồng; 

b) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận đơn và hồ sơ; 

- Hướng dẫn người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ; 

- Ghi biên bản các phiên họp của Hội đồng; 

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xây dựng, hoàn chỉnh và lưu giữ các văn bản của Hội đồng; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

c) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã có trách nhiệm: 

- Cung cấp thông tin về chuyên môn y tế liên quan đến người khuyết tật cho Hội đồng; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

d) Thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham gia đánh giá mức độ khuyết tật, tham dự 
đầy đủ các phiên họp kết luận của Hội đồng, tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ 
do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

5. Khi thành lập, thay đổi thành viên Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm ra Quyết định thành lập, thay thế hoặc bổ sung thành viên của Hội đồng. 

6. Hội đồng có cùng nhiệm kỳ với Ủy ban nhân dân cấp xã. 

7. Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 3. Phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật 

1. Xác định dạng khuyết tật: 

a) Xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi: 

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn 
người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi” 
theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để xác định dạng khuyết tật của trẻ 
khuyết tật. 

Thành viên Hội đồng chỉ đánh giá 03 dạng khuyết tật sau: Khuyết tật vận động, khuyết tật 
nhìn và khuyết tật thần kinh, tâm thần. 

b) Xác định dạng khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên: 

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của người khuyết tật, phỏng vấn 
người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu xác định 
dạng khuyết tật cho người từ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
này để xác định dạng khuyết tật của người khuyết tật. 

2. Xác định mức độ khuyết tật: 

a) Xác định mức độ khuyết tật cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi: 

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể của trẻ khuyết tật, phỏng vấn 
người đại diện hợp pháp của trẻ và sử dụng “Phiếu đánh giá mức độ khuyết tật dành cho trẻ dưới 
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6 tuổi” theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này để đánh giá mức độ khuyết tật 
của trẻ khuyết tật. 

b) Xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên: 

Thành viên Hội đồng quan sát trực tiếp các dấu hiệu cụ thể cũng như các hoạt động của 
người khuyết tật, phỏng vấn người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu 
đánh giá mức độ khuyết tật dành cho người đủ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch này để đánh giá mức độ khuyết tật của người khuyết tật. 

Chương 3 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật 

1. Hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật gồm: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; 

b) Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu 
thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có); 

c) 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. 

2. Hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật gồm: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; 

b) Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật. 

Điều 5. Thủ tục và trình tự thực hiện xác định và xác định lại mức độ khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật, người khuyết 
tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 
Thông tư liên tịch này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú (khi nộp hồ sơ 
xuất trình sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông 
tin kê khai trong đơn). 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) 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; 

b) Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo 
phương pháp và nội dung quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này; lập hồ sơ, biên bản kết luận 
xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông 
tư liên tịch này. 

Riêng 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 xác định mức độ khuyết tật 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. 
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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 đây thì 
Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật. 

4. Đối với những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật thì 
Hội đồng cấp giấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám định y khoa thực hiện (qua 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Điều 6. Thủ tục và trình tự cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Đối với trường hợp do Hội đồng thực hiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
có biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban 
nhân cấp xã niêm yết và 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 có ý kiến thắc mắc 
không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày, Hội đồng tiến hành xác minh, 
thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo hoặc thắc mắc. 

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: Căn cứ kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về dạng khuyết tật và mức 
độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số 07 ban 
hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

Điều 7. Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Giấy xác nhận khuyết tật phải bảo đảm đầy đủ các nội dung cơ bản quy định tại khoản 1 
Điều 19 Luật người khuyết tật. 

2. Giấy xác nhận khuyết tật được làm bằng giấy cứng, hình chữ nhật, khổ 9 cm x 12 cm, 
nền màu xanh nhạt, sử dụng kiểu chữ Times New Roman (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt 
TCVN-6909/2001) theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

3. Theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương hướng dẫn, tổ chức in phôi Giấy xác nhận khuyết tật để cấp cho các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn. 

Điều 8. Đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Giấy xác nhận khuyết tật: 

a) Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; 

b) Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên. 

2. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật: 

a) Thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật; 

b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật. 

3. Trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng theo kiến nghị của cơ quan 
thanh tra, kiểm tra phát hiện không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu hồi Giấy 
xác nhận khuyết tật. 

Điều 9. Thủ tục và trình tự đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người 
đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên 
tịch này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú. 

Ủy ban nhân dân cấp xã cấp mới Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi lại Giấy xác 
nhận khuyết tật cũ. 
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2. Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết 
định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Riêng đối với trường hợp thay đổi dạng khuyết tật 
hoặc mức độ khuyết tật thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư liên tịch này. 

3. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng không đúng dạng tật, 
mức độ khuyết tật: căn cứ kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện việc thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật và cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật theo 
đúng dạng tật, mức độ khuyết tật. 

Chương 4 

KINH PHÍ THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật được bố 
trí trong dự toán chi ngân sách xã hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật được lập, 
phân bổ, sử dụng, quản lý và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế 
toán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch này. 

Điều 11. Nội dung và mức chi 

1. Chi cho công tác xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật, 
bao gồm: 

a) Chi văn phòng phẩm; in ấn Giấy xác nhận khuyết tật, biểu mẫu; mua sổ, sách, tài liệu 
phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

b) Chi họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật: 

- Chủ tịch Hội đồng tối đa 70.000 đồng/người/buổi; 

- Thành viên tham dự tối đa 50.000 đồng/người/buổi; 

- Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi tối đa 15.000 đồng/người/buổi. 

c) Chi phí giám định y khoa: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC 
ngày 5/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám 
định y khoa. 

2. Chi tuyên truyền, phổ biến về hồ sơ và các văn bản liên quan phục vụ công tác xác định 
mức độ khuyết tật; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của Hội đồng áp dụng 
theo quy định hiện hành về kinh phí thực hiện đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Chương 5 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Chế độ báo cáo 

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm tổng hợp danh sách người khuyết 
tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu 
số 08 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 
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b) Trách nhiệm của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm tổng hợp danh sách người khuyết 
tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 
09 ban hành hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

c) Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7 hàng năm về danh sách 
người khuyết tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 2 năm 2013. 

2. Những quy định liên quan đến người khuyết tật tại Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ 
giúp các đối tượng bảo trợ xã hội hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những quy định tại Thông tư 
liên tịch này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh 
kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào 
tạo để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ Y TẾ 

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Xuyên 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Trọng Đàm 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Nghĩa 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Minh 
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Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT  
VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn): 
……………………………………………………………………………… 

Huyện (quận, thị xã, thành phố):…………………………………………… 

Tỉnh, thành phố:…………………………………………….........…………. 

 

Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn): 
……………………………………………...........................................…………………………………… 

Số chứng minh nhân dân:……………………..........................................………………………………… 

Họ tên người khuyết tật: .....……………..........................................………..Nam, Nữ …………………. 

Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm .................. 

Quê quán: …………………………………..........................................…………………………………… 

Hộ khẩu thường trú tại…………...........................................……………………………………………… 

Xã (phường, thị trấn) …………….…………………. huyện (quận, thị xã, TP) .................………………  

Tỉnh…………………………………................................................................................………………… 

Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật 
…………………………………………………............................................……………………………… 

………………………………………………............................................………………………………… 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị: 

- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật; 

- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật. 

Đính kèm các giấy tờ sau đây (nếu có): 

- Giấy xác nhận mức độ khuyết tật; 

- Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa; 

- Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện); 

- Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần; 

- Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; 

- Giấy khác (Ghi cụ thể …………………………………………………………) 

 

 ……, ngày … tháng … năm 20…….. 

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 

UBND XÃ …………….. 

HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Phần A 

PHIẾU XÁC ĐỊNH DẠNG KHUYẾT TẬT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI 

 

Họ và tên trẻ được đánh giá: ………………………….........................................…………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh: …….………………….........................................………………………………… 

Giới tính:………..Nam………….Nữ 

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn:………............……Xã…..…..............……..Huyện………..................………… 

Tỉnh: ………………………………………………………….....................................………….………… 

Họ tên cha: ………………………………………………………………………........................................ 

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………......................................... 

Họ tên người đại diện của trẻ được đánh giá (ghi rõ quan hệ): 

Số Chứng minh thư của người đại diện:……..........................................……….Ngày cấp:…../…../…….  

Nơi cấp: …………………………………………………………….......................................……………. 

Dưới đây là các dấu hiệu cần quan sát trên trẻ khuyết tật. Hãy đánh xấu X vào ô “Có” khi quan sát thấy 
các dấu hiệu tương ứng. 

 

STT Các dạng khuyết tật Có Không 

 1. Khuyết tật vận động   

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.   

 2. Khuyết tật nhìn   

4 Mù mắt hoặc thiếu mắt   

 3. Khuyết tật thần kinh, tâm thần   

5 Thường xuyên lên cơn co giật   

Kết luận: 

Dạng khuyết tật: 

Ghi chú: Hội đồng chuyển Hội đồng giám định y khoa xác định những trường hợp có các dấu hiệu 
khác ngoài những dấu hiệu thuộc 3 dạng khuyết tật nêu trên 

 ………… ngày ... tháng ... năm 20……. 

Người đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần B 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU XÁC ĐỊNH DẠNG KHUYẾT TẬT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI 

 

1. Giới thiệu 

- Phiếu xác định dạng khuyết tật dành cho việc xác định dạng khuyết tật cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi. 

+ Phiếu xác định dạng khuyết tật bao gồm 5 dấu hiệu để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc 
một hoặc nhiều trong 3 dạng khuyết tật khác nhau: Khuyết tật vận động; khuyết tật nhìn và khuyết tật thần 
kinh, tâm thần. 

+ Dạng khuyết tật nghe, nói; dạng khuyết tật trí tuệ và dạng khuyết tật khác ở trẻ dưới 6 tuổi đòi hỏi 
chuyên môn sâu nên không được đề cập trong phiếu xác định dạng khuyết tật này và Hội đồng có thể 
chuyển các trường hợp nghi ngờ có các dạng khuyết tật đó lên Hội đồng giám định y khoa xác định. 

- Phương pháp xác định dạng khuyết tật: Để hoàn thành các mục đánh giá trong phiếu xác định 
dạng khuyết tật, người đánh giá cần kết hợp cả 2 phương pháp: 

+ Quan sát trực tiếp các dấu hiệu không bình thường của trẻ khuyết tật. 

+ Phỏng vấn người chăm sóc trẻ về các dấu hiệu không bình thường của trẻ. 

2. Hướng dẫn sử dụng phiếu xác định dạng khuyết tật 

Người đánh giá cần xác định từng dấu hiệu trong phiếu xác định dạng khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi. 

- Nếu trẻ được đánh giá là “có” ở 1 trong các dấu hiệu của dạng khuyết tật nào thì ở phần kết luận 
trẻ đó sẽ được ghi nhận thuộc dạng khuyết tật tương ứng như khuyết tật vận động hoặc khuyết tật nhìn 
hoặc khuyết tật thần kinh, tâm thần. 

- Nếu trẻ khuyết tật có nhiều dạng khuyết tật khác nhau thì trong phần kết luận dạng khuyết tật của 
Phiếu xác định dạng khuyết tật, người đánh giá phải ghi tất cả các dạng khuyết tật mà trẻ khuyết tật được 
xác định. Ví dụ trẻ khuyết tật có thể có 2 hoặc cả 3 dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động; khuyết tật nhìn; 
khuyết tật thần kinh, tâm thần. 

- Sau khi đã xác định được dạng khuyết tật, trẻ khuyết tật tiếp tục được đánh giá mức độ khuyết tật 
để xác định mức độ khuyết tật. 

- Hội đồng chuyển Hội đồng giám định y khoa để xác định những trường hợp có các dấu hiệu khác 
ngoài những dấu hiệu trong phiếu xác định dạng khuyết tật hoặc khó xác định dạng khuyết tật trong 3 
dạng khuyết tật trong phiếu xác định dạng khuyết tật. 
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Mẫu số 03 

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 

UBND XÃ …………….. 

HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Phần A 

PHIẾU XÁC ĐỊNH DẠNG KHUYẾT TẬT CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Họ và tên người được đánh giá: …………………....................................…………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh: …….……………………………………………………......................................... 

Giới tính:………..Nam………….Nữ 

Địa chỉ nơi cư trú: Thôn:…........................………Xã…..…........................……Huyện………...………… 

Tỉnh: ……………………………………………......................................………………………………… 

Họ tên cha: ………………………………………………………………………........................................ 

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………......................................... 

Họ tên Vợ/Chồng: .………………………………………………………………........................................ 

Họ tên người đại diện của người được đánh giá (ghi rõ quan hệ): 

Số Chứng minh thư của người đại diện:……...........................................……….Ngày cấp:…../…../…….  

Nơi cấp: …………………………………………….........................................……………………………. 

Dưới đây là các câu hỏi về khả năng thực hiện các hoạt động của người khuyết tật. Hãy đánh dấu X vào 
các câu trả lời tương ứng. 

 

STT Các dạng khuyết tật Có Không 

 1. Khuyết tật vận động   

1 Khó khăn trong các hoạt động như ngồi, đứng và đi   

2 Yếu, liệt hoặc hạn chế vận động tay, chân, lưng, cổ   

3 Bị dị tật, biến dạng ở đầu, cổ, lưng, chân hoặc tay   

 2. Khuyết tật nghe, nói   

4 Khó khăn khi nói hoặc không nói được   

5 Khó khăn khi nghe hoặc không nghe được   

6 Bị dị tật, bị biến dạng ở vùng tai, mũi và miệng   

 3. Khuyết tật nhìn   

7 Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy các đồ vật trong nhà   

8 Khó khăn khi phân biệt màu sắc hoặc không phân biệt được các màu sắc   

9 Bị dị tật, bị biến dạng ở vùng mắt   
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STT Các dạng khuyết tật Có Không 

 4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần   

10 Thường ngồi một mình, chơi một mình, không bao giờ nói chuyện  
hoặc quan tâm tới bất kỳ ai 

  

11 Có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ 
hoặc có các hành vi hủy hoại bản thân như đập đầu, cắn chân tay của chính 
mình 

  

12 Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật  
chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, gọi 
hỏi không biết 

  

 5. Khuyết tật trí tuệ   

13 Khó khăn trong việc nhận biết người thân trong gia đình hoặc khó khăn 
trong giao tiếp với những người xung quanh so với người cùng lứa tuổi 

  

14 Chậm chạp, ngờ nghệch hoặc không thể làm được một việc đơn giản  
(so với tuổi) dù đã được hướng dẫn 

  

15 Khó khăn trong việc học tập (đọc, viết và làm toán) so với người cùng tuổi 
do chậm phát triển trí tuệ 

  

 6. Khuyết tật khác   

16 Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do tê bì 
hoặc mất cảm giác ở tay, chân mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng 

  

17 Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do các 
nguyên nhân 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 

  

18 Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do các 
nguyên nhân khác 

  

Kết luận: 

Dạng khuyết tật: 

 

 …………ngày ...tháng ...năm 20….. 

Người đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần B 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU XÁC ĐỊNH DẠNG KHUYẾT TẬT  
CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

 

1. Giới thiệu 

Phiếu xác định dạng khuyết tật dành cho việc xác định dạng khuyết tật cho người khuyết tật từ 6 
tuổi trở lên. Phiếu này được xây dựng dựa trên bộ câu hỏi phát hiện Người khuyết tật (NKT) của Tổ chức 
Y tế Thế giới (TCYTTG) có chỉnh sửa căn cứ vào: 

- Việc phân chia các dạng khuyết tật của Luật người khuyết tật Việt Nam. 

- Các khái niệm về khuyết tật của TCYTTG. 

- Tham khảo Bộ câu hỏi phát hiện NKT của các điều tra khuyết tật khác nhau đã được thực hiện tại 
Việt Nam. 

Phiếu xác định dạng khuyết tật bao gồm 18 dấu hiệu để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc một 
(hoặc nhiều hơn) trong 6 dạng khuyết tật khác nhau: Khuyết tật vận động; khuyết tật nghe nói; khuyết tật 
nhìn; khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác. 

2. Phương pháp xác định dạng khuyết tật 

Để hoàn thành các mục đánh giá trong phiếu xác định dạng khuyết tật, người đánh giá cần kết hợp 
cả hai phương pháp: 

- Quan sát trực tiếp các dấu hiệu không bình thường của người khuyết tật trong cuộc sống hàng 
ngày tại môi trường quen thuộc nơi người khuyết tật đang sinh sống. 

- Phỏng vấn đối tượng, người chăm sóc đối tượng về các dấu hiệu và khả năng thực hiện các hoạt động. 

3. Hướng dẫn sử dụng phiếu xác định dạng khuyết tật 

Người đánh giá cần xác định từng dấu hiệu trong phiếu xác định dạng khuyết tật cho người từ đủ  
6 tuổi trở lên. 

- Nếu người khuyết tật được đánh giá là “có” ở 1 trong 3 dấu hiệu của dạng khuyết tật nào thì ở 
phần kết luận người đó sẽ được ghi nhận thuộc dạng khuyết tật tương ứng. 

- Một người khuyết tật có thể có một hoặc nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Do vậy, trong phần kết 
luận dạng khuyết tật của Phiếu Xác định dạng tật, người đánh giá phải ghi tất cả các dạng khuyết tật mà 
người khuyết tật được xác định. Ví dụ như dạng khuyết tật: Vận động, Nghe nói, Nhìn, Trí tuệ... 

Sau khi đã xác định được dạng khuyết tật, người khuyết tật tiếp tục được đánh giá mức độ khuyết 
tật để xác định mức độ khuyết tật. 
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Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 
UBND XÃ …………….. 

HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MĐKT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phần A 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT CHO NGƯỜI DƯỚI 6 TUỔI 

 

Họ và tên trẻ được đánh giá: ……………………………………………………............................................ 
Ngày, tháng, năm sinh: …….……………………………………………………........................................... 
Giới tính:………..Nam………….Nữ 
Địa chỉ nơi cư trú: Thôn:……..…..................Xã………..…Huyện……………Tỉnh……….......................... 
Họ tên cha: ………………………………………………………………………........................................... 
Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………........................................... 
Họ tên người đại diện của người được đánh giá (ghi rõ quan hệ): 
Số Chứng minh thư của người đại diện:…………….............................................Ngày cấp:…../…../……..  
Nơi cấp: …………………………………………………………………………........................................... 
Dưới đây là bảng đánh giá về mức độ khuyết tật. Quan sát trực tiếp các dấu hiệu trên trẻ khuyết tật và 
đánh dấu vào các ô tương ứng. 

 
                                           Tình trạng 

Các dấu hiệu  
Có Không 

1. Khuyết tật đặc biệt nặng   
Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân   
Thiếu hai tay   
Thiếu hai chân   
Thiếu một tay và thiếu một chân   
Mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt   
Thường xuyên lên cơn co giật (từ 15 cơn co giật/tháng trở lên)   
2. Khuyết tật nặng   
Không cử động được tay hoặc không cử động được chân   
Thiếu một tay   
Thiếu một chân   
Mù một mắt   
Thiếu một mắt   
Thường xuyên lên cơn co giật (từ 4 đến 14 cơn co giật/tháng).   

Kết luận mức độ khuyết tật: 

Ghi chú: Trường hợp trẻ khuyết tật có các dấu hiệu ngoài những dấu hiệu trên và Hội đồng không 
xác định được mức độ khuyết tật của trẻ thì Hội đồng ghi “Không xác định được” vào dòng kết luận và 
chuyển lên Hội đồng giám định y khoa. 

 ……….. ngày ...tháng ...năm 20.... 

Người đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phần B 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI 

 

1. Giới thiệu chung 

Phiếu này được thiết kế nhằm xác định mức độ khuyết tật đặc biệt nặng và khuyết tật nặng cho trẻ 
khuyết tật dưới 6 tuổi cho 3 dạng khuyết tật vận động, nhìn và thần kinh, tâm thần. Phiếu được thiết kế 
trên cơ sở: 

- Việc phân chia các dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật của Luật người khuyết tật Việt Nam. 

- Đặc điểm phát triển của trẻ. 

2. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi 

Để hoàn thành các mục đánh giá trong phiếu, người đánh giá cần kết hợp cả hai phương pháp: 

- Quan sát trực tiếp các dấu hiệu không bình thường của trẻ được đánh giá. Đây là phương pháp 
chính được sử dụng để xác định mức độ khuyết tật. 

- Phỏng vấn người chăm sóc trẻ về một số dấu hiệu được liệt kê trong phiếu. 

Trên cơ sở những thông tin thu được từ việc quan sát và phỏng vấn để xác định mức độ khuyết tật 
của trẻ được đánh giá. 

3. Hướng dẫn sử dụng phiếu xác định mức độ khuyết tật cho trẻ dưới 6 tuổi 

Phiếu đánh giá bao gồm 2 mức độ khuyết tật sau: 

- Khuyết tật đặc biệt nặng: Khi có một trong 6 dấu hiệu như: Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân; 
thiếu hai tay; thiếu hai chân; thiếu một tay và thiếu một chân; mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt; thường 
xuyên lên cơn co giật (từ 15 cơn co giật/tháng trở lên). 

- Khuyết tật nặng: Khi có một trong 6 dấu hiệu như: Không cử động được tay hoặc không cử động 
được chân; thiếu một tay; thiếu một chân; mù một mắt; thiếu một mắt; thường xuyên lên cơn co giật (từ 4 
đến 14 cơn co giật/tháng). 

4. Nguyên tắc đánh giá 

- Đối với các trường hợp trong quá trình đánh giá còn nhiều thông tin nghi ngờ, Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật cần đánh giá lại để có kết luận chính xác. 

- Đối với trường hợp trẻ khuyết tật đã được xác định thuộc 3 dạng khuyết tật vận động, khuyết tật 
nhìn và khuyết tật thần kinh/tâm thần nhưng có các dấu hiệu khác ngoài các dấu hiệu đã được liệt kê trong 
bảng trong Mẫu 02 phần A thì Hội đồng chuyển tiếp lên Hội đồng giám định y khoa để có đánh giá và kết 
luận chính xác. 
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Mẫu số 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 
UBND XÃ …………….. 

HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MĐKT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phần A 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 6 TUỔI TRỞ LÊN 
 

Họ và tên trẻ được đánh giá: ……………………………………………………............................................ 
Ngày, tháng, năm sinh: …….……………………………………………………........................................... 
Giới tính:………..Nam………….Nữ 
Địa chỉ nơi cư trú: Thôn:………........................Xã…..………....................Huyện………………................ 
Tỉnh ................................................................................................................................................................. 
Họ tên cha: …………………………………………………………………….............................................. 
Họ tên mẹ: ……………………………………………………………………….......................................... 
Họ tên Vợ/Chồng: .……………………………………………………………… 
Họ tên người đại diện của người được đánh giá (ghi rõ quan hệ): 
Số Chứng minh thư của người đại diện:…………….............................................Ngày cấp:…../…../…….  
Nơi cấp: ………………………………………………………………………….......................................... 
Dưới đây là các câu hỏi về khả năng thực hiện các hoạt động của người khuyết tật. Hãy cho điểm vào các 
câu trả lời tương ứng.  
 

Mức độ thực hiện 
 
Các hoạt động 

Thực hiện 
được (2đ) 

Thực hiện được 
nhưng cần sự  
trợ giúp (1đ) 

Không thực 
hiện được 

(0đ) 

Không xác 
định được 

(đánh dấu X) 

1. Tự đi lại     

2. Tự ăn/uống     

3. Tự đi tiểu tiện, đại tiện     

4. Tự vệ sinh cá nhân: như đánh răng,  
rửa mặt, tắm rửa... 

    

5. Tự mặc/Cởi quần áo, giầy dép     

6. Nghe và hiểu người khác nói gì     

7. Diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản 
thân qua lời nói 

    

8. Tham gia các việc trong gia đình như gấp 
quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm 

    

Kết luận mức độ khuyết tật: 
Mức độ đặc biệt nặng: 0 - 4 đ 
Mức độ nặng: 5 - 11 đ 
Mức độ nhẹ: Từ 12 điểm trở lên 
Ghi chú:Ttrường hợp người đánh giá không xác định được mức độ khuyết tật của người được đánh 

giá thì khoanh tròn vào dấu X ở ô “Không xác định được” tương ứng. 

 ………. ngày ...tháng ...năm 20…. 

Người đánh giá 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



 
 

154      A system of policies on social assistance 

Phần B 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT  
CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

 

1. Giới thiệu chung 

Phiếu xác định mức độ khuyết tật được thiết kế nhằm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết 
tật từ 6 tuổi trở lên. 

Phiếu xác định mức độ khuyết tật được thiết kế trên cơ sở: 

- Việc phân chia các dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật của Luật người khuyết tật Việt Nam. 

- Định nghĩa và đặc điểm của từng dạng khuyết tật. 

- Những hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày của một cá nhân bình 
thường trong điều kiện xã hội của Việt Nam. 

- Những công cụ sàng lọc, chẩn đoán, đánh giá khuyết tật của các nước tiên tiến (Mỹ, Nhật, Anh...). 

2. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật 

Để hoàn thành các mục đánh giá trong phiếu, người đánh giá cần kết hợp cả hai phương pháp: 

- Quan sát trực tiếp khả năng thực hiện các hoạt động của đối tượng được đánh giá. Đây là phương 
pháp chính được sử dụng để xác định mức độ khuyết tật. Người đánh giá cần chú ý quan sát người khuyết 
tật thực hiện các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày tại môi trường quen thuộc nơi người khuyết tật 
đang sinh sống. 

- Phỏng vấn đối tượng, người chăm sóc đối tượng về khả năng thực hiện các hoạt động được liệt kê 
trong phiếu. 

Trên cơ sở những thông tin thu được từ việc quan sát và phỏng vấn mới xác định mức độ thực hiện 
trong từng hoạt động của đối tượng được đánh giá. 

3. Hướng dẫn sử dụng phiếu xác định mức độ khuyết tật 

Phiếu đánh giá bao gồm 8 hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Trong 
mỗi hoạt động, người đánh giá cần xác định khả năng thực hiện hoạt động đó của người khuyết tật theo 3 
mức độ sau: 

- Mức độ “Thực hiện được”: Người khuyết tật có khả năng tự thực hiện hoạt động một cách độc lập 
trong cả quá trình của hoạt động mà không cần sự trợ giúp nào. 

- Mức độ “Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp”: Người khuyết tật có thể thực hiện được một số 
bước nhỏ trong từng hoạt động; hoặc người khuyết tật có thể thực hiện được hoạt động nếu được trợ giúp 
một phần trong hoạt động đó. Sự trợ giúp này bao gồm hai loại: 

+ Dụng cụ trợ giúp: Người khuyết tật có thể thực hiện hoạt động khi có các dụng cụ trợ giúp như: 
gậy, nẹp, nạng, chân giả, máy trợ thính, kính trợ thị… 

+ Người trợ giúp: Người khuyết tật chỉ có thể thực hiện hoạt động khi có người khác trợ giúp. 

- Mức độ “Không thực hiện được”: Người khuyết tật hoàn toàn không thể thực hiện tất cả các bước 
của hoạt động, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. 

Người đánh giá căn cứ vào khả năng thực hiện các hoạt động trong phiếu để xác định mức độ thực 
hiện của người khuyết tật. 

- Với mỗi hoạt động, người đánh giá cần quan sát trực tiếp NKT trong cuộc sống hàng ngày kết hợp 
với phỏng vấn người chăm sóc NKT và cộng đồng xung quanh để có kết luận chính xác về mức độ thực 
hiện trong từng hoạt động của NKT. Sau đó cho điểm vào các ô tương ứng: 

 Nếu hoạt động được đánh giá ở cột “Thực hiện được”: Ghi 2đ vào ô tương ứng. 

 Nếu hoạt động được đánh giá ở cột “Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp”: Ghi 1đ vào ô tương ứng. 
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 Nếu hoạt động được đánh giá ở cột “Không thể thực hiện được”: Ghi 0đ vào ô tương ứng. 

 Nếu hoạt động nào không xác định được mức độ thực hiện thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 

* Các hoạt động được đánh giá như sau: 

Hoạt động 1- “Tự đi lại”: 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện được việc đi lại một cách dễ dàng và không 
cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật đi lại khó khăn hoặc cần có gậy, 
nạng, nẹp, chân giả hoặc người để hỗ trợ trong việc đi lại. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật phải ngồi, nằm một chỗ, hoặc dùng xe lăn hoặc 
người khác bế/cõng để di chuyển. 

Hoạt động 2 - “Tự ăn/uống”: 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện hoạt động này bao gồm từ việc đi lấy bát, thức 
ăn, tự xúc/gắp thức ăn và nhai nuốt một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật có khó khăn trong nhai nuốt hoặc 
cần có người khác giúp đỡ một phần trong quá trình ăn uống như xúc cơm vào miệng, hướng dẫn vị trí đặt 
thức ăn hoặc cầm bát giúp. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không tự lấy thức ăn, không tự xúc/gắp 
thức ăn cho vào miệng được. 

Hoạt động 3 - “Tự đi tiểu tiện, đại tiện”: 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện hoạt động này bao gồm cả việc tự đi lại đến 
nhà vệ sinh hoặc nơi đi tiểu tiện, đại tiện một cách dễ dàng và không cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật có khó khăn trong việc đi đến nhà vệ 
sinh hoặc nơi đi tiểu tiện, đại tiện hoặc khó khăn trong việc đại, tiểu tiện mà cần có sự trợ giúp của người 
hoặc dụng cụ trợ giúp. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không tự kiểm soát được việc đi tiểu tiện, 
đại tiện mà luôn luôn phải có người trợ giúp để thực hiện hoạt động. 

Hoạt động 4 - “Tự vệ sinh cá nhân: Như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa...”: 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện hoạt động này một cách dễ dàng bao gồm cả 
việc đi lại đến nơi thực hiện hoạt động vệ sinh cá nhân, sử dụng các đồ dùng vệ sinh cá nhân mà không 
cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật có khó khăn trong việc đi đến nơi 
thực hiện hoạt động vệ sinh cá nhân; có khó khăn trong sử dụng các đồ dùng vệ sinh cá nhân; hoặc khó 
khăn trong thực hiện hoạt động đó và cần có sự hỗ trợ của người hoặc dụng cụ trợ giúp. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không tự thực hiện được việc vệ sinh cá 
nhân mà luôn luôn phải có người trợ giúp để thực hiện hoạt động. 

Hoạt động 5 - “Tự mặc/cởi quần áo, giầy dép”: 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện hoạt động này một cách dễ dàng bao gồm cả 
việc đi lấy quần áo, giầy dép, ngồi xuống, đứng lên trong quá trình mặc/cởi quần áo, giầy dép mà không 
cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật có khó khăn trong việc đi lấy quần 
áo, giầy dép; trong quá trình cởi/mặc quần áo, giầy dép mà cần có sự trợ giúp của người khác hoặc dụng 
cụ trợ giúp. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không tự thực hiện được hoạt động này mà 
luôn luôn phải có người trợ giúp để thực hiện hoạt động này. 
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Hoạt động 6 - “Nghe và hiểu người khác nói gì”: 

- Người đánh giá có thể đưa ra hai trong số các yêu cầu sau để người khuyết tật thực hiện (hoặc 
người đánh giá có thể nhờ người nhà người khuyết tật hỏi giúp để tránh việc hiểu sai do không quen giọng 
nói): chỉ cho tôi cái ghế; đưa cho tôi quyển sách; lấy cho tôi cốc nước; đứng lên; ngồi xuống; đi xuống bếp 
lấy cho tôi cái bát; anh/chị có quen người này không (chỉ vào người nhà người khuyết tật)... 

- Thực hiện được: Nếu người khuyết tật nghe được và tự thực hiện được các hoạt động theo yêu cầu 
mà không cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật có khó khăn về nghe và hiểu yêu cầu 
mà cần có sự hỗ trợ của người khác hoặc dụng cụ trợ giúp như máy trợ thính. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không nghe và không hiểu được các yêu cầu. 

Hoạt động 7 - “Diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản thân qua lời nói”: 

Người đánh giá có thể đưa ra hai trong số các câu hỏi sau để người khuyết tật trả lời (hoặc người 
đánh giá có thể nhờ người nhà người khuyết tật hỏi giúp để tránh việc hiểu sai do không quen giọng nói): 
Anh/chị đã ăn cơm chưa? Anh/chị có muốn uống nước không? Anh/chị có mong muốn gì? Anh/chị bị tình 
trạng này trong bao lâu rồi?... 

- Tự thực hiện được: Nếu người khuyết tật trả lời được rõ ràng, lưu loát mà không cần sự trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật trả lời khó khăn như phải sử dụng ký 
hiệu, nói lắp, nói ngọng, nói không rõ hoặc phải nhờ người khác diễn đạt thêm cho rõ. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không trả lời được, không nói được. 

Hoạt động 8 - “Tham gia các việc trong gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm”: 

Hỏi người khuyết tật hoặc người chăm sóc người khuyết tật xem người khuyết tật có làm được hai 
trong những việc đã liệt kê gấp quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm... 

- Tự thực hiện được: Nếu người khuyết tật tự thực hiện được các công việc trên mà không cần sự 
trợ giúp nào. 

- Thực hiện được nhưng cần sự trợ giúp: Nếu người khuyết tật chỉ thực hiện được một phần nào các 
hoạt động đó hoặc cần sự trợ giúp trong quá trình thực hiện hoạt động. 

- Không thực hiện được: Nếu người khuyết tật hoàn toàn không thực hiện được các hoạt động. 

Sau khi đã đánh giá xong, tiến hành cộng tổng điểm của tất cả 8 hoạt động. Và kết luận mức độ 
khuyết tật như sau: 

 Mức độ đặc biệt nặng: 0 - 4 đ 

 Mức độ nặng: 5 - 11 đ 

 Mức độ nhẹ: từ 12 điểm trở lên 

4. Nguyên tắc đánh giá 

- Đối với các trường hợp trong quá trình đánh giá còn nhiều thông tin nghi ngờ, Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật cần hẹn đánh giá lại để có kết luận chính xác. 

- Đối với những trường hợp mà người khuyết tật có một trong các hoạt động được đánh giá là 
“Không xác định được” thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật chuyển tiếp lên Hội đồng giám định y 
khoa để có kết luận chính xác. 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        157 

Mẫu số 06 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 
BIÊN BẢN 

HỌP KẾT LUẬN DẠNG TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT  
CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

 
I. Thời gian, địa điểm 
Hôm nay, vào hồi ....giờ....ngày ....tháng……...năm 20... tại …………………….......................................... 
II. Thành phần 
 
1. Ông (bà) ……………………….. Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 
2. Ông (bà) ……………………….. Công chức cấp xã phụ trách công tác LĐTBXH; 
3. Ông (bà) ……………………….. Trưởng trạm y tế cấp xã; 
4. Ông (bà) ……………………….. Chủ tịch (hoặc phó) UBMT Tổ quốc Việt Nam, thành viên; 
5. Ông (bà) ……………………….. Chủ tịch (hoặc phó) Hội LH Phụ nữ VN; 
6. Ông (bà) ……………………….. Bí thư (hoặc phó) Đoàn TNCSHCM; 
7. Ông (bà) ……………………….. Chủ tịch (hoặc phó) Hội cựu chiến binh; 
8. Ông (bà) ………………………................................................................................................................... 

III. Chủ trì, thư ký 
1. Chủ trì........................................................................................................................................................... 
2. Thư ký .......................................................................................................................................................... 

IV. Nội dung 
1. Mục đích: Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho ông (bà) ……………........................................... 
Sinh ngày: …………………………………………………............................................................................ 
Quê quán: ………………………………………………………………………............................................ 
Hiện có hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………. 
2. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến cuộc họp  
………………………………………………………………………….......................................................... 
Kết quả biểu quyết: trường hợp Ông (bà)………………………………………............................................ 
 

Thành viên Hội đồng Dạng tật Mức độ khuyết tật 
Số phiếu tán thành   
Số phiếu không tán thành   

 
4. Kết luận 
Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau: ……………………………………........................................... 
…………………………………………………………………..................................................................... 
Cuộc họp kết thúc hồi …. giờ …. ngày ………. tháng ……….. năm 20 ……… 
Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND xã 02 bản và người đề nghị xác định mức độ khuyết tật 
giữ 01 bản, lưu 01 bản. 
 

THƯ KÝ 
(Chữ ký) 

Họ và tên 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 
Nơi nhận: 
- ………….; 
- Lưu: VT, … 
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Mẫu số 07 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT  
ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

 

GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
1 …………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 
3 GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

4 Số hiệu: ………….. 
5 Họ và tên: …………………………………..…………………………………..……………... 
6 Ngày sinh: …………………………………..…………………………………..…………….. 
7 Giới tính: ………………………………………………………………………..…………….. 
8 Nơi ĐKHK thường trú: ………………………………………………………..…………….... 
9 Dạng khuyết tật: …………………………..…………………………………..……………..... 
10 Mức độ khuyết tật: ……………………….…………………………………..…………….... 

  
11 Ngày    tháng    năm  

12 TM.UBND  
Chủ tịch 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 

 
 

Chú giải: 
1 Tên Ủy ban nhân dân xã phát hành Giấy xác nhận: chữ in hoa kiểu Times New Roman, chữ đứng, đậm, màu đen. 
2 Quốc hiệu: chữ in thường. 
3 Giấy xác nhận khuyết tật: chữ in hoa kiểu Times New Roman, chữ đứng, đậm, màu đỏ. 
4 Số hiệu của Giấy xác nhận: gồm dãy các chữ số và chữ cái, trong đó các chữ số đầu tiên là số mã vùng của địa phương 

(ví dụ: An Giang là 76, Bình Dương là 650, Hà Nội là 04), tiếp đó là dấu gạch chéo, tiếp sau dấu gạch chéo là dãy chữ cái và con 
số theo hướng dẫn cụ thể của từng địa phương, kiểu chữ in thường Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 

5 Họ và tên của người khuyết tật: chữ in hoa kiểu Times New Roman, chữ đứng, đậm, màu đen. 
6 Ngày sinh: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 
7 Giới tính: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 

Cách ghi: chỉ ghi “Nam” hoặc “Nữ”. 
8 Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 

Cách ghi: ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu của người khuyết tật. 
9 Dạng khuyết tật: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 
10 Mức độ khuyết tật: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 
11 Ngày tháng năm phát hành Giấy xác nhận: chữ in thường kiểu Times New Roman, chữ đứng, màu đen. 
12 Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên./. 
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UBND xã  
(phường, thị trấn) 

Mẫu số 08 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-
BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

  

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

STT Họ và tên Chia theo dạng khuyết tật Chia theo mức độ  
khuyết tật 

Vận 
động 

Nghe,
nói 

Nhìn Thần 
kinh, 
tâm 
thần 

Trí 
tuệ 

Khác Đặc 
biệt 
nặng 

Nặng Nhẹ Không 
xác định

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

……                       

  Tổng cộng                     

  

 
Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……… ngày ….. tháng ….. năm ….. 
Chủ tịch 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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UBND huyện (quận) 

Phòng LĐTBXH 

Mẫu số 09 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-
BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

  

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

STT Xã, phường, 
thị trấn 

Số 
người 
khuyết 

tật 

Chia theo dạng khuyết tật Chia theo mức độ 
 khuyết tật 

Vận 
động 

Nghe,
nói 

Nhìn Thần 
kinh, 

tâm thần

Trí 
tuệ 

Khác Đặc 
biệt 
nặng 

Nặng Nhẹ Không 
xác 
định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

…..                         

  Tổng cộng                       

  

 
Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……… ngày ….. tháng ….. năm ….. 
Trưởng phòng 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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UBND TỈNH (TP) 

Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội 

Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-
BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012) 

  

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

 

STT Quận, huyện,  
thị xã, thành phố 

Số 
người 
khuyết 

tật 

Chia theo dạng khuyết tật Chia theo mức độ  
khuyết tật 

Vận 
động

Nghe,
nói 

Nhìn Thần 
kinh, 
tâm 
thần 

Trí 
tuệ

Khác Đặc 
biệt 
nặng 

Nặng Nhẹ Không 
xác 
định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

……                         

  Tổng cộng                       

  

 
Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……… ngày ….. tháng ….. năm ….. 
GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật  
do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện 

 

Căn cứ Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên 
tịch quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định trình tự và thủ tục hồ sơ khám giám định để xác định mức độ khuyết 
tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với những trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật người 
khuyết tật, cụ thể như sau: 

1. Những trường hợp đã được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã được thành lập 
theo quy định tại Điều 16 Luật người khuyết tật thực hiện xác định mức độ khuyết tật (sau đây 
gọi là Hội đồng xác định mức độ khuyết tật), nhưng không đưa ra được kết luận về mức độ 
khuyết tật. 

2. 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. 

3. Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật hoặc cá nhân hoặc cơ quan 
hoặc tổ chức 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. 

Điều 3. Cơ quan thực hiện 

1. Chính quyền địa phương nơi người khuyết tật cư trú. 
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2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã (sau đây gọi tắt là phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) nơi người khuyết tật cư trú. 

3. Hội đồng Giám định y khoa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 
Hội đồng Giám định y khoa tỉnh). 

4. Hội đồng Giám định y khoa Trung ương; Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I 
và Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương II (sau đây gọi tắt là Hội đồng Giám định y 
khoa Trung ương). 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khám giám định mức độ khuyết tật là khám lâm sàng, cận lâm sàng để xác định mức độ 
khuyết tật tại Hội đồng Giám định y khoa các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật 
người khuyết tật. 

2. Khám giám định phúc quyết là khám giám định mức độ khuyết tật cho các đối tượng đã 
khám giám định mức độ khuyết tật ở Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương, 
nhưng người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận 
của Hội đồng Giám định y khoa nêu trên, yêu cầu khám phúc quyết. 

3. Đại diện hợp pháp của người khuyết tật bao gồm: 

a) Cá nhân là người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và được chính 
quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn nơi người khuyết tật cư trú (sau đây gọi tắt là cấp xã) 
xác nhận bằng văn bản. 

b) Tập thể là một nhóm người (từ hai người trở lên) mà mỗi cá nhân trong nhóm người đó 
có đủ tư cách pháp nhân hoặc một hay nhiều tổ chức có đủ tư cách pháp nhân và được chính 
quyền địa phương cấp xã nơi người khuyết tật cư trú xác nhận bằng văn bản. 

 

Chương II 

HỒ SƠ KHÁM GIÁM ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

 

Điều 5. Hồ sơ khám giám định 

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 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). 
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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 
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) Các giấy tờ theo quy định tại điểm c, điểm d, Khoản 1 Điều này. 

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 tại Khoản 2 Điều này. 

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. 

Điều 6. Hồ sơ khám giám định phúc quyết bao gồm 

1. Giấy giới thiệu của UBND xã quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư này. 

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. 

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 những giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này để Hội đồng Giám định y 
khoa Trung ương đối chiếu. 

Điều 7. Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ 

1. Trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật, Chủ tịch Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại 
Khoản 1, Điều 5 của Thông tư này và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

2. Trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Điều 15 Luật Người khuyết tật, Chủ 
tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy 
định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư này và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

3. Trường hợp khám giám định phúc quyết, Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh có trách 
nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này và chuyển cho Hội đồng 
Giám định y khoa Trung ương trong thời hạn 05 ngày làm việc. 
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4. Trong quá trình lập hồ sơ khám giám định, cơ quan, cá nhân lập hồ sơ giám định phải 
kiểm tra chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cá nhân hợp pháp khác có dán 
ảnh của người đi khám giám định để đối chiếu với các giấy tờ trong hồ sơ khám giám định. 

Điều 8. Tiếp nhận, giải quyết và quản lý hồ sơ khám giám định 

Ngay sau khi nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ khám giám định do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật chuyển đến: 

1. Trường hợp hồ sơ của đối tượng đã hoàn chỉnh theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ và cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội huyện chuyển hồ sơ khám giám định đến Hội đồng Giám định y 
khoa cấp tỉnh. 

2. Trường hợp hồ sơ khám giám định chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản để Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ. 

3. Hội đồng Giám định y khoa các cấp có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ khám giám 
định mức độ khuyết tật. Thời gian lưu trữ hồ sơ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ KHÁM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 

Điều 9. Tiếp nhận hồ sơ khám giám định tại Hội đồng Giám định y khoa 

1. Sau khi Hội đồng Giám định y khoa nhận được hồ sơ đề nghị khám giám định mức độ 
khuyết tật đầy đủ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, trong thời gian 30 
ngày làm việc, Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận 
dạng tật và mức độ khuyết tật. 

2. Đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi làm thủ tục khám giám định cho người 
khuyết tật phải có các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp pháp. 

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi người khuyết tật đăng ký hộ khẩu thường trú về 
quyền đại diện hợp pháp đối với người khuyết tật. 

- Trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật là cơ quan, tổ chức thì phải có giấy 
giới thiệu của cơ quan, tổ chức đó theo quy định. 

Điều 10. Quy trình khám giám định y khoa 

1. Quy trình khám giám định: Quy trình khám giám định thực hiện theo quy định hiện hành 
về khám giám định y khoa. 

2. Quy trình khám giám định phúc quyết 

a) Cá nhân hoặc cơ quan hoặc tổ chức hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật 
không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa thì làm đơn đề nghị khám giám 
định phúc quyết gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định 
(giải quyết lần 01). 
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b) Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hội đồng 
Giám định y khoa đã ban hành Biên bản giám định có trách nhiệm giải quyết (giải quyết lần 02). 
Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị vẫn chưa đồng ý với giải quyết của Hội đồng Giám định y 
khoa, chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Biên bản giải quyết lần 02, phải có 
kiến nghị bằng văn bản gửi Hội đồng Giám định y khoa. 

Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, Hội đồng Giám định y khoa bị kiến 
nghị hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa cấp trên. 

c) Các trường hợp kiến nghị về kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh 
thì Hội đồng Giám định y khoa Trung ương, Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I hoặc 
Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương II khám phúc quyết theo quy định. 

d) Trường hợp đã khám giám định phúc quyết tại Hội đồng Giám định y khoa Trung ương, 
Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I hoặc Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung 
ương II nhưng vẫn còn kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng 
Giám định y khoa khám phúc quyết lần cuối và kết luận của Hội đồng này là kết luận cuối cùng. 

đ) Sau khi có kết quả khám phúc quyết lần cuối, nếu đối tượng vẫn còn kiến nghị, thì các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Trong quá trình lập hồ sơ khám giám định, cơ quan, cá nhân lập hồ sơ khám giám định 
phải kiểm tra, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác có ảnh 
của người đi khám giám định với các giấy tờ trong hồ sơ khám giám định. 

Điều 11. Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật 

1. Xác định dạng tật và mức độ khuyết tật được thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật 
người khuyết tật và theo quy định của Chính phủ. 

2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết luận của Hội đồng, Hội đồng Giám 
định y khoa có trách nhiệm gửi 01 biên bản khám giám định mức độ khuyết tật theo mẫu quy 
định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này về: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện 01 bản, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã nơi đối tượng cư trú 01 bản và người 
khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật 01 bản. 

Điều 12. Thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác định mức độ khuyết tật 

1. Đối với người khuyết tật từ đủ 06 tuổi trở lên: Thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản 
xác định mức độ khuyết tật là 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành biên bản. 

2. Đối với người khuyết tật dưới 06 tuổi: Thời gian có hiệu lực pháp lý của biên bản xác 
định mức độ khuyết tật là 03 (ba) năm kể từ ngày ban hành biên bản. 

Điều 13. Phí khám giám định y khoa 

1. Những trường hợp quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật, phí 
giám định y khoa do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

2. Những trường hợp quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật 
được thực hiện như sau: 

a) Nếu kết quả khám giám định đúng như khiếu nại, tố cáo thì phí giám định y khoa do 
ngân sách nhà nước bảo đảm. 

b) Nếu kết quả khám giám định không đúng với khiếu nại, tố cáo thì phí giám định y khoa 
do cá nhân hoặc tổ chức khiếu nại, tố cáo chi trả. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2013. 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, Hội đồng Giám định y khoa các 
cấp thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Bảo trợ xã hội có trách nhiệm chỉ đạo và 
hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện đúng các quy định tại Thông tư này. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thực hiện 
đúng các quy định tại Thông tư này. 

4. Hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Cục Bảo trợ 
xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện Thông tư này, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần phản 
ánh kịp thời về Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ Y TẾ  

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Viết Tiến 
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PHỤ LỤC 1 

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHÁM GIÁM ĐỊNH 

(Kèm theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012  
của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

........... 1.......... 

 

Số:      /PTN-....2..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ......3......, ngày.......tháng.......năm........

  

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ khám giám định 

Tên cơ sở nộp hồ sơ: Hội đồng xác định khuyết tật xã/Phường/Thị trấn........................................................ 

Địa chỉ: ...........................................4...............................................................................................................  

Điện thoại: ................................................. Email (nếu có): ..........................................................................  

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ...5..............................đã nhận hồ sơ khám giám định bao gồm: 

 

1. Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã:  � 

2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật: � 

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp pháp, hợp lệ của đối tượng 
được đề nghị khám giám định (bản sao): 

� 

4. Các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên 
quan khác (nếu có): 

� 

5. Các giấy tờ chứng minh là đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi làm thủ tục khám 
giám định cho người khuyết tật phải có:  

� 

6. Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần 
liền kề gần nhất (nếu có): 

� 

  

  NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

  

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:        ngày       tháng      năm                Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:        ngày       tháng      năm                Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:        ngày       tháng      năm                Ký nhận 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH 

(Kèm theo Thông tư số 34 /2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012  
của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH  
Y KHOA......6.......... 

 

Số........../GĐYK-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ......7......., ngày.......tháng.......năm........

  

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH  

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
 

Hội đồng Giám định y khoa……………………………. 
 

Họp ngày.......tháng....... năm………để khám giám định, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đối với: 

Ông (bà):………………………………...........................................................…….. Năm sinh.….……...... 

Nguyên quán: ………………………………………………………….......................................................… 

Trú quán:…………………………………………………………………...................................................… 

Theo Giấy giới thiệu số: …….............................................................…… ngày…… tháng….. năm……....  

của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: ………………………………………............................................  

huyện/quận:………………………....….tỉnh/thành phố: ……….……….…..…...........................................  

Tình trạng bệnh, tật và sức khỏe theo giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: 
  

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI 
KẾT LUẬN 

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-LB8 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 …………………………………………………quyết định: 

Ông (bà): ………………………………………………..………………………………………………….... 

- Dạng khuyết tật: ………….……………………………...……………………………………………….... 

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/khuyết tật là: ………..…..…..…..…..…..% 

- Mức độ khuyết tật: ……………………………………………………………………………………….... 
  

Ủy viên Ủy viên thường trực Chủ tịch Hội đồng 
  

 
1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
3 Địa danh 
4 Địa chỉ cụ thể của xã/phường nộp hồ sơ 
5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
6 Tên Hội đồng Giám định y khoa 
7 Địa danh 
8 Khi Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB được thay thế bởi một Thông tư khác thì căn cứ vào những quy định của Thông tư đó để xác 
định dạng tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/khuyết tật. 
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện  
Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 
1019/QĐ-TTg); 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông 
tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai 
đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), 

 
 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng và 
quản lý nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án. 

2. Phạm vi áp dụng: 

a) Thông tư này quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án trợ giúp 
người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. 

b) Thông tư này không áp dụng đối với các nguồn kinh phí sau: 

- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trừ trường hợp nhà tài trợ 
hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức chi thì áp 
dụng theo mức chi quy định tại Thông tư này. 

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với 
nguồn vốn này. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án được bố trí trong dự toán chi thường xuyên 
và dự toán chi của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án liên quan khác hàng 
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năm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

2. Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Điều 3. Nội dung và mức chi chung của Đề án 

1. Chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình về giáo dục hòa nhập ở các cấp học, 
thiết kế tiếp cận trong hoạt động xây dựng, công nghệ thông tin và truyền thông, trợ giúp pháp lý, 
thể thao và chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây 
dựng chương trình, giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Thông tư số 
123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng 
chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo 
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các đối 
tượng thuộc các hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thực 
hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự 
toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC) và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung (nếu có). 

3. Chi nghiên cứu biên soạn các tài liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm thính, sách chữ 
nổi cho học sinh khiếm thị, học sinh khuyết tật; xây dựng và phổ biến hệ thống ký hiệu ngôn ngữ 
phổ thông sử dụng thống nhất trong toàn quốc; xây dựng tài liệu ký hiệu ngôn ngữ cho các cấp 
học phổ thông; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm 
cho người khuyết tật; nghiên cứu, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về 
xây dựng để người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thử 
nghiệm thiết bị, công cụ và phương tiện giao thông để người khuyết tật tham gia giao thông thuận 
tiện và nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin 
và truyền thông. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề 
tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán 
kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ 
Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

4. Chi tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện 
các nội dung hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC. 

5. Chi công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án và các chính sách, 
pháp luật đối với người khuyết tật. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC và Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

6. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình trợ giúp người khuyết tật, bao gồm: 

a) Xây dựng mô hình; 

b) Tập huấn, hướng dẫn mô hình; 
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c) Vận hành thử mô hình; 

d) Khảo sát, học tập kinh nghiệm; 

đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá mô hình. 

Căn cứ vào nội dung hoạt động của từng mô hình và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối 
với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng các Bộ được giao chủ trì thực 
hiện mô hình, quyết định nội dung và mức chi cụ thể đối với từng mô hình trong phạm vi dự toán 
được giao. 

7. Chi duy trì, phát triển, nâng cấp cổng/trang tin điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu về người 
khuyết tật toàn quốc: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương 
trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Thông tư 
số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 
tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

8. Chi công tác thông tin, tuyên truyền: 

a) Chi tuyên truyền về trợ giúp, chăm sóc người khuyết tật trên các phương tiện thông tin 
đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí); xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các loại 
sản phẩm truyền thông theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn hình thức, 
nội dung tuyên truyền, chương trình, sản phẩm truyền thông do Thủ trưởng cơ quan thực hiện 
nhiệm vụ truyền thông quyết định trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

b) Chi tổ chức tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật và chủ trương, chính sách, 
chương trình trợ giúp người khuyết tật. Nội dung và mức chi theo Thông tư số 73/2010/TTLT-
BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử 
dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

9. Chi hỗ trợ người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao trong và ngoài nước: 

a) Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho người khuyết tật tham gia thi đấu tại các giải thể thao người 
khuyết tật tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế tổ chức tại Việt Nam (nếu có) theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 
và văn bản sửa đổi, bổ sung. 

b) Người khuyết tật là thành viên các Đoàn thể thao tham gia thi đấu tại các giải thể thao 
người khuyết tật quốc tế (không tổ chức tại Việt Nam) được thanh toán chi phí đi lại, ăn, ở theo 
quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
đảm bảo kinh phí. 

c) Chi khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên là người khuyết tật có thành tích trong 
thi đấu thể thao theo quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập 
huấn và thi đấu và Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 
12/9/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg. 
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10. Chi hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm 
và nguồn lực để trợ giúp người khuyết tật: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 
chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; 
Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và 
chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định một số 
định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của 
Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi bổ 
sung (nếu có). 

Điều 4. Nội dung và mức chi đặc thù của một số hoạt động 

1. Chi phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp 
cho người khuyết tật: 

1.1. Chi thực hiện dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước 
khi sinh và trẻ sơ sinh. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định đối với Dự án Tầm soát các 
dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai 
đoạn 2012 - 2015. 

1.2. Chi phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế: 

1.2.1. Đối tượng hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình và hỗ trợ dụng cụ trợ giúp người khuyết tật: 

a) Trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi; 

b) Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng. 

1.2.2. Nội dung và mức chi hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp trẻ 
em khuyết tật: 

a) Khám sàng lọc để phân loại: 

- Chi khám bệnh, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ và 
theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

- Chi hội chẩn xác định mức độ khuyết tật để chỉ định phẫu thuật và các phương pháp điều 
trị khác. Mức chi 100.000 đồng/người/buổi. Trường hợp các ca khó phải hội chẩn liên viện, mức 
chi 200.000 đồng/người/buổi. 

- Chi lập hồ sơ phẫu thuật (gồm chụp ảnh và lập tờ khai để làm hồ sơ theo dõi). Mức chi 
30.000 đồng/bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật của bác sỹ. 

b) Phẫu thuật chỉnh hình: 

- Mức chi phẫu thuật chỉnh hình theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành của cơ 
quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

- Trường hợp chi bồi dưỡng thực hiện ca phẫu thuật chưa kết cấu trong giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh, mức chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 
28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, 
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viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện. 

- Chi hỗ trợ 01 người chăm sóc bệnh nhân thuộc hộ gia đình nghèo trong trường hợp không 
có người nhà đi cùng trong những ngày nằm viện để điều trị. Mức 30.000 đồng/ngày/bệnh nhân 
(tối đa một người chăm sóc không quá 5 bệnh nhân). 

- Chi hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình: Tùy theo mức độ khuyết tật của người khuyết tật để cấp 
dụng cụ chỉnh hình cho phù hợp, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người. 

c) Khám sau khi phẫu thuật chỉnh hình: 

Người khuyết tật sau khi đã phẫu thuật chỉnh hình được khám sau điều trị để xác định tình 
trạng sức khỏe và đưa ra giải pháp điều trị tiếp. Nội dung khám theo chỉ định của bác sỹ; mức chi 
thực hiện theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

d) Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân thuộc hộ gia đình nghèo và 01 người đưa bệnh nhân đi khám 
(trong trường hợp có người đi cùng). Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện công cộng đã sử dụng. 
Trường hợp tự túc phương tiện hoặc cơ sở y tế vận chuyển thì cá nhân hoặc cơ sở y tế được hỗ trợ 
bằng 0,2 (lít xăng/km) tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm sử dụng. 

đ) Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân thuộc hộ gia đình nghèo và 01 người đi cùng (nếu có) trong 
thời gian phẫu thuật chỉnh hình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở điều dưỡng chỉnh 
hình phục hồi chức năng. Mức hỗ trợ cho bệnh nhân là 40.000 đồng/người/ngày; người nhà bệnh 
nhân là 30.000 đồng/người/ngày. 

e) Chi hỗ trợ dụng cụ, phương tiện trợ giúp: Tùy thuộc dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, 
người khuyết tật được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người để mua dụng cụ, phương tiện trợ giúp phù hợp. 

1.2.3. Các mức hỗ trợ quy định tại điểm 1.2.2 khoản 1 Điều này là mức tối thiểu; tùy điều 
kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho phù hợp. 

2. Chi tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015. 

3. Chi dạy nghề, tạo việc làm: 

3.1. Người khuyết tật được hỗ trợ tư vấn học nghề, việc làm theo khả năng của người 
khuyết tật. Mức chi hỗ trợ tư vấn học nghề, việc làm thực hiện theo mức chi quy định tại Thông 
tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. 

3.2. Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật: 

a) Điều kiện được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng: Người 
khuyết tật đủ 14 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam), dưới 55 tuổi (đối với nữ), có nhu cầu học 
nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề cần học. 

b) Người khuyết tật chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này. 
Những người đã được hỗ trợ học nghề từ các Chương trình, Đề án khác của Nhà nước không 
được hỗ trợ học nghề theo Đề án này. 

c) Mức chi phí đào tạo cho từng nghề: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề trong danh mục nghề đào tạo phù hợp với chương 
trình đào tạo, thời gian đào tạo; đặc thù của người khuyết tật và điều kiện thực tế của địa phương. 

d) Mức hỗ trợ học nghề: 

- Căn cứ vào mức chi phí đào tạo của từng nghề được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
và thời gian học nghề thực tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ chi phí 
học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho từng đối tượng theo từng nghề và 
thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 6.000.000 đồng/người/khóa. 

- Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định tại 
Thông tư này, các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung 
do người học đóng góp, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn huy động khác để bảo đảm chi 
phí đào tạo nghề cho đối tượng. 

đ) Người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ 
nghèo được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề theo mức quy định tại Quyết 
định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Tùy 
điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung 
ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho 
phù hợp. 

e) Phương thức và điều kiện hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, tiền ăn và tiền đi lại cho người 
khuyết tật trong thời gian học nghề: 

- Căn cứ nhu cầu và số lượng người khuyết tật học nghề, danh mục nghề đào tạo, kế hoạch 
dạy nghề, mức chi phí đào tạo của từng nghề và dự toán được giao từ nguồn kinh phí của Dự án 
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy 
nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo nghề 
cho người khuyết tật ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề đối với các cơ sở dạy nghề có đủ điều 
kiện đào tạo nghề hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có Đề án tổ chức dạy nghề gắn với tạo việc 
làm cho người khuyết tật theo quy định tại Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước và chuyển kinh phí cho cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh 
để thực hiện dạy nghề cho người khuyết tật. 

- Việc đặt hàng dạy nghề đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (tổ chức dạy nghề theo hình 
thức truyền nghề, vừa học vừa làm) phải bảo đảm người khuyết tật được nhận vào làm việc ổn 
định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh tối thiểu 24 tháng (đối với người khuyết tật đáp ứng yêu cầu 
tuyển dụng của cơ sở). 

- Cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thanh toán tiền ăn hàng 
tháng và tiền đi lại cho người khuyết tật theo chế độ quy định và quyết toán kinh phí hỗ trợ học 
nghề theo số lượng học viên và thời gian thực tế tham gia học nghề. Trường hợp người khuyết tật 
tự ý nghỉ học, bỏ học, hoặc bị buộc thôi học thì không được trả tiền ăn trong thời gian nghỉ học, 
bỏ học, thôi học và tiền đi lại (lượt về). 

Điều 5. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật. 
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2. Kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án được bố trí trong dự toán chi thường xuyên 
hoặc dự toán chi sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án liên quan 
khác của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương hàng năm theo lĩnh vực chi và theo 
mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

3. Các Bộ, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Mục V, Điều 1, Quyết định số 1019/QĐ-
TTg chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
theo thẩm quyền và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 
xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt, trong đó quy định rõ các chỉ tiêu, hoạt động, kinh phí của Đề án và trách nhiệm của từng 
cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án. 

5. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án hàng năm gửi Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2013. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính để phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Đàm 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Minh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -  
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 

 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ 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; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người 
khuyết tật. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư liên tịch này quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao 
gồm: 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. 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục 
có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (sau đây gọi chung là 
cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân khác có liên quan. Thông tư liên tịch này không áp dụng 
đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở dạy nghề. 

Điều 2. Ưu tiên nhập học và tuyển sinh 

1. Ưu tiên nhập học 

Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. 
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2. Ưu tiên tuyển sinh 

a) Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông 

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; 

b) Đối với trung cấp chuyên nghiệp 

Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường trung 
cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và 
quyết định tuyển thẳng vào học. 

c) Đối với đại học, cao đẳng 

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Hiệu trưởng 
các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu 
cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. 

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển 
vào các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Điều 3. Miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong 
chương trình giáo dục 

1. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập học theo chương trình giáo 
dục chung. Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương 
trình giáo dục chung, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế 
một số nội dung môn học hoặc một số môn học, hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể 
hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân. 

2. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt ở cơ sở giáo dục chuyên 
biệt hoặc lớp chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục học theo chương trình giáo dục chuyên biệt đã 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng dạng khuyết tật. Trường hợp người khuyết 
tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chuyên biệt, người đứng 
đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học, môn 
học hoặc hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Điều 4. Đánh giá kết quả giáo dục 

1. Việc đánh giá kết quả giáo dục của người khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc 
động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. 

2. Đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục 
môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo 
dục chung được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết 
quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng 
đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không 
đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn. 

3. Đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo 
dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương 
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trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những 
môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo 
dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Điều 5. Xét lên lớp và cấp bằng tốt nghiệp 

1. Đối với giáo dục phổ thông 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp căn cứ kết quả học 
tập các môn học, hoạt động giáo dục của người khuyết tật để xét lên lớp hoặc xác nhận hoàn 
thành chương trình tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết 
quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương 
trình giáo dục chung để xét lên lớp hoặc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, cấp bằng tốt 
nghiệp trung học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

2. Đối với giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vào kết quả học 
tập, hoạt động giáo dục của người khuyết tật đáp ứng được các yêu cầu chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo để xét và cấp bằng tốt nghiệp. 

Điều 6. Chính sách về học phí 

Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 
tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về miễn giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 
74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ. 

Điều 7. Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập 

1. 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 đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục 
đại học, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; người khuyết tật thuộc 
đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập được cấp học bổng 9 tháng/năm học. 

Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng người khuyết tật đã được hưởng học bổng 
chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ. 

2. 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. 

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học 
tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau 
thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. 

3. Các cơ sở giáo dục công lập có người khuyết tật đang theo học được Nhà nước hỗ trợ kinh 
phí để mua sách, tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung, đảm bảo ở mức tối thiểu. 

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách của năm kế hoạch, cơ sở giáo dục căn cứ 
vào số người khuyết tật đang học, các dạng tật để lập phương án mua sắm (tài liệu học tập, đồ 
dùng học tập đặc thù dùng chung) và dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan chủ quản phê duyệt để 
tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở dự toán 
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kinh phí được phê duyệt và căn cứ vào đặc điểm thực tế của cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ 
sở giáo dục thực hiện mua sắm theo quy định. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục hồ sơ và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này 

1. Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục công lập 

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ: 

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục 
thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính 
sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ bao gồm: 

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà 
nước (bản sao có công chứng); 

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
cấp (bản sao có công chứng). 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
7 Thông tư liên tịch này tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực 
tiếp để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục. 

b) Phương thức chi trả 

Kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập 
dùng riêng cho người khuyết tật đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập được cân đối trong dự 
toán kinh phí hàng năm phân bổ cho cơ sở này. Căn cứ vào dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục 
đã được phê duyệt, cơ sở giáo dục thực hiện việc quản lý kinh phí, tổ chức chi trả học bổng và 
kinh phí hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật theo 
khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này; 

Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương 
tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện đồng thời với thời điểm phân 
bổ dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, trong đó khi giao dự toán cho các cơ sở giáo dục công 
lập phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, 
đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục công lập; 

Khi rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, 
đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật, cơ sở giáo dục công lập phải gửi cơ quan Kho 
bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật (gồm các nội dung: họ tên người 
khuyết tật, mức học bổng, mức hỗ trợ chi phí mua phương tiện và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị 
chi trả kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều này). 

c) Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chi phí: việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: 
lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. 
Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận 
tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy 
định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 
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2. Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ: 

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục 
thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính 
sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ theo hướng dẫn sau: 

- Đối với người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý gửi về phòng giáo dục và đào tạo; 

- Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý gửi về sở 
giáo dục và đào tạo; 

- Đối với người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở 
giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước gửi về phòng lao động - thương 
binh và xã hội. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn có xác nhận của nhà trường (mẫu đơn theo phụ lục); 

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà 
nước (bản sao có công chứng); 

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
cấp (bản sao có công chứng). 

Cơ sở giáo dục ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị của người học 
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của học sinh, sinh viên. 

b) Phương thức chi trả: 

- Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và 
hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ 
sở giáo dục trực thuộc cấp huyện quản lý; 

- Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ 
trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại các cơ 
sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý; 

- Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi 
trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật 
có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp 
chuyên nghiệp ngoài công lập trong phạm vi cả nước. 

c) Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chi phí: việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: 
lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. 
Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận 
tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy 
định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 

3. Cơ quan thực hiện chi trả có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian chi trả 
học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật để thuận tiện cho người khuyết tật hoặc gia đình 
người khuyết tật được nhận chế độ chính sách theo đúng quy định. 

Điều 9. Quy định về dừng cấp học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng 
học tập 

1. Người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì không được nhận học bổng và kinh phí 
hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập kể từ thời điểm bỏ học hoặc bị buộc thôi học. 



 
 

182      A system of policies on social assistance 

Trường hợp người khuyết tật đã nhận học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng 
học tập mà bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải trả lại số tiền đã nhận kể từ thời điểm bỏ học hoặc 
bị buộc thôi học cho cơ quan thực hiện chi trả để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. 

2. Cơ sở giáo dục công lập nơi có người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học có trách 
nhiệm gửi thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; cơ sở giáo dục ngoài công lập nơi 
người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học có trách nhiệm gửi thông báo về phòng giáo dục và 
đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội, sở giáo dục và đào tạo chậm nhất 15 ngày làm 
việc kể từ ngày người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học để dừng cấp học bổng và kinh phí 
hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập. 

Điều 10. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho 
người khuyết tật được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa 
phương, của các bộ, ngành và cơ quan trung ương theo nguyên tắc sau đây: 

1. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết 
tật đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý và các cơ sở giáo dục 
ngoài công lập được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của ngân 
sách địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ theo nguyên tắc: 

a) Hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố chưa tự cân đối được ngân 
sách và tỉnh Quảng Ngãi; 

b) Hỗ trợ 50% kinh phí đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung 
ương dưới 50%; 

c) Đối với các địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương, phải 
sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần hoặc toàn bộ chính sách; nếu hụt thu do 
nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp: sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa 
phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao mà 
vẫn còn thiếu thì ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu; 

d) Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo kinh phí thực hiện. 

2. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết 
tật đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc bộ, ngành quản lý: ngân sách trung ương đảm 
bảo 100% kinh phí đối với các đối tượng này và được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo được giao hàng năm của các bộ, ngành. 

Điều 11. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

1. Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây 
dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm kế hoạch; căn cứ số lượng các đối tượng được hưởng 
chính sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương xây dựng dự toán nhu 
cầu kinh phí và tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách Nhà nước của địa 
phương, của bộ, ngành, tổng hợp gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách Nhà 
nước năm kế hoạch. 

2. Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí 
thực hiện chi trả theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định tại Thông tư 
liên tịch này; 
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b) Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định phân bổ kinh phí cho các cơ sở giáo dục 
trực thuộc. 

3. Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương 
tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này thực hiện 
theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục lục 
Ngân sách Nhà nước hiện hành. 

4. Hàng năm, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính kết 
quả thực hiện việc cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người 
khuyết tật vào thời điểm kết thúc năm học. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014. 

2. Trường hợp nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo quy định các văn bản đó. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ 
Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính nghiên cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Đàm 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Thị Nghĩa 
 

 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Minh
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 
2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP TIỀN HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN,  

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÙNG RIÊNG 

(Dùng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………… 

Họ và tên:...............................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................  

Nơi sinh:................................................................................................................................................. 

Họ tên cha hoặc mẹ của học sinh/sinh viên:.......................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):..........................................................................................................  

Xã (Phường): ......................................... Huyện (Quận):...................................................................... 

Tỉnh (Thành phố):.................................................................................................................................  

Hiện đang học tại: ................................................................................................................................ 

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng theo quy định và chế độ hiện hành. 

 

   ……, ngày ..... tháng ..... năm 20……. 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục 

Trường .................................................................................................................................................. 

Xác nhận học sinh/sinh viên ................................................................................................................ 

là học sinh/sinh viên lớp ……../năm thứ ……….Năm học ………../Khóa học…… của nhà trường. 

Đề nghị …………………………………………………… xem xét giải quyết chi trả học bổng và 
hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho học sinh/sinh viên ………………….. 
theo quy định và chế độ hiện hành. 

   ………, ngày .... tháng ....... năm 20……. 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Phần 4 

CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI  
THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT 
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 136/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 
trợ xã hội, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp 
xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là việc hộ gia đình trực tiếp nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình mình. 

2. Người bị thương nặng là người bị thương dẫn đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

3. Người bị nhiễm HIV không còn khả năng lao động là người bị nhiễm HIV dẫn đến 
không có đủ sức khỏe để làm việc mang lại thu nhập. 

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội 

1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ 
khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống. 
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2. Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và 
mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ. 

3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

Điều 4. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội 

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 
270.000 đồng. 

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi 
dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức 
trợ giúp xã hội khác. 

3. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được quyết định 
mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các 
mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này. 

 

Chương II 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG 

 

Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy 
định sau đây: 

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 

b) Mồ côi cả cha và mẹ; 

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại 
giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 
cai nghiện bắt buộc; 

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian 
chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
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1) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 
hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành 
quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này 
mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn 
khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi 
người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có 
chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang 
nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo 
đang nuôi con). 

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc 
có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội 
hàng tháng; 

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không 
có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; 

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, 
không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 

6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của 
pháp luật về người khuyết tật. 

Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng 

1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức 
thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với 
hệ số tương ứng theo quy định sau đây: 

a) Hệ số 2,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này dưới 04 tuổi; 

b) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này từ 04 tuổi trở lên; 

c) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 

d) Hệ số 2,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này dưới 04 tuổi; 

đ) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này từ 04 tuổi đến 
dưới 16 tuổi; 

e) Hệ số 1,5 đối với đối  tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này từ 16 tuổi trở lên; 

g) Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này đang nuôi 01 con; 

h) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này đang nuôi từ 02 
con trở lên; 

i) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 60 
tuổi đến 80 tuổi; 

k) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 
tuổi trở lên; 
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l) Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này; 

m) Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này; 

n) Hệ số đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định này thực hiện theo quy 
định tại 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 (sau đây gọi chung là Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP). 

2. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo hệ số khác nhau quy định tại 
Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi 
con đồng thời là đối tượng quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này thì ngoài chế độ 
đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con còn được hưởng chế độ đối với đối tượng quy định 
tại Khoản 3 hoặc Khoản 5 hoặc Khoản 6 Điều 5 Nghị định này. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng 

1. Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã). 

3. Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em. 

4. Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị 
nhiễm HIV. 

5. Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân 
nghèo đang nuôi con. 

6. Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và đơn của người 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với 
đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này. 

Điều 8. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

1. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội 
(sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt) thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét 
duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan 
đến HIV của đối tượng. 

Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp 
kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, 
Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng 
xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi 
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 
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đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường 
hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải 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 cho đối tượng. 

Thời gian hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 
Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
của đối tượng khác, kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội 
hàng tháng. 

2. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan có kiến nghị về 
việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã; 

b) Trình tự thẩm định, quyết định điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thực 
hiện theo quy định tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này; 

c) Thời gian điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay sau tháng 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định. 

3. Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay sau tháng đối tượng đang 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng chết. 

4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa 
bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi cư trú mới; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực 
hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới. 

5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối 
tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 
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d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ 
cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng. 

Điều 9. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

1. Đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 5 Nghị định này; 

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này; 

c) Người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp 
hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này là đối tượng được cấp nhiều thẻ bảo hiểm y tế 
thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 10. Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 5 Nghị định này học mầm non, giáo dục 
phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được hưởng chính sách hỗ 
trợ về giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng: 

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng; 

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này; 

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp 
hàng tháng khác. 

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 
lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng 
quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được 
hưởng một mức cao nhất. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm: 

a) Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ 
chức mai táng cho đối tượng; 

b) Bản sao giấy chứng tử; 

c) Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao 
giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này; 

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi 
hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy 
định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

4. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng: 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ 
theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 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; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 

 

Chương III 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT 

 

Điều 12. Hỗ trợ lương thực 

1. Hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch. 

2. Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp 
đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt 
hoặc lý do bất khả kháng khác. 

3. Thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trưởng thôn, bản, phum, sóc, ấp, cụm, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng 
thôn) lập danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

b) Trưởng thôn chủ trì họp với đại diện của các tổ chức có liên quan trong thôn để bình xét 
hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Hội đồng xét 
duyệt thống nhất danh sách hộ gia đình và số người thiếu đói, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã quyết định; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. 
Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 

đ) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định hỗ trợ; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn 
lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; 

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; 

h) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 

i) Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ 
giúp cho đối tượng bảo đảm đúng quy định; 

k) Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết 
quả hỗ trợ. 
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Điều 13. Hỗ trợ người bị thương nặng 

1. Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt 
nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ 
trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

Trình tự xem xét hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

2. Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú quy định tại Khoản 1 Điều này mà 
không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề 
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ 
theo mức quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, quyết định. 

Điều 14. Hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao 
động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai 
táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều này không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó thì được hỗ trợ chi phí 
mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không quá 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

3. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi 
phí mai táng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, kèm theo giấy báo tử 
đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc xác nhận của công an cấp xã đối với đối 
tượng quy định tại Khoản 2 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trình tự hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

Điều 15. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, 
cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được 
xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. 

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt 
lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời 
nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. 

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng 
do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ 
chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ. 

4. Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 
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Điều 16. Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn 
hoặc lý do bất khả kháng khác 

1. Trẻ em có cả cha và mẹ chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng 
khác mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 
2 Điều 19 Nghị định này. 

2. Thủ tục hỗ trợ trẻ em quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều 22 Nghị định này. 

Điều 17. Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất 

Hộ gia đình bị mất phương tiện, tư liệu sản xuất chính do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả 
kháng khác, mất việc làm được xem xét trợ giúp tạo việc làm, phát triển sản xuất theo quy định. 

 

Chương IV 

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG 

 

Điều 18. Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng 

1. Đối tượng thuộc diện được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại cộng đồng bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này; 

b) Đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này; 

c) Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp 
luật về người khuyết tật. 

2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng 
đồng bao gồm: 

a) Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người 
thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi 
dưỡng; 

b) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn 
nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc 
đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

c) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

d) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng đối với đối tượng quy định 
tại Khoản 2 Điều này là không quá 03 tháng. 

Điều 19. Chế độ đối với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

1. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này được hưởng các chế độ sau đây: 

a) Trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 6 Nghị định này; 

b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

c) Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; 

d) Hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Điều 11 Nghị định này. 
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2. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này khi sống tại hộ nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định sau đây: 

a) Tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 

b) Chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà 
không có thẻ bảo hiểm y tế; 

c) Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

3. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khoản 2 Điều này. 

Điều 20. Chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng 
được hưởng các chế độ sau đây: 

1. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng bằng mức 
chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo 
quy định sau đây: 

a) Hệ số 2,5 đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 04 tuổi là đối 
tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này; 

b) Hệ số 1,5 đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 
tuổi là đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này, đối tượng quy định tại Điểm c 
Khoản 5 Điều 5 Nghị định này; 

c) Hệ số đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; 

2. Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 

3. Ưu tiên vay vốn, dạy nghề tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ và chế độ ưu đãi khác theo 
quy định của pháp luật liên quan; 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khoản 2 Điều này. 

Điều 21. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm: 

a) Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

b) Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của 
công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 

c) Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Trình tự xem xét hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng quy định tại 
Khoản 1 Điều 5 và Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này thực hiện theo quy định tại Điều 8 
Nghị định này. 

Thời gian hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện ký quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng. 

3. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng quy định tại Điểm c 
Khoản 1 Điều 18 Nghị định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 
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Điều 22. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

1. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 
Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trưởng thôn lập danh sách đối tượng và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn gửi Hội đồng xét duyệt; 

b) Hội đồng xét duyệt xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có văn bản gửi 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định hỗ trợ. 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 hỗ trợ của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 

2. Thủ tục đối với đối tượng quy định tại các điểm b, c và d Khoản 2 Điều 18 Nghị định này 
thực hiện theo quy định sau đây: 

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 thương tật 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) 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) 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. 

Điều 23. Điều kiện, trách nhiệm của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

1. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; 

b) Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em; 

c) Có nơi ở ổn định và chỗ ở cho trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 

d) Có điều kiện về kinh tế, sức khỏe, kinh nghiệm chăm sóc trẻ em; 

đ) Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải bảo đảm điều kiện quy định tại 
Điểm a và Điểm b Khoản này. 

2. Trường hợp ông, bà nội ngoại, cô, dì, chú, bác, anh, chị ruột nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ em là đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này không bảo đảm điều kiện quy 
định tại các điểm a, c và d Khoản 1 Điều này vẫn được xem xét hưởng chính sách quy định tại 
Điều 20 Nghị định này. 

3. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo đảm điều kiện để trẻ em được đi học, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí; 
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b) Bảo đảm chỗ ở an toàn, vệ sinh cho trẻ em; 

c) Đối xử bình đẳng đối với trẻ em; 

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp không được tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em: 

a) Có hành vi đối xử tệ bạc với trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; 

b) Lợi dụng việc chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi; 

c) Có tình trạng kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không còn đủ khả năng bảo đảm chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ em; 

d) Vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Điều 24. Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người 
khuyết tật đặc biệt nặng và người cao tuổi đủ điều kiện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà 
xã hội 

1. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng phải bảo đảm điều kiện 
và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 

2. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đủ điều kiện sống tại cơ sở bảo trợ xã 
hội, nhà xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; 

b) Có sức khoẻ và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi; 

c) Có nơi ở ổn định và nơi ở cho người cao tuổi; 

d) Có điều kiện kinh tế; 

đ) Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải bảo đảm điều kiện quy định tại 
Điểm a và Điểm b Khoản này. 

3. Trường hợp không được tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, người 
khuyết tật: 

a) Có hành vi đối xử tệ bạc đối với người cao tuổi, người khuyết tật; 

b) Lợi dụng việc nhận việc chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi; 

c) Có tình trạng kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không còn bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng người cao tuổi, người khuyết tật; 

d) Vi phạm nghiêm trọng quyền của người được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. 

 

Chương V 

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI 

 

Điều 25. Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

1. Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Nghị định này thuộc diện khó khăn 
không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        199 

b) Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 
hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; 

c) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: 

a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn 
nhân bị cưỡng bức lao động; 

b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; 

c) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này tại cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội tối đa không quá 03 tháng. 

4. Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội bao gồm: 

a) Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; 

b) Người không thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, không có điều kiện 
sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

Điều 26. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định này khi sống tại cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định sau đây: 

1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng bằng mức chuẩn trợ 
giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định 
sau đây: 

a) Hệ số 5,0 đối với trẻ em dưới 04 tuổi; 

b) Hệ số 4,0 đối với trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ 60 tuổi trở lên; 

c) Hệ số 3,0 đối với người từ 16 tuổi đến đủ 60 tuổi; 

d) Hệ số đối với người khuyết tật, trẻ em khuyết tật thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 28/2012/NĐ-CP; 

2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; 

3. Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; 

4. Cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, chăn, màn, chiếu, quần áo mùa hè, 
quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, bàn chải đánh răng, thuốc chữa bệnh thông 
thường, vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ; sách, vở, đồ dùng 
học tập đối với đối tượng đang đi học và các chi phí khác theo quy định; 

5. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng khác 
nhau quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất; 

6. Trường hợp đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng quy định 
tại Khoản 1 Điều này thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại Điều 6 Nghị 
định này. 

Điều 27. Hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tạo việc làm 

1. Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội được hưởng 
chính sách hỗ trợ học mầm non, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học theo quy định của pháp luật. 
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2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp 
học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất, nhưng 
không quá 22 tuổi. 

3. Trẻ em từ 13 tuổi trở lên được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
không còn học phổ thông thì được giới thiệu học nghề. 

4. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục 
học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được đưa trở về nơi ở trước 
khi vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ở trước đây của đối tượng 
có trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để có việc làm, ổn định cuộc sống. 

5. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này từ 16 tuổi trở lên không tiếp tục 
học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì cơ sở bảo trợ xã hội, nhà 
xã hội và địa phương xem xét hỗ trợ để có nơi ở, tạo việc làm và trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
đến khi tự lập được cuộc sống, nhưng không quá 24 tháng. 

Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và đưa đối tượng 
về sống tại cộng đồng 

1. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quyết định 
tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 
Điều 25 Nghị định này. 

2. Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định này. 

3. Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quyết định tiếp nhận hoặc đưa ra khỏi 
cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định này. 

Điều 29. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 

1. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giữa đối tượng với cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 
hội (sau đây gọi chung là hợp đồng dịch vụ) phải được lập thành văn bản. 

2. Hợp đồng dịch vụ bảo đảm nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
đối tượng. Trường hợp đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng phải có người giám hộ thì phải có ý 
kiến của đối tượng. 

3. Hợp đồng dịch vụ phải có nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tình trạng sức khỏe của đối tượng; 

b) Thời gian, địa điểm, phương thức chăm sóc, nuôi dưỡng; 

c) Chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng, phương thức thanh toán; 

d) Quyền, nghĩa vụ của đối tượng; 

đ) Quyền, nghĩa vụ của cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

e) Các nội dung khác (nếu có). 

4. Việc ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng dịch vụ chăm sóc do các 
bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

1. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại 
Khoản 1 Điều 25 Nghị định này, bao gồm: 
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a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định; 

b) Sơ yếu lý lịch của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 
định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

d) Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng 
ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch; 

đ) Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; 

e) Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt; 

g) Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp nhà xã 
hội thuộc cấp xã quản lý; 

h) Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tiếp 
nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý; 

i) Quyết định tiếp nhận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường 
hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý; 

k) Giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

2. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 
Điều 25 Nghị định này, bao gồm: 

a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định; 

b) Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
quy định; 

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có); 

d) Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng; 

đ) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi 
phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp; 

e) Quyết định tiếp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại 
Khoản 4 Điều 25 Nghị định này, bao gồm: 

a) Giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này; 

b) Hợp đồng dịch vụ chăm sóc; 

c) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

Điều 31. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

1. Thủ tục tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 25 
Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng hoặc người giám hộ có giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 
Khoản 1 Điều 30 Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Hội đồng 
xét duyệt có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân 
dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng. 

Hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung 
biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
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tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội thuộc cấp xã quản lý hoặc văn bản 
gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trường hợp có khiếu nại trong thời gian niêm yết thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể 
và công khai trước nhân dân, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiếp nhận đối 
tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội thuộc cấp xã quản lý hoặc có văn bản gửi Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) 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 thẩm 
định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; 

d) 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 quyết định tiếp nhận đối 
tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý 
hoặc có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề 
nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
thuộc thẩm quyền quản lý; 

e) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng thì cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại 
Khoản 2 Điều 25 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Khi phát hiện thấy có đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, công chức cấp xã phụ trách công 
tác lao động, thương binh và xã hội lập biên bản, nếu thấy cần thiết phải đưa đối tượng vào chăm 
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thì hướng dẫn đối tượng, gia đình làm hồ sơ 
theo quy định; 

b) Căn cứ hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiếp nhận đối 
tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề 
nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định; 

c) Khi 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 cấp huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

d) Khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý; 

đ) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng thì cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho 
cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

3. Thủ tục quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy 
định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 
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a) Đối tượng hoặc người giám hộ làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 
này gửi cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

b) Khi nhận được hồ sơ của đối tượng, người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc theo quy định. 

 
Chương VI 

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
 

Điều 32. Thành viên Hội đồng xét duyệt 

Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập gồm các thành viên sau đây: 

1. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt; 

2. Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội là Phó Chủ tịch 
Hội đồng xét duyệt; 

3. Các thành viên khác của Hội đồng xét duyệt gồm: 

a) Công chức cấp xã phụ trách công tác tư pháp, hộ tịch; 

b) Trạm trưởng Trạm y tế cấp xã; 

c) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; 

d) Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã; 

đ) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp xã; 

e) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cấp xã (nếu có); 

g) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã; 

h) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã; 

i) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật cấp xã (nếu có); 

k) Thành viên khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 33. Hoạt động của Hội đồng xét duyệt 

1. Chủ tịch Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm tổ chức và chủ trì hoạt động của Hội đồng 
xét duyệt. 

2. Hội đồng xét duyệt làm việc theo nguyên tắc tập thể, các cuộc họp chỉ có giá trị khi có ít 
nhất hai phần ba số thành viên tham dự. 

3. Kết luận của Hội đồng xét duyệt được thông qua bằng hình thức biểu quyết theo đa số, 
trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng xét 
duyệt. Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định. 

4. Hội đồng xét duyệt quyết định độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 
của mình. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chi tiết về kinh phí hoạt 
động của Hội đồng xét duyệt. 

Chương VII 

KINH PHÍ THỰC HIỆN 
 
Điều 34. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên 

1. Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm 
sóc tại cộng đồng và kinh phí thực hiện chi trả chính sách; tuyên truyền, xét duyệt đối tượng; ứng 
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dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và kiểm tra giám sát 
được thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí bảo đảm để chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo quy định tại Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều 25 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội công lập thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó 
bảo đảm trong dự toán chi bảo đảm xã hội; 

b) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ngoài công lập được bố trí trong dự toán chi bảo 
đảm xã hội của ngân sách cấp tỉnh. 

3. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản và các chi phí khác của cơ 
sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật. Cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 
hội được tiếp nhận, sử dụng và quản lý các nguồn kinh phí và hiện vật do các tổ chức, cá nhân 
đóng góp và giúp đỡ từ thiện; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết 
toán theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 35. Kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất 

1. Kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất bao gồm: 

a) Ngân sách địa phương tự cân đối theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

b) Trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương 
hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. 

2. Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và các nguồn 
kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều này không đủ để thực hiện trợ giúp đột xuất thì Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để tổng hợp, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ lương thực, kinh phí từ nguồn ngân sách 
trung ương. 

Điều 36. Quản lý kinh phí trợ giúp xã hội 

Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp 
xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

 

Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 37. Thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng 

1. Chế độ, chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
tại cộng đồng phải được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 1 Điều này. 

Điều 38. Trách nhiệm của các bộ, ngành 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn thực hiện Nghị định này theo quy định; 

b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội; 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đối tượng; 
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d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; 

đ) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định này. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này. 

Điều 39. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng quy định tại Nghị 
định này. 

2. Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này. 

3. Quyết định phương thức chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo hướng 
chuyển đổi chi trả chính sách trợ giúp xã hội từ cơ quan nhà nước sang tổ chức dịch vụ chi trả. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ở địa phương. 
 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối tượng đang hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, 
Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 
2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 
và 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 thì được chuyển sang mức và hệ số 
tương ứng quy định tại Nghị định này kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệ số tương 
ứng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

2. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách 
trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 
4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Điều 6 Nghị định 
số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Người cao tuổi và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 
năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận 
nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 42. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
  

 TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 144/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

  

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính  
về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã 
hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức 
phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính về 
bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

2. Các vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em không quy 
định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh 
vực quản lý nhà nước có liên quan. 

Điều 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi 
phạm hành chính, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

1. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi các quyết định hưởng chính sách; 

2. Buộc hoàn trả các khoản tiền đã thu trái pháp luật. Trường hợp không xác định được 
người để hoàn trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước; 

3. Buộc bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao 
động phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ; buộc 
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tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền 
và lợi ích của họ; 

4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận mức độ khuyết tật; 

5. Buộc xin lỗi khi có yêu cầu; 

6. Buộc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; 

7. Buộc tiêu hủy sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, 
kinh dị; 

8. Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh; 

9. Buộc chịu mọi chi phí để mua sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ em; 

10. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng 
dạy đã bị phá hoại; 

11. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hoặc buộc tháo dỡ công trình xây 
dựng, thiết bị lắp đặt trái phép; 

12. Buộc di dời nghĩa trang, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất phóng xạ, chất 
dễ gây cháy, nổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh có chất thải độc hại hoặc cơ sở có chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em do đặt không đúng 
phạm vi; 

13. Buộc thực hiện ngay các biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu an toàn; 

14. Buộc thu hồi giấy phép hoạt động. 

Điều 3. Mức phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em là 50.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và mức 
phạt tiền tối đa đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Chương III của Nghị 
định này là mức phạt đối với cá nhân vi phạm, trừ quy định tại các điều 6, 7, 10, 11, 12 và Điều 
34 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá 
nhân vi phạm. 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT  
VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Mục 1 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI 

 

Điều 4. Vi phạm quy định về hồ sơ hưởng chính sách bảo trợ, cứu trợ xã hội 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối hoặc giả 
mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng trợ giúp xã hội đột xuất. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

b) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng; 
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c) Khai báo gian dối hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội 
hoặc cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi các quyết định hưởng chính sách đối 
với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 5. Vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ  
xã hội 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chăm sóc, nuôi 
dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi 
trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với đối tượng bảo trợ xã hội; 

b) Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng để trục lợi; 

c) Bắt buộc đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

d) Dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

đ) Xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của đối tượng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hoặc tạm đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với cơ sở bảo trợ xã hội hoặc người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng 
đồng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b và Điểm c 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 6. Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức hoạt động 
phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, 
thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng bảo trợ 
xã hội. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất của cơ sở bảo trợ xã hội sai mục đích; 

b) Thu tiền dịch vụ đối với đối tượng bảo trợ xã hội trái với quy định của pháp luật; 

c) Không bảo đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn 
chăm sóc đối tượng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả cho đối tượng bảo trợ xã hội các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với 
hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp không xác định được đối tượng để 
hoàn trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a  
Khoản 2 Điều này. 
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Điều 7. Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; 

b) Chi trả trợ cấp không đủ cho đối tượng bảo trợ xã hội; 

c) Chi trả trợ cấp không đúng đối tượng bảo trợ xã hội; 

d) Chi trả trợ cấp không đúng thời hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Vi phạm quy định về quản lý tiền, hàng cứu trợ 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Để hư hỏng, thất thoát tiền, hàng cứu trợ; 

b) Sử dụng, phân phối tiền, hàng cứu trợ không đúng mục đích, không đúng đối tượng của 
nhà tài trợ; 

c) Chiếm đoạt tiền, hàng cứu trợ. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 
Điều này. 

Điều 9. Vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật; 

b) Cản trở quyền kết hôn của người khuyết tật; 

c) Cản trở quyền nuôi con của người khuyết tật; 

d) Cản trở người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

đ) Cản trở người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 

e) Không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định của 
pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Xâm phạm thân thể của người khuyết tật; 

b) Xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khuyết tật; 

c) Xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, 
hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi 
phạm pháp luật; 

b) Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 3 
Điều này. 
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Điều 10. Vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đối với người khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; 

b) Không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người 
khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy 
định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xác định khuyết 
tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh. 

Điều 11. Vi phạm quy định về trách nhiệm giáo dục của cơ sở giáo dục đối với người 
khuyết tật 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

1. Không thực hiện miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo và các khoản đóng góp khác theo 
quy định của pháp luật về giáo dục; 

2. Không bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp với người khuyết tật theo quy định của 
pháp luật; 

3. Không cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng cho người khuyết tật 
trong trường hợp cần thiết; 

4. Không cho phép người khuyết tật được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và 
hoạt động giáo dục mà khả năng của người khuyết tật không thể đáp ứng; 

5. Từ chối người khuyết tật nhập học ở độ tuổi cao hơn theo quy định của pháp luật; 

6. Đặt ra điều kiện tuyển sinh có nội dung hạn chế người khuyết tật, trừ một số trường hợp 
theo quy định của pháp luật; 

7. Không thực hiện ưu tiên tuyển sinh đối với người khuyết tật theo quy định của pháp luật; 

8. Cản trở quyền học tập của người khuyết tật. 

Điều 12. Vi phạm quy định về trách nhiệm dạy nghề của cơ sở dạy nghề đối với người 
khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Thu phí tư vấn học nghề của người khuyết tật trái với quy định của pháp luật; 

b) Không tư vấn việc làm cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật; 

c) Không thực hiện miễn, giảm học phí cho người khuyết tật học nghề theo quy định của 
pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khai báo gian dối, giả 
mạo hồ sơ, giấy tờ để đủ điều kiện thành lập cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không duy trì các điều kiện theo quy định của pháp luật sau khi được thành lập và hoạt 
động từ 06 tháng trở lên; 

b) Không bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho người khuyết tật; 

c) Không bảo đảm giáo trình, phương pháp và thời gian dạy nghề phù hợp với người  
khuyết tật; 
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d) Không bố trí giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người  
khuyết tật; 

đ) Không cấp văn bằng, chứng chỉ công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả cho người học các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi phạm 
tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều này. Trường hợp không xác định được người học để hoàn trả 
thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 2  
Điều này. 

Điều 13. Vi phạm quy định trách nhiệm về lao động, việc làm của người sử dụng lao 
động đối với người khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi từ chối tuyển dụng 
người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định 
của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. 

2. Phạt tiền đối với một trong các hành vi: Không bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao 
động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật và không thường 
xuyên chăm sóc sức khỏe của họ; không tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết 
định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng khi vi phạm từ 01 người đến dưới  
10 người; 

b) Từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng khi vi phạm từ 10 người đến dưới  
50 người; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng khi vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng khi vi phạm từ 100 người trở lên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động 
phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ; buộc tham 
khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi 
ích của họ đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Vi phạm quy định về tham gia giao thông của người khuyết tật, người cao tuổi 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết 
tật nặng, người cao tuổi theo quy định của pháp luật; 

b) Không ưu tiên bán vé cho người khuyết tật, người cao tuổi; 

c) Không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi; 

d) Từ chối chuyên chở người khuyết tật tham gia giao thông hoặc từ chối chuyên chở 
phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp của người khuyết tật. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả cho người mua vé các khoản tiền đã thu trái pháp luật đối với hành vi vi 
phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này. Trường hợp không xác định được người mua vé để hoàn trả 
thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước. 
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Điều 15. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh máy 
điện thoại hoặc các thiết bị viễn thông khác không tuân thủ tiêu chuẩn về sắp xếp ký tự số, ký tự 
chữ và ký hiệu làm cho người khuyết tật không thể sử dụng được. 

Điều 16. Vi phạm quy định về hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông dành cho người khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo hồ sơ, giấy tờ 
để hưởng chính sách ưu đãi về miễn, giảm thuế, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ khác 
cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp dịch vụ, phương tiện hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng không đúng 
đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về miễn, giảm thuế, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và 
hỗ trợ khác cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp dịch vụ, phương tiện hỗ trợ 
người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về xác định mức độ khuyết tật 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thành viên Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ phương pháp xác định mức độ khuyết tật, 
xác định lại mức độ khuyết tật. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng việc xác định mức độ khuyết tật để trục lợi; 

b) Từ chối xác định lại mức độ khuyết tật mà không có lý do chính đáng; 

c) Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo hồ sơ, giấy tờ 
để được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a  
Khoản 2 Điều này; 

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận mức độ khuyết tật đối 
với hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 18. Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ đối với người cao tuổi 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cản trở người cao tuổi sống chung với con, cháu hoặc sống riêng; 

b) Xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản 
và các quyền hợp pháp khác; 
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2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bắt nhịn ăn, nhịn uống, 
không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc 
các hình thức đối xử tồi tệ khác với người cao tuổi. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi khi có yêu cầu đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 19. Vi phạm quy định về nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo quy định của 
pháp luật; 

b) Không thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết để chăm sóc người cao 
tuổi theo quy định của pháp luật; 

c) Lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để trục lợi. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 
Điều này. 

Điều 20. Vi phạm một số quy định khác đối với người khuyết tật, người cao tuổi 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kích động, xúi giục 
người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, người cao tuổi. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cưỡng ép người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, 
người cao tuổi; 

b) Ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái quy định của pháp luật. 

 

Mục 2 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM 

 

Điều 21. Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người đang chăm sóc, nuôi 
dưỡng, trông nom, dạy học cho trẻ em phát hiện ra trẻ em bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị bệnh mà 
không thông báo kịp thời cho gia đình hoặc không đưa ngay trẻ em đến khám bệnh, chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế gần nhất. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Thu tiền khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi trái với quy định của pháp luật; 

b) Không sử dụng trang thiết bị, phương tiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em trong khi có 
điều kiện và được phép sử dụng đối với trẻ em. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi từ chối khám bệnh, 
chữa bệnh cho trẻ em theo quy định hoặc trong trường hợp cấp cứu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành 
vi vi phạm tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
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5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả các khoản tiền đã thu trái quy định cho người khám bệnh, chữa bệnh đối với 
hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 2 Điều này. Trường hợp không xác định được người để hoàn 
trả thì buộc nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 22. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh; 

b) Cha, mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt quan hệ tình cảm 
và vật chất với trẻ em, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi hoặc bị buộc phải cách ly trẻ em 
theo quy định của pháp luật; 

c) Cha, mẹ, người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em 
không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật đối với 
cha, mẹ, người giám hộ có hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 23. Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đi lang thang, lợi 
dụng trẻ em lang thang để trục lợi 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc 
trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cha, mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống; 

b) Lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2 
Điều này. 

Điều 24. Vi phạm quy định về không ghi chú trẻ em không được sử dụng trên xuất 
bản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi hoặc không thông báo tuổi của trẻ em không được xem, nghe 
các chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ thuật, điện ảnh và các cuộc trình diễn nếu 
có nội dung không phù hợp với trẻ em 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không ghi chú về việc trẻ em không được sử dụng trên xuất bản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi 
nếu xuất bản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi có nội dung không phù hợp với trẻ em; 

b) Không thông báo tuổi của trẻ em không được xem, nghe các chương trình phát thanh, truyền 
hình, nghệ thuật, điện ảnh và các cuộc trình diễn nếu có nội dung không phù hợp với trẻ em. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu xuất bản phẩm, ấn phẩm, đồ chơi đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 
Điều này. 
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Điều 25. Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em đánh bạc; bán, cho 
trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khỏe 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến việc đánh bạc dưới mọi hình thức; 

b) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia phục vụ đánh bạc dưới mọi hình thức; 

c) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi 
hình thức. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại 
cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em; 

b) Bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe 
và sự phát triển của trẻ em. 

Điều 26. Vi phạm quy định về cấm đưa hình ảnh của trẻ em vào sản phẩm văn hóa, 
thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị 

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hình ảnh của trẻ 
em vào sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tiêu hủy sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, 
kinh dị đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 27. Vi phạm quy định về cấm ngược đãi trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục 
lợi; ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi ngăn cản trẻ em tham gia 
hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng hợp pháp, lành mạnh. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; 

b) Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi 
trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em; 

c) Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe 
dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; 

d) Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, 
tinh thần; 

đ) Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ 
hãi, tổn thương tinh thần. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; 

b) Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi 
phạm tại Khoản 2 Điều này; 
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b) Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em đối với hành vi vi phạm tại Điểm đ 
Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 3  
Điều này. 

Điều 28. Vi phạm quy định về cấm xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em thù ghét cha, 
mẹ, người giám hộ hoặc xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm thân thể, nhân phẩm, 
danh dự của người khác 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục, kích động, lừa 
dối trẻ em dưới mọi hình thức làm cho trẻ em thù ghét cha, mẹ, người giám hộ. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục, kích động, 
lừa dối trẻ em xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị trẻ em xâm phạm đối với hành 
vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 29. Vi phạm quy định về cấm lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ em để mua, 
bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của cha, mẹ, người giám 
hộ, người nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng 
đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trẻ em để 
mua, bán, vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu hàng trốn thuế, hàng giả, tiền tệ trái phép do thực hiện hành vi vi phạm tại  
Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 30. Vi phạm quy định về cấm cản trở quyền học tập của trẻ em 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại sách, vở, đồ dùng học tập của trẻ em; 

b) Cố tình không thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho việc học tập của trẻ em theo quy định 
của pháp luật, không bảo đảm thời gian, điều kiện học tập cho trẻ em. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc 
trẻ em bỏ học, nghỉ học. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Gây rối, cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục dành cho trẻ em; 

b) Phá hoại cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy của các cơ sở giáo dục dành cho 
trẻ em. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b 
Khoản 3 Điều này. 
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5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chịu mọi chi phí để mua sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đối với hành vi vi 
phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy 
đã bị phá hoại do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

Điều 31. Vi phạm quy định về cấm lăng nhục, chửi, mắng và bắt làm những việc có 
tính chất xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm đối với trẻ em vi phạm pháp luật 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lăng nhục, chửi, mắng, 
bắt làm những việc có tính chất xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm đối với trẻ em vi phạm  
pháp luật. 

Điều 32. Vi phạm quy định về cấm đặt nghĩa trang, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho 
chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ trong phạm vi 
ảnh hưởng đến cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, điểm 
vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc ngược lại 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Đặt nghĩa trang, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất phóng xạ, chất dễ gây 
cháy, nổ trong phạm vi ảnh hưởng đến cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ 
sở văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em; 

b) Đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh có chất thải độc hại, có tiếng ồn lớn vượt quá giới hạn 
theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo 
dục, cơ sở văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em; 

c) Đặt cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, điểm vui chơi, 
giải trí của trẻ em trong phạm vi ảnh hưởng của nghĩa trang, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc 
hại, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có chất thải độc hại, có 
tiếng ồn lớn vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 
03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hoặc buộc tháo dỡ công trình xây 
dựng, thiết bị lắp đặt trái phép do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc di dời nghĩa trang, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất phóng xạ, chất dễ 
gây cháy, nổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh có chất thải độc hại hoặc cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em do đặt không đúng phạm 
vi theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 33. Vi phạm quy định về không bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 
giao thông vận tải dẫn đến tai nạn, thương tích cho trẻ em 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thông báo, đặt biển báo, rào chắn hoặc chỉ dẫn kịp thời những nơi nguy hiểm, độc 
hại, dễ cháy, nổ, điện giật hoặc không an toàn về giao thông vận tải dẫn đến tai nạn, thương tích 
cho trẻ em; 

b) Không tuân thủ đầy đủ, kịp thời các biện pháp bảo đảm an toàn về sản xuất, kinh doanh, 
lưu hành các phương tiện giao thông vận tải dẫn đến tai nạn, thương tích cho trẻ em. 
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2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện ngay các biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu an toàn đối với hành vi 
vi phạm tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em đối với hành vi vi phạm tại 
Khoản 1 Điều này. 

Điều 34. Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng  
trẻ em 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động đối với cơ sở có chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ em; 

b) Giấy phép hoạt động hết thời hạn nhưng chưa gia hạn theo quy định mà vẫn tiếp tục hoạt động. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Hoạt động không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của quy chế 
hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Không làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động khi thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở, chủ sở 
hữu, nội dung hoạt động. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch hoặc giả mạo giấy tờ để được phép thành lập cơ sở có chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ em; 

b) Sử dụng kinh phí của cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không đúng quy định của 
pháp luật; 

c) Thu tiền dịch vụ trái với quy định của pháp luật; 

d) Hoạt động mà không đăng ký thành lập hoặc không có giấy phép hoạt động theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Không bảo đảm đầy đủ khẩu phần ăn của trẻ em hoặc sử dụng những thực phẩm, hóa 
chất trái với quy định của pháp luật để chế biến thức ăn cho trẻ em, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của trẻ em. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng đối với cá nhân, tổ chức 
thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 2, Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi giấy phép hoạt động đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Điểm b và 
Điểm c Khoản 3 Điều này. 

 
Chương III 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 

Điều 35. Phân định thẩm quyền xử phạt 

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm 
quy định tại Chương II của Nghị định này. 
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2. Thanh tra Y tế có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại các điều 10, 21 và 22 
của Nghị định này. 

3. Thanh tra Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại các 
điều 11, 30 và 32 của Nghị định này. 

4. Thanh tra Giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại Điều 14 và 
Điều 33 của Nghị định này. 

5. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định 
tại các điều 24, 26 và 32 của Nghị định này. 

6. Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định 
tại các điều 15, 16, 24 và 26 của Nghị định này. 

7. Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm quy định tại các điều 15, 24, 
25, 26 và 32 và Điểm b Khoản 1 Điều 33 của Nghị định này. 

8. Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi 
phạm quy định tại các điều 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 và 33 của Nghị định này. 

9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 36 đến Điều 39 của Nghị định 
này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trường hợp phạt 
tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt của cá nhân. 

Điều 36. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ 
quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 35 của Nghị định này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Điều này. 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và Điểm đ Khoản 1 
Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều 35 của Nghị 
định này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 2 của Nghị định này. 

3. Chánh Thanh tra bộ và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 35 của Nghị định này 
có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
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c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 2 của Nghị định này. 

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 
Điều 35 của Nghị định này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có    giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 2 của Nghị định này. 

5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 37. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 
của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h và i Khoản 1 
Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 2 của Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi 
phạm hành chính và Điều 2 của Nghị định này. 
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Điều 38. Thẩm quyền của Quản lý thị trường 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h và i Khoản 1 
Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 7, 11 và 12 Điều 2 của Nghị định này. 

3. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, Trưởng phòng 
chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa 
thuộc Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 
Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 7, 11 và 12 Điều 2 của Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 1 
Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 7, 11 và 12 Điều 2 của Nghị định này. 

Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu 
chế xuất có quyền: 
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a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 
của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông 
đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng 
Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng 
phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra 
tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và 
chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 
đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ 
động, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Trưởng phòng An ninh thông tin; Thủ 
trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền 
phạt quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 
của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 2, 7, 8, 11, 12 và 13 Điều 2 của Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 25.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 
của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 2, 7, 8, 12 và 13 Điều 2 của Nghị định này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục 
trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và 
chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 
thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát 
phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng 
công nghệ cao có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn; 
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d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và i Khoản 1 Điều 28 
của Luật xử lý vi phạm hành chính, các khoản 2, 7, 8, 11, 12 và 13 Điều 2 của Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại  
Khoản 6 Điều này. 

Điều 40. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức 
đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao phải kịp thời lập biên bản và thực hiện theo quy định 
tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. 

2. Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về trẻ em hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát 
hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt tại Nghị định này nếu có 
lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. 

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành 
xong trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hoặc cá nhân 
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính để giải quyết. 

Điều 43. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành 
Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./. 

  
  
 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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 CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 109/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú  
có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú 
có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng 
đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có 
thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại 
thời điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng), gồm: 

a) Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam không có người có 
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 

b) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; 

c) Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ Y tế quy định; 

d) Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c nêu trên. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, 
nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 3. Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

1. Mức 1.000.000 đồng áp dụng đối với đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 
Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% 
mức lương cơ sở. 

2. Mức 850.000 đồng áp dụng đối với đối tượng sau: 

a) Đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia 
đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức 
lương cơ sở; 
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b) Đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này thuộc hộ gia đình có thu 
nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở. 

3. Mức 700.000 đồng áp dụng đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương 
cơ sở đến dưới mức lương cơ sở. 

Điều 4. Bảo hiểm y tế 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hỗ trợ bảo hiểm y tế như sau: 

1. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với người thuộc hộ 
gia đình nghèo (mức đóng tại thời điểm ban hành Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở do 
Chính phủ quy định). 

2. Được hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như đối với người 
thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 5. Hỗ trợ chi phí mai táng 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trực tiếp tổ chức mai táng được nhà nước hỗ trợ chi phí mai táng là 7.000.000 đồng. 

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng các mức trợ cấp hàng 
tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng tại nhiều văn bản khác nhau, với các mức khác nhau 
thì được hưởng một mức cao nhất tại một văn bản. 

Điều 7. Hồ sơ xét hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

1. Hồ sơ hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, gồm: 

a) Tờ khai của người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế theo mẫu 
số 01 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) 
Quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” của người đề nghị 
hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế; 

c) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) 
của một trong các giấy tờ có liên quan sau: 

- Giấy chứng minh nhân dân đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này; 

- Giấy xác nhận khuyết tật đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này; 

- Giấy ra viện (trường hợp điều trị nội trú) hoặc Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn 
hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế thành lập và hoạt động theo 
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (trường hợp không điều trị nội trú) trong đó thể 
hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đối với đối tượng quy định tại  
Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng, gồm: 

a) Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức 
mai táng theo mẫu số 3a hoặc số 3b ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) 
Giấy chứng tử của cơ quan có thẩm quyền cấp. 
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Điều 8. Điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; tạm dừng 
đóng, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 

1. Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng được thực hiện khi thay đổi loại đối tượng 
quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này hoặc thay đổi về mức thu nhập bình quân hàng tháng 
của hộ gia đình. 

2. Tạm dừng hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và nhà nước tạm dừng đóng bảo hiểm y tế 
đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Cá nhân chấp hành án phạt tù; 

b) Cá nhân bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt 
buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng 
quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Cá nhân có đơn tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế; 

b) Cá nhân không còn thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này; 

c) Bị hủy bỏ Quyết định phong tặng hoặc bị tước danh hiệu được nhà nước tặng; 

d) Cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích; 

đ) Cá nhân định cư ở nước ngoài. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

1. Hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) nơi đăng ký thường trú. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã 
có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 
Điều 7 Nghị định này; lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo 
mẫu số 05a ban hành kèm theo Nghị định này và công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân 
cấp xã và trên các phương tiện thông tin ở địa phương; thời hạn công khai là 10 ngày. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn công khai, Ủy ban nhân dân cấp 
xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 
đây gọi là cấp huyện) quyết định, kèm theo danh sách và hồ sơ của từng đối tượng đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; đối với những đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng biết. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, ra quyết định hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với đối tượng đủ điều 
kiện hưởng; trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để trả lời đối tượng. 

2. Điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

a) Người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng phải điều chỉnh mức trợ cấp theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú 01 bộ 
hồ sơ, gồm: Tờ khai điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Nghị định này; bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối 
chiếu) của một trong các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi quy định tại Điểm b, c Khoản 1 
Điều 7 Nghị định này (nếu có). 
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã 
có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 
Điều 7 Nghị định này; lập danh sách đối tượng điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Mẫu 
số 05b ban hành kèm theo Nghị định này và công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
xã và trên các phương tiện thông tin ở địa phương; thời hạn công khai là 10 ngày. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn công khai, Ủy ban nhân dân cấp 
xã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, kèm theo danh sách và hồ 
sơ của từng đối tượng điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng; đối với những đối tượng không đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt 
hàng tháng thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng biết. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, ra quyết định điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với đối tượng đủ 
điều kiện điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; trường hợp đối tượng không đủ điều kiện điều 
chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã biết để trả lời đối tượng. 

3. Tạm dừng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
đăng ký thường trú có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm dừng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng khi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng phải chấp hành án phạt 
tù hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định tạm dừng trợ 
cấp sinh hoạt hàng tháng. 

4. Thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

a) Người tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng gửi Giấy đề nghị thôi hưởng trợ 
cấp sinh hoạt hàng tháng theo mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định này cho Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi đăng ký thường trú. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thôi 
hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban 
nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. 

b) Khi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 3 Điều 8 Nghị định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đăng ký thường trú có văn bản đề nghị Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạm dừng đóng bảo hiểm y tế, thu hồi 
thẻ bảo hiểm y tế 

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế như đối với người thuộc hộ 
gia đình nghèo. 

2. Trình tự, thủ tục nhà nước tạm dừng đóng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định 
tại Khoản 2 Điều 8, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 8 
Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 
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Điều 11. Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi 
phí mai táng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức mai táng. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng; trường hợp nơi tổ chức mai táng không phải là 
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đối tượng hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng thì 
quyết định hỗ trợ chi phí mai táng phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đối tượng 
hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. 

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm 
y tế, hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại Nghị định này. 

2. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo 
hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các 
quy định tại Nghị định này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định này; 

b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định này ở địa phương; 

c) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hằng năm, tổng hợp tình hình và báo cáo việc thực hiện 
các quy định tại Nghị định này của năm trước liền kề ở địa phương gửi về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ) 

 

TT Nội dung 

Mẫu số 01 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế 

Mẫu số 02 Tờ khai đề nghị điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

Mẫu số 03a 
Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 

(áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp tổ chức mai táng) 

Mẫu số 03b 
Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 

(áp dụng đối với cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng) 

Mẫu số 04 Giấy đề nghị thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

Mẫu số 05a Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 

Mẫu số 05b Danh sách đối tượng đề nghị điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG, BẢO HIỂM Y TẾ 

 
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.....................................................................................................................  
2. Giới tính (nam, nữ):.................................................................................................................................  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………. 
4. Số CMND:.......................................... Nơi cấp.................................... Ngày cấp………./………./…… 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................  
6. Danh hiệu được phong tặng (Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú):..................................................  
7. Quyết định phong tặng số ……./……… ngày ….. tháng ….. năm……. 
8. Tổng thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng qua:............................................................ nghìn đồng 
9. Số thành viên hộ gia đình:........................................................................................................................  
10. Tình trạng khuyết tật (nếu có): 
a) Giấy xác nhận khuyết tật số ………ngày …../..../….. do UBND xã ……………............................cấp. 
b) Dạng tật:..................................................................................................................................................  
c) Mức độ khuyết tật:...................................................................................................................................  
11. Bệnh cần chữa trị dài ngày (nếu có):.....................................................................................................  
12. Chế độ đang hưởng: 
a) Có thẻ BHYT không?  Không  Có 
Nếu có: Mức đóng BHYT hiện được Nhà nước hỗ trợ: 100%  70%  
b) Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:………………... đồng. 
c) Trợ cấp xã hội hàng tháng: ……………………… đồng. 
d) Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………………đồng. 
đ) Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: …………………. đồng. 
13. Chế độ đề nghị được hưởng theo quy định tại Nghị định số 109/2015/NĐ-CP: 
a) Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng  b) Bảo hiểm y tế  
14. Các giấy tờ có liên quan: 
a)..................................................................................................................................................................  
b) .................................................................................................................................................................  
c)..................................................................................................................................................................  
… 
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

   ………, ngày … tháng …. năm 20... 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Hướng dẫn cách ghi: 
- Mục 8: Ghi tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong hộ gia đình (cùng ăn, ở và cùng chi tiêu chung) trong 12 tháng trước kể từ 

ngày lập tờ khai. 
- Mục 9: Ghi số thành viên cùng ăn, ở và cùng chi tiêu chung của hộ gia đình (tương ứng với số thành viên tính thu nhập tại mục 8). 
- Mục 10: Điểm c ghi mức độ khuyết tật của cá nhân theo giấy chứng nhận khuyết tật (nặng; đặc biệt nặng). 
- Mục 11: Ghi tên bệnh mà cá nhân đang mắc phải theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ Y tế. 
- Mục 12: Các chế độ hiện hưởng, các điểm b, c, d, đ chỉ ghi các loại trợ cấp hàng tháng và mức tiền tương ứng với từng loại trợ cấp 

mà cá nhân nhận được của tháng trước liền kề với thời điểm lập tờ khai. 
- Mục 14: Ghi rõ các giấy tờ có liên quan gửi kèm hồ sơ là “bản sao được chứng thực từ bản chính” hay “bản sao” (người nhận hồ sơ 

đã kiểm tra, đối chiếu với bản chính). 
- Người khai ký và ghi rõ họ tên: trường hợp người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế không thể viết tờ khai 

thì người khai hộ sau khi hoàn thành tờ khai đọc để người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế thông qua và điểm 
chỉ; ghi họ và tên của người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế./. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

 

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):..............................................................................................................  

2. Giới tính (nam, nữ):     

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………. 

4. Số CMND:.................................. Nơi cấp................................... Ngày cấp………./………./…… 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................................  

6. Danh hiệu được phong tặng (Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú):...........................................  

7. Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng hiện hưởng: …………………............ đồng theo Quyết định số 
...../…… ngày .... tháng ….. năm .... của UBND ……………........................................................................ 

8. Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đề nghị được hưởng (điều chỉnh): ………........................ đồng. 

9. Lý do điều chỉnh:...............................................................................................................................  

10. Các giấy tờ có liên quan: 

a)............................................................................................................................................................  

b)............................................................................................................................................................  

c)............................................................................................................................................................  

… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

  ………, ngày … tháng …. năm 20.... 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 03a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 

(Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp tổ chức mai táng) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện)……………………………. 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức:........................................................................................................................  

2. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................................  

Đã đứng ra tổ chức mai táng cho ông/bà ……………………….., là nghệ nhân nhân dân (hoặc nghệ 
nhân ưu tú) hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Quyết định số ……./…… ngày .... tháng .... năm 
……. của UBND ………………………… 

Đề nghị quý Ủy ban hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định. 

Kèm theo bản sao được chứng thực từ bản chính (hoặc bản sao đã kiểm tra, đối chiếu với bản chính) 
Giấy chứng tử số ……........... quyển số …....... ngày ….. tháng ….. năm .... do UBND xã/phường/thị trấn 
………………………. cấp./. 

  

  ………, ngày … tháng …. năm 20.... 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 

(Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện)………………………… 

 

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):........................................................... 2. Giới tính (nam, nữ):.............  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……...../………/………. 

4. Số CMND:......................................... Nơi cấp............................. Ngày cấp……/………/………. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

6. Quan hệ với người đã mất:................................................................................................................  

Đã đứng ra tổ chức mai táng cho ông/bà (7)……………………….., là nghệ nhân nhân dân (hoặc 
nghệ nhân ưu tú) hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Quyết định số ………… ngày .... tháng .... năm 
…… của UBND      

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai trên. Đề nghị 
quý Ủy ban hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định. 

Kèm theo bản sao được chứng thực từ bản chính (hoặc bản sao đã kiểm tra, đối chiếu với bản chính) 
Giấy chứng tử số …….......... quyển số ……......... ngày …. tháng ….. năm .... do UBND xã/phường/thị 
trấn............. cấp./. 

 

 ………. ngày … tháng … năm 20.... 

Xác nhận của xã/phường/thị trấn …………….... 
Việc ông / bà (1)…………………....................… 
đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ông / bà (7) 
……………………….. là đúng. 

TM. UBND 
Quyền hạn, chức vụ người ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

………., ngày … tháng … năm 20.... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………………….. 

 

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):............................................................ 2. Giới tính (nam, nữ):.............  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……. 

4. Số CMND:..................................... Nơi cấp.................................. Ngày cấp……/………/………. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................  

6. Danh hiệu được phong tặng (Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú):............................................  

Hiện đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Quyết định số  ……… ngày .... tháng .... năm 
….. của UBND................................................................................................................................................ 

Nay, tôi tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng nêu trên. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân ………………………………. giải quyết./. 

  

  ………., ngày … tháng … năm 20.... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05a 

UBND quận, huyện, thị xã  
UBND xã/phường/thị trấn 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

(Kèm theo công văn số ……../……… ngày ….. tháng ….. năm 20.... của UBND xã/phường/thị trấn 
…………………..) 

 
TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 
Danh 
hiệu 

phong 
tặng 

Tình trạng 
sức khỏe 

Thu nhập 
bình 

quân của 
hộ gia 
đình 

(1.000đ/ 
người/ 
tháng) 

Chế độ đang hưởng Đề nghị 
hưởng 

Ghi 
chú 

Nam Nữ Khuyết 
tật 

Bệnh 
dài 

ngày

 

Bảo 
hiểm 
y tế 

Lương 
hưu, trợ 

cấp 
BHXH 
hàng 
tháng 

Trợ cấp 
Bảo trợ 
xã hội 
hàng 
tháng 

Trợ 
cấp ưu 
đãi 

người 
có công 

hàng 
tháng 

Trợ 
cấp, 
phụ 
cấp 

khác 
hàng 
tháng 

Mức 
trợ cấp 

sinh 
hoạt 
hàng 
tháng 
(1000 
đồng) 

Bảo 
hiểm 
y tế 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                                

                                

                                

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

……….., ngày ….. tháng ..... năm 20... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Quyền hạn, chức vụ người ký  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Các cột 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13: đánh dấu X nếu có. 

- Cột 6: ghi rõ số tiền thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình. 

- Cột 12: ghi cụ thể mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Điều 3 Nghị định số 109/2015/NĐ-CP. 
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Mẫu số 05b 

UBND quận, huyện, thị xã  
UBND xã/phường/thị trấn 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

(Kèm theo công văn số ……../……… ngày ….. tháng ….. năm 20.... của UBND xã/phường/thị trấn 
…………………..) 

 
TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 
Danh 
hiệu 

phong 
tặng 

Tình trạng  
sức khỏe 

Thu nhập 
bình quân 
của hộ gia 

đình 
(1.000đ/ 
người/ 
tháng) 

Chế độ đang hưởng Điều chỉnh trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng

Ghi 
chú

Nam Nữ Khuyết 
tật 

Bệnh 
dài 

ngày
 

Bảo 
hiểm y 

tế 

Lương 
hưu, trợ 

cấp 
BHXH 
hàng 
tháng 

Trợ 
cấp 
Bảo 

trợ xã 
hội 

hàng 
tháng

Trợ 
cấp ưu 
đãi 

người 
có công 

hàng 
tháng

Trợ 
cấp, 
phụ 
cấp 

khác 
hàng 
tháng 

Mức trợ 
cấp sinh 

hoạt 
đang 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Mức 
trợ 
cấp 
điều 

chỉnh 
(1000 
đồng) 

Lý do 
điều 

chỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

……….., ngày ….. tháng ..... năm 20... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Quyền hạn, chức vụ người ký  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Các cột 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11: đánh dấu X nếu có. 

- Cột 6: ghi rõ số tiền thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình. 

- Cột 12, 13: ghi cụ thể mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo Điều 3 Nghị định số 109/2015/NĐ-CP. 

- Cột 14 ghi ngắn gọn lý do. 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 488/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025  
và tầm nhìn đến năm 2030”  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 
2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai 
đoạn 2012 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, nguồn lực đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
và quan trọng. Đầu tư cho an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển. Nhà nước có chính sách khuyến 
khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia trợ giúp xã hội; đồng thời, tạo điều kiện 
để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, không ngừng cải thiện, nâng cao tinh thần, 
vật chất, bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững. 

2. Trợ giúp xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, khả năng huy động, 
cân đối nguồn lực của đất nước, xu hướng quốc tế và từng bước tiếp cận với mức sống tối thiểu 
trong từng thời kỳ; ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, người sống ở 
vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. 

3. Trợ giúp xã hội phải đa dạng về mô hình, toàn diện cả vật chất và tinh thần phù hợp với 
vòng đời con người, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân; bảo đảm người dân gặp 
rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng; phát triển mạng lưới các cơ sở 
trợ giúp xã hội. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020 

a) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng người cao tuổi có 
hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải 
đảo, vùng dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội. 

b) 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp 
với nhu cầu, trong đó tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện. 

2. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 

a) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; nâng mức trợ cấp xã hội 
hàng tháng; có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu 
số; tiếp tục mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được 
hưởng trợ cấp xã hội. 

b) 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp 
với nhu cầu, trong đó tối thiểu 30% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện. 

3. Tầm nhìn đến năm 2030 

a) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao 
tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của Nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ 
nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; 
mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và xu hướng quốc tế. 

b) 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp 
với nhu cầu, trong đó tối thiểu 50% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy 
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các 
cấp trong chỉ đạo, huy động nguồn lực và thực hiện trợ giúp xã hội. 

2. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ 
giúp xã hội, vận động xã hội nhằm thay đổi cách thức trợ giúp xã hội theo hướng tiên tiến, hiệu 
quả, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, 
chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội. 

3. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội 

a) Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng 
thụ hưởng theo mục tiêu của Đề án; nghiên cứu, xây dựng mức chuẩn trợ cấp xã hội và các hệ số 
trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối thiểu của con người, theo vòng đời và bảo đảm hội nhập quốc 
tế. Từng bước tích hợp các chính sách trợ cấp xã hội để ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
chủ trì, quản lý nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án Luật: Trợ giúp xã hội, An sinh 
xã hội, Công tác xã hội. 

b) Hoàn thiện chính sách, phát triển dịch vụ trợ giúp khẩn cấp theo hướng dựa trên mức độ 
thiệt hại, mức độ tổn thương, hoàn cảnh cụ thể và khả năng khắc phục rủi ro của cá nhân, hộ gia 
đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, tai 
nạn lao động, tai nạn giao thông, nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em bị mua bán. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng tham gia trợ giúp khẩn cấp; lồng 
ghép trợ giúp khẩn cấp với các đề án, chương trình, chính sách liên quan ở các vùng thường 
xuyên bị thiên tai, bão lụt, tác động của biến đổi khí hậu có sự hỗ trợ của Nhà nước. 
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4. Công tác quản lý Nhà nước về trợ giúp xã hội 

a) Thống nhất một cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội; bảo đảm không chồng 
chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành liên quan. 

b) Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết chính 
sách trợ giúp xã hội dựa vào nhu cầu của người dân bảo đảm công khai, minh bạch. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết, chi trả trợ giúp xã hội, 
bảo đảm tích hợp các chính sách trợ giúp xã hội với các chính sách an sinh xã hội. 

d) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội. 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, 
đặc biệt chính sách trợ cấp xã hội, quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các chính sách có liên 
quan đến hỗ trợ thực hiện. 

5. Quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội theo mục tiêu của Đề án, phù 
hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương; phát huy 
năng lực, hiệu quả của các cơ sở trợ giúp xã hội hiện có, hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập 
có đủ điều kiện trợ giúp toàn diện cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Xây dựng mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện, hướng đến năm 2030 
cứ 5.000 người dân có một nhân viên công tác xã hội, trợ giúp xã hội chuyên nghiệp. 

6. Huy động, sử dụng nguồn lực trợ giúp xã hội 

a) Xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách căn cứ vào tình hình thực tế của từng Bộ, ngành 
và địa phương; nâng định mức phân bổ chi bảo đảm xã hội cao hơn mức quy định hiện nay. 

b) Nhà nước hỗ trợ chi phí cho đối tượng sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ 
giúp xã hội công lập và cơ sở ngoài công lập cung cấp theo khung giá và danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công được pháp luật quy định. 

c) Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp 
khẩn cấp. 

7. Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện, 
chăm sóc và trợ giúp xã hội cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

8. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài trong việc hỗ trợ 
kinh nghiệm, nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đề án. 

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và 
huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp 
luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, các bộ, ngành trung ương và địa 
phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước; lồng ghép với dự án phát triển trợ giúp xã hội đối với đối tượng yếu thế 
thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và 
các chương trình, Đề án về trợ giúp xã hội khác. 

Phần kinh phí tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
nhân viên, cộng tác viên, gia đình đối tượng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở trợ giúp xã hội và 
các mô hình được thực hiện lồng ghép với các chương trình, Đề án: Chăm sóc trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng, trợ giúp phục hồi chức năng cho người tâm thần, phát 
triển nghề công tác xã hội đến năm 2020. Từ năm 2021, các nội dung này được bố trí dự toán từ 
ngân sách nhà nước theo Đề án này. 
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2. Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Đề án 
theo định hướng chung của Nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ 
chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình 
thí điểm cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện; xây dựng thí điểm “Quỹ trợ giúp khẩn 
cấp”, đánh giá, tổng kết và nhân rộng mô hình; 

- Hướng dẫn, tổ chức, triển khai và điều phối thực hiện các hoạt động của đề án và định kỳ 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

- Huy động sự hỗ trợ, hợp tác về tài chính và kinh nghiệm của quốc tế trong việc triển khai 
thực hiện Đề án. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) cho việc thực hiện Đề án; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp quốc gia. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thường xuyên 
nguồn ngân sách trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện. 

4. Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách 
nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án. 

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các 
tổ chức liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực 
hiện Đề án. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án phù hợp với chương trình 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Đề án với các chương trình khác có liên quan trên 
địa bàn; 

- Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Đề án; 

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo việc thực hiện Đề án theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Vũ Đức Đam
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 565/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội  
giai đoạn 2016 - 2020  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 
triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn  
2016 - 2020 gồm các nội dung chính sau đây: 

1. Tên Chương trình và cơ quan quản lý Chương trình 

a) Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 
2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình). 

b) Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối 
tượng yếu thế theo hướng hội nhập quốc tế; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh 
cho trẻ em; giảm khoảng cách giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng 
giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma túy, 
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tuyên truyền phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về, góp phần đảm bảo an sinh 
trật tự và an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

- Nâng tỷ lệ cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập lên 55%; tăng tỷ lệ người có hoàn cảnh 
khó khăn được tư vấn, hỗ trợ và quản lý ca từ các cơ sở trợ giúp xã hội lên 30%; nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân 
viên và cộng tác viên công tác xã hội. 

- 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng 
đồng và có cơ hội phát triển; giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại; có kế hoạch hỗ trợ, can 
thiệp 90% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
được quản lý, theo dõi. 

- Ít nhất 70% nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo và 50% nữ cán bộ trong diện quy hoạch được 
trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng mềm; 50% nạn 
nhân của bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ; 50% số người 
gây bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực được phát hiện, tư vấn. 

- 90% người nghiện ma túy có quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính 
được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 90% xã, phường được tuyên truyền về phòng, chống tệ 
nạn mại dâm; 90% số nạn nhân bị mua bán được phát hiện, được tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc. 

3. Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn của Chương trình 

a) Phạm vi thực hiện 

- Vốn đầu tư: Các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy cấp tỉnh nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh nghèo, không tự cân đối được ngân sách. 

- Vốn sự nghiệp: Thực hiện trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung tại các vùng, địa 
phương có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình 
đẳng giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn tập trung nhiều đối tượng ma túy, mại 
dâm, nạn nhân bị mua bán trở về, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa 
phương điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

b) Nguyên tắc phân bổ vốn từ ngân sách Trung ương 

- Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương: Thực hiện theo quy định tại mục VI của 
Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-
2020. Trong đó, hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đối với các dự án nhóm B 
trở lên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp cấp tỉnh và trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, 
cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí cấp tỉnh. 
Riêng các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở cai nghiện cấp tỉnh được hỗ trợ đối với dự 
án quy mô nhóm C thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Công văn 
số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016 về danh mục dự án đầu tư hỗ trợ thực hiện công tác cai 
nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 và Công văn số 7770/VPCP-KGVX ngày 16/9/2016 về hỗ 
trợ từ ngân sách trung ương thực hiện công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 của Văn 
phòng Chính phủ. 

- Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương: 

+ Chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thực 
hiện các dự án của Chương trình; 
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+ Chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp cho các địa phương tự cân đối được ngân sách thực hiện 
một số nội dung của Chương trình, gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu, thí điểm mô hình, đào tạo và 
nâng cao năng lực. 

c) Đối tượng thực hiện Chương trình: Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm 
vụ để thực hiện các dự án, hoạt động của Chương trình. 

4. Thời gian thực hiện Chương trình: từ năm 2016 đến năm 2020. 

5. Kinh phí thực hiện Chương trình 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.266 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có 
nguồn nhưng không vượt quá 11.655 tỷ đồng), trong đó: 

a) Ngân sách trung ương: 

- Vốn đầu tư phát triển 1.031 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không 
vượt quá 2.420 tỷ đồng); 

- Vốn sự nghiệp: 1.925 tỷ đồng. 

b) Ngân sách địa phương: 

- Vốn đầu tư phát triển: 2.650 tỷ đồng; 

- Vốn sự nghiệp: 2.330 tỷ đồng. 

c) Vốn huy động hợp pháp khác 2.330 tỷ đồng. 

6. Các dự án thành phần thuộc Chương trình 

a) Dự án 1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế 

- Mục tiêu: 

+ Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội ngang tầm 
các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu trợ giúp của người dân, hướng tới mục tiêu 
phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. 

+ Mục tiêu cụ thể 

. Quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, 
trong đó các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tăng lên 55% vào năm 2020; tăng tỷ lệ người có 
hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ và quản lý ca từ các cơ sở trợ giúp xã hội tăng lên 30% 
vào năm 2020; 

. Tiếp tục thí điểm các mô hình cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội, phòng 
và trị liệu rối nhiễu tâm trí, ngôi nhà tạm lánh, mô hình gia đình cá nhân nhận nuôi có thời hạn và 
mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

. Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 
30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc 
tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp; 

. Xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo và giáo dục nghề nghiệp về công 
tác xã hội trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên ngành công tác xã hội. 

. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trợ giúp xã hội. 
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- Phạm vi thực hiện: 

+ Phạm vi thực hiện: Dự án được thực hiện trên phạm vi cả nước, ưu tiên các cơ sở trợ giúp 
xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, cơ sở bảo trợ 
xã hội tổng hợp, trung tâm công tác xã hội; công chức, viên chức và cộng tác viên công tác xã hội; 

+ Vốn đầu tư: Các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Vốn sự nghiệp: Hỗ trợ một số Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. 

- Nội dung chủ yếu: 

+ Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội: 

. Thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài 
công lập. Trong đó, chú trọng nâng cấp, mở rộng và phát triển mới mạng lưới các cơ sở trợ giúp 
xã hội, gồm: Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người 
rối nhiễu tâm trí, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp và trung tâm công tác xã hội; 

. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho cơ sở trợ giúp xã hội đạt tiêu 
chuẩn chăm sóc theo tiêu chuẩn do Nhà nước quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, các 
hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng, trị liệu và cung cấp dịch 
vụ công tác xã hội. Ưu tiên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị vận chuyển đối tượng, sơ cấp cứu, sinh 
hoạt và phục hồi chức năng cho đối tượng. 

+ Hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình: Hỗ trợ xây dựng, vận hành các mô hình cơ sở trợ 
giúp xã hội, gồm mô hình trung tâm công tác xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở phòng 
và trị liệu rối nhiễu tâm trí, ngôi nhà tạm lánh, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn 
và mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên: 

. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo; 

. Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về 
công tác xã hội phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế, đạt yêu cầu ngang bằng chuẩn đào tạo của 
các nước trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác xã hội; 

. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo các kỹ năng công tác xã hội, chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em có HCĐBKK; 

. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề 
công tác xã hội bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề công tác xã hội. 

+ Đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ trợ giúp xã hội: 

. Đào tạo hệ vừa làm, vừa học cho 17.500 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng 
tác viên công tác xã hội trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 
người/năm); đào tạo kỹ năng chuyên sâu chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng tối thiểu 
500 chỉ tiêu/năm; 

. Bồi dưỡng kỹ năng cho 50.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên 
trợ giúp xã hội, công tác xã hội (bình quân 10.000 người/năm). 

+ Nghiên cứu, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện phát triển nghề công tác xã hội, chăm 
sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí, chăm sóc trẻ em có 
HCĐBKK dựa vào cộng đồng, củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội. Trên cơ 
sở đó, khuyến nghị giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. 
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+ Truyền thông, nâng cao nhận thức: 

. Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, 
vị trí hệ thống trợ giúp xã hội; công tác xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội, kỹ năng chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và đối tượng khác; 

. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát học hỏi kinh nghiệm các nước trong khu vực và thế giới và 
xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ năng trợ giúp xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên trợ giúp 
xã hội; 

. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội cho cán 
bộ, nhân viên và cộng tác viên; 

. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trong nước và quốc tế, 
đặc biệt là chương trình, nội dung đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên trợ giúp xã hội. 

- Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí huy động thực hiện dự án là 5.343,5 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có 
nguồn nhưng không vượt quá 6.255 tỷ đồng), trong đó: vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung 
ương là 908,5 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 1.820 tỷ đồng); 
vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương 935 tỷ đồng; ngân sách địa phương 2.000 tỷ đồng (vốn 
đầu tư 1.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 1.000 tỷ đồng); huy động khác 1.500 tỷ đồng. 

b) Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em 

- Mục tiêu: 

+ Mục tiêu chung: Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, 
giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại; kịp thời can thiệp, trợ giúp trẻ em 
có nguy cơ cao, trẻ em bị xâm hại góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ 
em. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em. 

+ Mục tiêu cụ thể: 

. 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng 
đồng và có cơ hội phát triển; 

. Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại; 

. 90% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; 

. 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, theo dõi. 

- Phạm vi thực hiện: Dự án được thực hiện trên phạm vi cả nước. 

- Nội dung chủ yếu: 

+ Hoàn thiện và duy trì hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt; 

+ Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, duy trì hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em 
cho Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội; 

+ Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, hoạt động mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo 3 
cấp độ tại Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện hoặc Văn phòng tư vấn bảo vệ trẻ em 
cấp huyện; 

+ Nâng cấp và duy trì hoạt động Tổng đài điện thoại quốc gia và mạng lưới kết nối: 

. Nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị Tổng đài điện thoại quốc gia: Tổng đài điện thoại quốc gia 
được xây dựng thông qua nâng cấp Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em. Tổng đài điện thoại quốc gia bao 
gồm 01 trung tâm đặt tại Trung ương và 02 nhánh trung tâm vùng đặt tại miền Trung và miền Nam; 
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. Hoạt động của mạng lưới kết nối: Thiết lập mạng lưới kết nối giữa Tổng đài điện thoại 
quốc gia với các Bộ, ngành liên quan; Thiết lập mạng lưới kết nối, thực hiện quy trình tiếp nhận 
và xử lý liên cấp, liên ngành thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; Triển khai hoạt 
động của 02 nhánh trung tâm vùng Tổng đài quốc gia. 

+ Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm 
hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 

. Hỗ trợ thực hiện mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối 
tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

. Hỗ trợ thực hiện mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 
trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc 
lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

. Xây dựng, triển khai, duy trì mô hình thí điểm chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt; 

. Tổ chức giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về thực hiện quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ 
bảo vệ trẻ em. 

+ Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; năng lực của cha mẹ, người 
chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em: 

. Rà soát, xây dựng chương trình, tài liệu nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cán 
bộ quản lý, cán bộ cung cấp dịch vụ, cha mẹ và trẻ em; 

. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ trẻ em các 
cấp; Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; Cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng: 

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ trẻ em và 
cán bộ của cơ sở cung cấp dịch vụ công lập; tập huấn giảng viên nguồn cho địa phương. 

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em 
cấp xã, cộng tác viên. 

. Tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, 
người chăm sóc trẻ em. 

. Tập huấn, truyền thông về kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em. 

+ Hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em: 

. Duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em; 

. Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em các cấp. Khảo 
sát; đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ, chuyên đề về trẻ em. 

- Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 680 tỷ đồng (vốn sự nghiệp), trong 
đó: Ngân sách Trung ương 280 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 200 tỷ đồng; Huy động khác 200 
tỷ đồng. 

c) Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 

- Mục tiêu: 

+ Mục tiêu chung: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, lao động việc làm, giảm 
dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới. 
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+ Mục tiêu cụ thể: 

. 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người 
hưởng lương trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp, 50% người dân được tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 

. Ít nhất 70% nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp; 50% nữ cán bộ trong diện quy hoạch 
được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng mềm; 

. Tối thiểu 10 Trung tâm công tác xã hội được hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình 
đẳng giới; 

. Tối thiểu 10 địa phương triển khai ít nhất một trong các mô hình: hỗ trợ phụ nữ tạo việc 
làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp; “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại khu công nghiệp, 
khu chế xuất; mô hình “vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình 
đẳng giới” tại doanh nghiệp; 

. Tối thiểu 8 cơ sở trợ giúp nạn nhân bị bạo lực giới được xây dựng, vận hành; 70 địa chỉ tin 
cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng được thí điểm cung cấp dịch vụ đạt chuẩn; 

. 50% nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ; 
50% số người gây bạo lực hoặc có nguy cơ cao gây bạo lực được phát hiện, tư vấn; 

. 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ tham mưu 
hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 
các địa phương; cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp và đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới 
được tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động về bình đẳng giới. 

- Phạm vi thực hiện: Dự án được thực hiện tại địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có 
nguy cơ cao bất bình đẳng giới. Các hoạt động truyền thông và nâng cao năng lực được thực hiện 
trên phạm vi toàn quốc. 

- Nội dung chủ yếu: 

+ Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới: 

. Nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới cho các cơ quan truyền thông, đội ngũ 
báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở; 

. Xây dựng, duy trì và phát triển đa dạng các chương trình, sản phẩm truyền thông về bình 
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong đó chú trọng chương trình thông tin cơ sở; phù hợp với từng nhóm dân tộc, phong tục, 
tập quán; 

. Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, vùng, 
miền; đẩy mạnh các hoạt động thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, 
phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình 
đẳng giới trong cộng đồng và xã hội; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để 
truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện tuyên 
truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước 
ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính; 

. Tuyên truyền về các tấm gương điển hình, cá nhân, tập thể có sáng kiến, hoạt động tích 
cực trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 

. Thí điểm lồng ghép nội dung về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới vào nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ tại cộng đồng và trong trường học, các 
doanh nghiệp, các khu công nghiệp tại một số địa phương. 
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+ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử: 

. Triển khai các hoạt động truyền thông cho cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác tổ chức, 
xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ 
cán bộ dân cử, nữ cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch kiến thức về 
bình đẳng giới, kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác nhằm góp phần nâng cao tỷ 
lệ nữ tham gia chính trị, lãnh đạo quản lý tại các địa phương có tỷ lệ phụ nữ tham gia thấp; 

Xây dựng các diễn đàn và mạng lưới kết nối lãnh đạo nữ nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa 
các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và lãnh đạo nữ các cấp. 

+ Hỗ trợ thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về bình đẳng giới tại Trung tâm công tác xã hội: 

. Lựa chọn Trung tâm công tác xã hội để thực hiện việc hỗ trợ về: 

Xây dựng, áp dụng thí điểm tiêu chuẩn, điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về bình đẳng giới; 

Nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật để thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về bình 
đẳng giới. 

. Hỗ trợ xây dựng và phát triển tài liệu tập huấn cho đội ngũ cán bộ của các Trung tâm công 
tác xã hội về lĩnh vực bình đẳng giới và kỹ năng tư vấn, làm việc với các đối tượng liên quan. 

+ Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới: 

. Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, áp dụng thí điểm làm cơ sở ban hành tiêu chuẩn về: 

Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ban đầu: 
nơi trú ẩn tạm thời khẩn cấp và an toàn; tư vấn tâm lý và pháp lý cơ bản; chăm sóc sức khỏe ban 
đầu; liên hệ chuyển tuyến trong trường hợp cần thiết; 

Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ tối 
thiểu: dịch vụ cho nạn nhân gồm bảo vệ an toàn; dịch vụ y tế, chăm sóc, nuôi dưỡng; tư vấn hỗ 
trợ tâm lý và trợ giúp pháp lý, cung cấp kỹ năng cơ bản để phòng, tránh bạo lực tái diễn; liên kết 
hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; dịch vụ cho người gây bạo lực gồm tư vấn tâm lý kiềm chế 
hành vi bạo lực; hỗ trợ pháp lý; liên kết hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ cai 
nghiện rượu và các chất kích thích; dịch vụ tại cộng đồng nhằm kết nối với các mô hình tại cộng 
đồng hình thành mô hình hỗ trợ khép kín; 

Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái: khảo sát, đánh giá mức độ an 
toàn tại thành phố; xây dựng kế hoạch ứng phó; 

Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực: nâng cao kỹ năng cho giáo viên, người học 
và cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường 
học; thiết lập các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp 
đối với người có hành vi bạo lực; lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực trong các câu lạc 
bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa. 

. Hỗ trợ xây dựng và thí điểm các mô hình: 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng; 

Mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài và giảm 
thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. 

. Hỗ trợ dịch vụ đường dây nóng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: hỗ 
trợ nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật và vận hành đường dây nóng nhằm kịp thời tư vấn, 
can thiệp hỗ trợ nạn nhân; xây dựng và phát triển tài liệu nâng cao kỹ năng tham vấn, tư vấn cho 
cán bộ phụ trách đường dây nóng; thí điểm cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực 
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trên cơ sở giới thông qua sử dụng đường dây nóng kết nối với các đơn vị liên quan, kết nối với 
các mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng và cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn. 

+ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm: 

. Thí điểm các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất và kinh doanh: nâng cao năng 
lực, kỹ năng khởi sự và quản trị doanh nghiệp; phát triển kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm; 
xây dựng câu lạc bộ nữ doanh nhân; 

. Thí điểm mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại khu công nghiệp, khu chế xuất, 
tạo điều kiện giúp nữ công nhân tham gia và tiếp cận đối với các dịch vụ xã hội. 

+ Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới: 

. Phát triển chương trình và tài liệu tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về hoạt động 
bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; 

. Thí điểm xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về bình đẳng 
giới trong một số lĩnh vực; phát triển tài liệu, tập huấn và đào tạo kỹ năng phân tích sử dụng số 
liệu tách biệt giới trong một số lĩnh vực; 

. Phát triển tài liệu hướng dẫn, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 

- Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí huy động thực hiện Dự án là 860 tỷ đồng (vốn sự 
nghiệp), trong đó: Ngân sách trung ương 180 tỷ đồng; ngân sách địa phương 280 tỷ đồng; huy 
động khác 400 tỷ đồng. 

d) Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và 
nạn nhân bị mua bán 

- Mục tiêu: 

+ Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy, chuyển đổi, nâng cấp hoàn thiện 
hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
nhân sự, phục vụ công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy theo quan điểm của Đề 
án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, 
chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm 
quyền bình đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội; giảm tội 
phạm liên quan đến mại dâm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ 
nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận được 
các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng. 

+ Mục tiêu cụ thể: 

. Về cai nghiện ma túy: 

90% người nghiện ma túy khi có Quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thi hành kịp thời; 

Tăng tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị từ 60% năm 2015 lên 80% năm 
2020. Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề từ 25% năm 2015 lên 60% năm 2020;. 

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện, 
cán bộ quản lý (tương đương khoảng 15.000 người) được đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, 
nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật; 
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Xây dựng được 04 mô hình cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy phù hợp với đặc 
điểm kinh tế - xã hội của 04 vùng kinh tế, xã hội khác nhau (Khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên; 
Khu vực biên giới; Khu vực thành phố và Khu vực đồng bằng). 

. Về phòng, chống mại dâm: 

Đến năm 2017 đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp 
xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì 
thường xuyên; 

Từ năm 2016, thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp 
Trung ương và cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần; 

Đến năm 2017 đạt 50% và đến năm 2020 đạt 100% các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch 
lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - 
xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương 
trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người; 

50% các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về 
HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; 

Đến năm 2020, 20 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho 
người bán dâm. 

. Về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: 

90% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân 
và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 

90% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật; 

90% nạn nhân và người thân của họ có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của 
pháp luật; 

Đến năm 2020, 90% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm xây dựng được 
các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. 

- Phạm vi thực hiện: Dự án thực hiện trên phạm vi cả nước, ưu tiên những địa bàn tập trung 
nhiều đối tượng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

- Nội dung chủ yếu: 

+ Hỗ trợ cai nghiện ma túy: 

. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế vận hành kỹ thuật mới đối với các loại hình cơ sở cai nghiện 
ma túy, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai 
nghiện ma túy; 

. Rà soát, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cơ sở cai nghiện ma túy đã được phê duyệt 
đầu tư nhưng chưa hoàn thiện; những cơ sở cai nghiện bị xuống cấp; những cơ sở cai nghiện thực 
hiện chuyển đổi theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ 
trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; bổ sung cơ sở vật chất 
để thực hiện điều trị methadone tại các cơ sở cai nghiện theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 
02/7/2015 của Chính phủ; 

. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại các cơ 
sở cai nghiện và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công 
tác cai nghiện ma túy; 
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. Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm người nghiện ma túy ở Việt Nam; nghiên 
cứu, thí điểm áp dụng các mô hình cai nghiện có hiệu quả trên thế giới (ưu tiên các nước trong 
khu vực có nhiều nét tương đồng); xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình cai 
nghiện phục hồi phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội các vùng miền; sơ kết, tổng kết và nhân 
rộng mô hình cai nghiện, đội công tác xã hội tình nguyện có hiệu quả; 

. Nghiên cứu, xây dựng chương trình học nghề đặc thù cho người nghiện ma túy; tổ chức 
triển khai thí điểm dạy nghề và đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình; 

. Xây dựng các kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng dẫn người nghiện ma túy 
tìm việc làm; xây dựng các chương trình kết nối giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện; 

. Xây dựng dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy 
(xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin quản lý; dịch vụ công trực tuyến; đào tạo về tư vấn, 
điều trị, cai nghiện trực tuyến...); 

. Tổ chức tuyên truyền các mô hình xã, phường làm tốt công tác cai nghiện; các điển hình 
cai nghiện thành công; đội công tác xã hội tình nguyện, tình nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã 
hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. 

+ Về phòng, chống mại dâm: 

. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống 
mại dâm: 

Tăng cường công tác phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng 
đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa phương có nhiều người di cư 
để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm: Xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài liệu 
tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên (sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên 
truyền viên, lịch và các phóng sự, phim…) về phòng, chống mại dâm; hành vi tình dục lành 
mạnh, an toàn; Thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi 
toàn quốc, ưu tiên triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm; Tập huấn 
nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên 
tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng ngừa 
mại dâm; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận 
nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương 
tác cao tại các khu công nghiệp, trường học...; chú trọng nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh 
viên, người lao động chưa có việc làm, nữ thanh, thiếu niên, người lao động nhập cư tại các khu 
công nghiệp... đặc biệt là nhóm lao động di cư, tìm việc làm tại nơi khác) nhằm bảo đảm việc di 
cư lao động an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của họ; 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng, chống mại dâm thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; giảm kì thị, phân biệt 
đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu 
phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác 
phòng, chống mại dâm trên các phương tiện truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương; 

. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương 
trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở: 

Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, 
chưa có việc làm...) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này; 
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Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong 
các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, 
chương trình giảm nghèo... nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp; 

Xây dựng các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa 
phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. 

. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, 
giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. 

Triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng 
bạo lực trên cơ sở giới: Đánh giá, tài liệu hóa một số mô hình thí điểm có hiệu quả trong việc 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại một số địa phương để xây dựng 
tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện; Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực về hỗ trợ 
giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh và 
cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia công 
tác cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm; Đào tạo, nâng cao năng lực cho Đội công tác xã 
hội tình nguyện cấp xã trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng 
đồng. Xây dựng, thử nghiệm quy trình hỗ trợ và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm 
tại cộng đồng. Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi 
Chính phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng 
tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng 
đồng cho người bán dâm; 

. Xây dựng thử nghiệm 03 mô hình: (1) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán 
dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội; (2) Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của 
người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; (3) Mô hình hỗ 
trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm 
trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

+ Về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: 

. Nghiên cứu hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân; xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ 
hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng; 

. Thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân 
và tại cộng đồng theo quy định pháp luật, đảm bảo theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và 
đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em; 

. Tổ chức tập huấn, đào tạo, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm,... nhằm nâng cao năng lực cho 
các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan ban ngành liên quan để thực 
hiện tốt quy trình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; 

. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ; 

. Đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng 
đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân; 

. Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân: Điều tra khảo sát, rà 
soát, thống kê nạn nhân bị mua bán trở về. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác hỗ 
trợ nạn nhân. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án và xây dựng các hoạt động cho giai đoạn 
tiếp theo. 

- Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 3.382,5 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn 
nhưng không vượt quá 3.860 tỷ đồng), trong đó: vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương là 
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122,5 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 600 tỷ đồng); vốn sự 
nghiệp từ Ngân sách trung ương 530 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 2.500 tỷ đồng (vốn đầu tư 
1.650 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 850 tỷ đồng); Các nguồn huy động khác 230 tỷ đồng. 

7. Phương án huy động vốn: 

Cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu, Dự án thành phần ở Trung ương, địa phương có 
trách nhiệm huy động các nguồn lực hợp pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kết quả 
nhiệm vụ của Dự án, bao gồm: 

a) Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương: Gồm vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn ODA và viện trợ. 

b) Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân các cấp địa phương bố trí 
ngân sách địa phương để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, dự án. Địa phương có 
trách nhiệm và cam kết bố trí kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình, Dự án. 

c) Thực hiện lồng ghép giữa các chương trình, dự án có cùng mục tiêu, nội dung, hoạt động. 

d) Nguồn lực huy động hợp pháp từ các tổ chức tài trợ, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân ở trong và ngoài nước. 

8. Các giải pháp để thực hiện Chương trình 

a) Giải pháp về nhân lực, quản lý 

- Nhân sự thực hiện Chương trình, Dự án là cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã 
hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội ở trung ương, địa 
phương, các cơ sở trợ giúp xã hội, Trung tâm Giáo dục - Chữa bệnh Lao động và Xã hội; 

- Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương có bộ phận chuyên 
trách quản lý Dự án với mục tiêu nhằm hoàn thành các hoạt động, công việc của Dự án theo đúng 
tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong phạm vi ngân sách được duyệt. 

b) Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực bảo trợ xã 
hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án, Chương trình, trong đó ưu tiên cho các địa phương 
khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách; 

- Có chế tài đủ mạnh đối với các địa phương, đơn vị vi phạm trong an toàn lao động; 

- Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước các cấp về bảo trợ xã hội; bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển hệ thống trợ 
giúp xã hội; 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện; phân cấp 
cho các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị trực tiếp thụ hưởng lợi ích của dự án, hoạt động. 

c) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự 
tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính 
sách, pháp luật về lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống 
tệ nạn xã hội. 

d) Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá 

Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình, Dự án đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình, Dự án về kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu của kế hoạch (đầu vào, hoạt động, đầu ra) và đánh giá kết quả, tác động; 
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- Xây dựng chỉ số theo dõi, giám sát kết quả hoạt động và chỉ số đánh giá kết quả, tác động 
của Chương trình, Dự án, bảo đảm thông tin được tổng hợp từ cấp quản lý và cơ quan thực hiện 
dự án; 

- Phổ biến hệ thống theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch (đầu vào, 
hoạt động, đầu ra) và hướng dẫn cách đánh giá kết quả, tác động cho các cơ quan quản lý và các 
cơ quan thực hiện dự án; 

- Tổng hợp báo cáo, phổ biến thông tin kết quả thực hiện dự án cho các cơ quan liên quan ở 
cấp Trung ương và địa phương; 

- Phân định rõ trách nhiệm, chế độ cung cấp thông tin, báo cáo của các cơ quan thực hiện 
Dự án thuộc Chương trình mục tiêu đối với nhiệm vụ được phân công. 

Trên cơ sở sử dụng thông tin của phần theo dõi, giám sát để phân tích toàn diện, có hệ 
thống và tính khách quan phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động và mức độ bền vững của Dự án 
để tổ chức tiến hành đánh giá giữa kỳ, kết thúc hoặc đột xuất (khi cần thiết) của Dự án. Trên cơ 
sở đó điều chỉnh khi cần thiết và rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng cho giai đoạn thực 
hiện tiếp theo. 

đ) Giải pháp về hợp tác quốc tế 

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương 
và các tổ chức phi Chính phủ trên cả 3 lĩnh vực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển 
các lĩnh vực bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

9. Tổ chức thực hiện Chương trình 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện chương trình; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân thực hiện Chương trình; 

- Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực hiện các mục tiêu của năm trước, mục tiêu đặt ra của 
từng dự án giai đoạn 2016-2020 và số thông báo của Bộ Tài chính dự kiến giao kinh phí ngân 
sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình (vốn sự nghiệp); dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và 
phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương chi tiết theo từng Dự án và chi tiết cho các Bộ, 
cơ quan trung ương và các địa phương, kèm theo thuyết minh nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ của từng dự án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của 
Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật đầu tư 
công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết 
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; 

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các 
chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các Dự án thuộc Chương trình. 
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b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và chủ Chương trình cân đối, bố trí vốn đầu tư phát 
triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Chủ chương trình thẩm định nguồn vốn đầu tư và 
khả năng cân đối vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, 
vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc 
Chương trình; 

- Phối hợp với Chủ chương trình kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình. 

c) Bộ Tài chính: 

- Đề xuất mức bố trí ngân sách trung ương nguồn kinh phí sự nghiệp theo kế hoạch trung 
hạn và hàng năm thực hiện chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và thông báo số 
dự kiến hàng năm cho Chủ chương trình; thẩm định phương án phân bổ vốn sự nghiệp của Chủ 
chương trình và tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
giao dự toán theo quy định; 

- Chủ trì hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình; 

- Phối hợp với Chủ chương trình kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình. 

d) Các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình ở Bộ, ngành, địa phương; 

- Rà soát, đề xuất xây dựng và triển khai các dự án để thực hiện Chương trình; 

- Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trung hạn và hàng năm của Bộ, ngành và địa 
phương; gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng 
hợp theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; 

- Quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình do địa 
phương quản lý; định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương; tổ chức sơ kết và tổng kết Chương 
trình ở địa phương theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
thẩm định, phê duyệt và bố trí vốn đối với các công trình, dự án, hoạt động của chương trình 
thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 708/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội,  
ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020  

và định hướng phát triển đến năm 2030  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 
2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 
2012 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển 
đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho 
người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an 
sinh xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. 

1. Mục tiêu đến năm 2020 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối 
tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch. 

b) Hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp 
người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với 
cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội bao gồm thông tin cơ bản về công dân 
Việt Nam là đối tượng của các chính sách: Trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách 
mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 
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2. Định hướng đến năm 2030 

Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin thêm về các lĩnh vực: Trẻ 
em, dạy nghề, việc làm, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác của an 
sinh xã hội theo quy định của pháp luật. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh xã hội, quản lý và cập 
nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội 

a) Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh 
xã hội, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở 
pháp lý cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; ban hành quy chế về cập nhật, quản lý, vận hành và 
truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp và chia sẻ 
dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan. 

b) Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm các thông tin sau đây: 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định 
số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách giảm nghèo theo quy định tại Quyết định 
số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản pháp luật có 
liên quan. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quy 
định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật 
Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật. 

c) Tích hợp các thông tin sau đây vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội: 

- Các thông tin định danh công dân theo quy định tại Điều 9 Luật Căn cước công dân và các 
văn bản hướng dẫn Luật. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật Bảo hiểm 
xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật. 

- Các thông tin về đối tượng và chính sách bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật Bảo hiểm y 
tế và các văn bản hướng dẫn Luật. 

d) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ số đầu vào, đầu ra, bảo đảm các cơ sở dữ liệu thành phần 
cập nhật, quản lý, tích hợp và trao đổi cơ sở dữ liệu an sinh xã hội. 

2. Giai đoạn 2017 - 2018 hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1 - 3 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; giai đoạn 2019 - 2020 hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện 
tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội. 

3. Xây dựng Cổng Thông tin điện tử An sinh xã hội trên mạng điện tử để thực hiện: Giải 
quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân; cung cấp thông tin về chính sách, đối tượng 
thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; tích hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến và kết nối hệ thống 
thông tin thống kê về an sinh xã hội của các bộ, ngành, địa phương. 

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh 
xã hội. 
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2. Nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
giải quyết chi trả chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu; lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ công bảo 
đảm chi trả theo yêu cầu, thực hiện theo cơ chế thu hồi vốn đầu tư thông qua thu phí cung cấp 
dịch vụ chi trả chính sách; hướng dẫn, hỗ trợ người dân tự đăng ký và nhập liệu các trường thông 
tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, tác dụng 
của số an sinh xã hội, thẻ an sinh xã hội điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 

4. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trong việc 
ứng dụng, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. 

5. Tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm của các nước đã áp dụng thành công 
việc sử dụng thẻ an sinh xã hội điện tử. 

6. Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh 
xã hội của các cấp, các ngành. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ các nguồn: Vốn doanh nghiệp, chi phí dịch vụ 
chi trả các chính sách an sinh xã hội, nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi 
thường xuyên hàng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn huy động, tài trợ, 
đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy 
định, của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề 
án; kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết hàng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 
quả thực hiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án vào năm 2020 trước khi tiếp 
tục triển khai giai đoạn tiếp theo đến năm 2030. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các cơ quan liên 
quan hướng dẫn các địa phương lựa chọn đơn vị có mạng lưới cơ sở vật chất và nhân lực trải 
rộng đến cấp xã trên cả nước, có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, các chính 
sách an sinh xã hội và bảo đảm xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để cung cấp dịch vụ chi trả 
các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 
theo nhiệm vụ quản lý. 

3. Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tích hợp các thông tin tại điểm c khoản 1 Mục II Điều 1 vào cơ sở dữ liệu quốc 
gia về an sinh xã hội. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

Vũ Đức Đam 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
 ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách  

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội  

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 
10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
(sau đây gọi là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP), 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệ số đối 
với đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội; chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ 
khẩn cấp được nhận chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm 
sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; mẫu hồ sơ, kinh phí thực hiện chính sách 
trợ giúp xã hội; nội dung và mức chi cho công tác quản lý đối tượng; thực hiện chi trả chính sách 
trợ giúp xã hội và trách nhiệm của các cơ quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình và 
cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. 

Điều 2. Thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng của đối tượng quy định tại Điều 40 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 

1. Thủ tục chuyển mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng như sau: 

a) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội lập danh sách đối 
tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện 
điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-
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CP, bổ sung Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên 
tịch này; 

b) Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội rà soát, xét duyệt và kết luận kèm theo danh sách 
những đối tượng được điều chỉnh mức và hệ số theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; 

c) Căn cứ vào biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo danh sách, Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của đối 
tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định. 

2. Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội rà soát đối tượng đang hưởng chế độ 
chăm sóc nuôi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền quyết định mức 
trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo phân cấp quản lý. 

Điều 3. Chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng tạm thời tại hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP 

1. Tiền ăn: Mức 40.000 đồng/người/ngày. 

2. Chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không 
có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện như sau: 

a) Trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang 
sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người hưởng chính 
sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được hỗ trợ chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng; 

b) Đối với đối tượng không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không còn thân 
nhân được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối 
tượng thuộc hộ nghèo. 

3. Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Mức chi 
theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp sử dụng phương 
tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế; trường hợp thuê 
xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng, chứng từ, hóa đơn thực tế và phù hợp với giá trên địa 
bàn cùng thời điểm. 

Điều 4. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ 
xã hội tại cộng đồng 

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được hướng 
dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng như sau: 

a) Chế độ dinh dưỡng phù hợp; 

b) Sắp xếp nơi ở, trợ giúp sinh hoạt cá nhân; 

c) Tư vấn, đánh giá tâm, sinh lý; 

d) Chính sách, pháp luật liên quan; 

đ) Các nghiệp vụ liên quan khác. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 
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Điều 5. Mẫu hồ sơ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này mẫu hồ sơ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 
như sau: 

1. Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo các mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 1đ; 

2. Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 2; 

3. Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật theo Mẫu số 3; 

4. Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 4; 

5. Danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói theo Mẫu số 5a và 5b; 

6. Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 6; 

7. Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo Mẫu số 7; 

8. Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo Mẫu số 8; 

9. Sơ yếu lý lịch của đối tượng theo Mẫu số 9; 

10. Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội theo Mẫu số 10; 

11. Bảng tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước theo các mẫu số 11a, 
11b, 11c và 11d. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên 

1. Kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng, kinh phí hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi 
dưỡng đối tượng tại cộng đồng được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân 
sách của địa phương. 

2. Kinh phí thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: 

a) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội công lập thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó 
bảo đảm trong dự toán chi đảm bảo xã hội; 

b) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ngoài công lập được bố trí trong dự toán chi 
đảm bảo xã hội của ngân sách cấp tỉnh. 

3. Kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, xét duyệt đối tượng, ứng dụng công nghệ 
thông tin, quản lý đối tượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, tập huấn gia đình, cá 
nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và kiểm tra, giám sát của 
các cơ quan thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm trong dự toán chi đảm bảo xã hội 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. 

4. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên được lập, phân bổ, sử dụng, 
quản lý và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản 
hướng dẫn Luật và quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch này. Riêng năm 2015, ngân sách trung 
ương hỗ trợ kinh phí tăng thêm cho ngân sách địa phương như sau: 

- 100% cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi. 

- 50% cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung 
ương dưới 50%. 

- Đối với các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần hoặc toàn 
bộ chính sách, nếu hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp: sau khi đã sử dụng 
50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương theo dự 
toán được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ phần 
chênh lệch thiếu. 

- Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự bảo đảm. 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí tăng thêm năm 2015 do thực 
hiện điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đối tượng quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch này, gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Nội dung và mức chi cho công tác quản lý 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu; mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản 
lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chi họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội: 

- Chủ tịch Hội đồng 70.000 đồng/người/buổi; 

- Thành viên tham dự 50.000 đồng/người/buổi; 

- Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-
BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 
chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là 
Thông tư số 97/2010/TT-BTC); 

c) Chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đến đối tượng thụ 
hưởng (trường hợp được cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
hàng tháng trong dự toán ngân sách xã) thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều này; 

d) Chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách trợ giúp xã hội đến người dân. 
Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 
2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu, phiếu lĩnh tiền, danh sách đối tượng chi trả; mua 
sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý; in hoặc mua mẫu hồ sơ cho đối tượng. Mức chi 
thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chi rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp, trợ giúp xã hội; đề nghị tiếp nhận vào cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý. Mức chi 20.000 đồng/hồ sơ; 

c) Chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội. Mức chi thù 
lao là 500.000 đồng/người/tháng và tối đa 02 người/xã, phường, thị trấn. Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện căn cứ vào số lượng đối tượng thụ hưởng, điều kiện địa lý của từng xã, phường, 
thị trấn quyết định số lượng người làm công tác chi trả; 

d) Chi phí dịch vụ chi trả đối với địa phương thực hiện chi trả thông qua Tổ chức dịch vụ 
chi trả. Mức phí chi trả theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 

đ) Chi tập huấn gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại 
cộng đồng. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC; 

e) Chi điều tra, rà soát, thống kê số liệu đối tượng theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy 
định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Nội dung và mức chi thực 
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hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính 
quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; 

g) Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chi trả và 
quản lý đối tượng. Mức chi căn cứ vào nhu cầu và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

h) Chi hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hồ sơ, đối tượng, chi 
trả trợ cấp cho đối tượng. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước và Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị 
sử dụng ngân sách nhà nước; 

i) Chi xăng dầu, thông tin liên lạc. Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp; 

k) Chi thuê mướn khác phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng. Mức chi thực hiện 
theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn (trong trường hợp thuê dịch vụ); 

l) Chi cho công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách. Nội dung và mức chi 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC; 

m) Chi phổ biến chính sách trợ giúp xã hội cho cán bộ thực hiện chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu, báo cáo, tài liệu tập huấn, văn bản pháp luật liên 
quan. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chi rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh 
quản lý. Mức chi 20.000 đồng/hồ sơ; 

c) Chi cho các nội dung chi quy định tại các điểm e, g, h, i, l và m Khoản 2 Điều này; 

d) Chi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo dự toán được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ 
quan thông tin đại chúng và theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

đ) Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết. Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 
năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách 
nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chi văn phòng phẩm; in ấn báo cáo, tài liệu tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách, 
văn bản pháp luật liên quan. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

b) Chi cho các nội dung chi quy định tại các điểm e, h và l Khoản 2, điểm d và đ Khoản 3 
Điều này. 

Điều 8. Thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

1. Chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện chi trả trực tiếp hàng tháng cho đối 
tượng thụ hưởng thông qua một trong các cơ quan, tổ chức sau: 

a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Tổ chức dịch vụ chi trả. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức chi trả phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương theo hướng chuyển đổi chi trả chính sách trợ giúp xã hội từ cơ quan nhà 
nước sang tổ chức dịch vụ chi trả. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ điều 
kiện thực tế tại địa phương; lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, 
phường, thị trấn, có thể đảm nhiệm việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù; trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông 
qua tổ chức dịch vụ ở địa phương, lộ trình thực hiện, địa bàn, mức phí chi trả, trách nhiệm của 
các cơ quan liên quan. 

Điều 9. Quy trình thực hiện chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả 

1. Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện chính sách trợ giúp 
xã hội ký Hợp đồng về việc chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội với tổ chức dịch vụ chi trả cấp 
huyện. Nội dung Hợp đồng nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên; quy trình chuyển tiền và 
thanh quyết toán; quy trình, địa điểm, thời gian chi trả và mức phí chi trả. Việc ký kết, thực hiện hợp 
đồng và xử lý tranh chấp hợp đồng về việc chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện 
theo quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Chuyển tiền thực hiện chi trả 

a) Thời gian làm thủ tục chuyển tiền cho tổ chức dịch vụ chi trả theo Hợp đồng đã ký tại 
Khoản 1 Điều này được thực hiện trước ngày 25 hàng tháng; 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh sách đối tượng thụ hưởng (bao 
gồm đối tượng tăng, giảm so với tháng trước); số kinh phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội trong 
tháng (bao gồm cả tiền truy lĩnh và mai táng phí của đối tượng); thực hiện rút dự toán tại Kho bạc 
Nhà nước, lập ủy nhiệm chi chuyển tiền cho tổ chức dịch vụ chi trả và chuyển danh sách chi trả 
cho tổ chức dịch vụ chi trả. 

3. Địa điểm và thời gian chi trả 

a) Địa điểm chi trả chế độ chính sách tập trung tại điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn 
hoặc tại nơi ở của người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người cao tuổi không có 
người nhận trợ cấp thay; 

b) Thời gian chi trả từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng. 

4. Thực hiện chi trả 

a) Căn cứ danh sách chi trả hàng tháng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung 
cấp, tổ chức dịch vụ chi trả lập danh sách chi trả cho các hộ gia đình tại điểm giao dịch gần nơi 
đối tượng cư trú (thuận tiện cho đối tượng đến nhận tiền) và chuyển danh sách đối tượng cho các 
điểm giao dịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn được phân công chi trả; 

b) Các điểm giao dịch thực hiện chi trả và yêu cầu đối tượng nhận tiền hoặc người được ủy 
quyền nhận tiền ký nhận và ghi rõ họ và tên vào danh sách chi trả; đồng thời, cán bộ chi trả ký 
xác nhận vào Sổ theo dõi lĩnh tiền trợ cấp của đối tượng. Trường hợp người nhận tiền không có 
khả năng ký nhận được dùng ngón tay để điểm chỉ. Trường hợp hộ gia đình không đến lĩnh tiền 
trợ cấp hoặc trường hợp cán bộ đến chi trả tại nhà nhưng không có người nhận, cán bộ chi trả nộp 
lại số kinh phí chưa chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả để chuyển trả vào tháng sau; 

c) Trường hợp 2 tháng liên tục, đối tượng không nhận tiền, cán bộ chi trả có trách nhiệm 
phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tìm hiểu nguyên nhân. Nếu do đối tượng chết, mất tích 
hoặc chuyển khỏi địa bàn, tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        265 

cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội biết để làm các thủ tục cắt trợ cấp hoặc tạm 
dừng chi trả trợ cấp theo quy định. 

5. Báo cáo và quyết toán 

a) Tổ chức dịch vụ chi trả tổng hợp danh sách đối tượng đã nhận tiền, số tiền đã chi trả và 
danh sách đối tượng chưa nhận tiền để chuyển chi trả vào tháng sau cho Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 20 hàng tháng; 

b) Hàng quý, tổ chức dịch vụ chi trả chuyển chứng từ (danh sách đã ký nhận) quyết toán 
kinh phí đã chi trả cho các đối tượng và chuyển trả phần kinh phí không chi hết (đối với Quý IV) 
cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở quyết toán ngân sách nhà nước. 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội; 

b) Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; 

c) Cập nhật danh sách đối tượng trợ giúp hàng tháng (nếu có biến động, bổ sung đối tượng 
mới hoặc giảm đối tượng do chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng) gửi Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định; 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn và 
gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu theo các mẫu 11a, 11b, 11c và 11d ban hành kèm theo Thông 
tư liên tịch này về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước 
ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm; 

đ) Quản lý hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và phối hợp hoạt động với các cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn; 

e) Đối với chính sách trợ giúp đột xuất: Lập danh sách và tổ chức cứu trợ kịp thời, đúng đối 
tượng và hỗ trợ các đối tượng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và cuộc sống. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn bằng hồ sơ, sổ hoặc phần mềm vi tính; 

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát cấp xã trong việc xác định và quản lý 
đối tượng; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn; 

c) Hàng năm, lập dự toán kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng; trợ giúp đột xuất; kinh phí chi 
cho công tác quản lý gửi Phòng Tài chính tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và 
quyết toán kinh phí trợ cấp thường xuyên và đột xuất theo quy định hiện hành; 

d) Đối với những địa phương thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức 
dịch vụ chi trả, hàng tháng gửi danh sách chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả; hướng dẫn, kiểm tra 
và giám sát tổ chức dịch vụ chi trả trong việc triển khai công tác chi trả cho đối tượng; 

đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn và 
gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu theo các mẫu 11a, 11b, 11c và 11d ban hành kèm theo Thông 
tư liên tịch này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước 
ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm; 

e) Quản lý cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội do cấp huyện thành lập. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương về đối 
tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, xây dựng 
mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các 
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mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã 
hội trên địa bàn; 

c) Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán, tổng hợp số đối tượng hưởng chính sách trợ giúp 
xã hội thường xuyên của các huyện, kinh phí trợ giúp đột xuất và dự kiến nhu cầu kinh phí thực 
hiện cùng với dự toán chi thường xuyên gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân 
sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

d) Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và các nguồn 
kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP không đủ để thực hiện trợ 
giúp đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định hỗ trợ lương thực, kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương; 

đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn và gửi kèm theo 
bảng tổng hợp số liệu theo các mẫu 11a, 11b, 11c và 11d ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
này về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 
01 và 15 tháng 7 hàng năm; 

e) Quản lý cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội do cấp tỉnh thành lập; 

g) Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng bảo trợ xã hội ở cấp 
tỉnh và cấp huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng hợp và gửi thông tin của đối tượng đã được định 
dạng theo chuẩn XML về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cổng thông tin điện tử của Bộ) 
định kỳ, đột xuất theo quy định. 

4. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa 
phương về đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội và khả năng cân đối của ngân sách địa 
phương, xây dựng mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định 
số 136/2013/NĐ-CP trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

b) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 
bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết 
định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

5. Tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên 
tịch này. Trường hợp xảy ra mất tiền trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả hoặc chi trả không 
đúng, thì tổ chức dịch vụ chi trả có trách nhiệm thu hồi, bồi hoàn cho đối tượng hoặc cho cơ quan 
đã ký hợp đồng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối tượng được hưởng mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 gồm: 

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP; 

b) Đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP; 

c) Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 và đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP thuộc diện hộ nghèo. 
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2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối 
tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các quy định trước khi ban hành Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo 
mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

3. Đối tượng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quy định tại Điều 25 Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-
CP kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 
này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác tiếp tục hưởng các chế độ chính sách trợ 
giúp xã hội theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có 
văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và không phải làm lại hồ sơ. 

5. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thủ tục, hồ sơ thực hiện các chế độ chính sách trợ giúp xã 
hội thường xuyên, đột xuất và các chế độ chính sách trợ giúp xã hội khác thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này. Trường hợp đối tượng đã nộp hồ sơ trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa có quyết định hưởng chế độ, chính sách thì đối tượng không 
phải làm lại hồ sơ (trừ trường hợp đối tượng phải bổ sung hồ sơ theo quy định). 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 
19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định hồ sơ, thủ tục thực 
hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo 
trợ xã hội; Điều 4, 6, 7 và các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26/2012/TT-LĐTBXH 
ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều 
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; Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT- 
BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ 
tướng chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi 
và trẻ em bị bỏ rơi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Trương Chí Trung 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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Mẫu số 1a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………......................................... 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: ……................ Dân tộc: …………….............................… 

Giấy CMND số….................................... Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………............................ 

2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………............................................... 

3.  Tình trạng đi học   

� Chưa đi học (Lý do:.....................................................................................................................................) 

� Đã nghỉ học (Lý do: ....................................................................................................................................) 

� Đang đi học (Ghi cụ thể): ...........................................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không?        � Không               � Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không?  � Không    � Có  

7. Có khuyết tật không?      � Không    � Có (Dạng tật …………………….………................................... 

                                                                         Mức độ khuyết tật ………….……….....................................) 

8. Thông tin về mẹ của đối tượng 
…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 
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9. Thông tin về cha của đối tượng 
…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………....................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi 
đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….…………............................................. 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….……............................................. 

và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ 
hưởng, thời gian): ………………………......………...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………............................................... 

…………………………………………………………………………………............................................... 

…………………………………………………………………………………............................................... 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./. 

 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1b 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5  
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………… 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: …………………………………………. 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...………………………….. 

2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………………...………………………….. 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………...…………………………. 

3.  Tình trạng đi học   

� Chưa đi học (Lý do:...................................................................................................................................) 

� Đã nghỉ học (Lý do: ..................................................................................................................................) 

� Đang đi học (Ghi cụ thể: ...........................................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không?        � Không               � Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Trợ cấp BHXH hàng tháng: …………………........…đồng. Hưởng từ tháng………/……. 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………...đồng. Hưởng từ tháng……/……. 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../…. 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………….... đồng. Hưởng từ tháng..……/……. 

6. Thuộc hộ nghèo không?  � Không    � Có  

7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….…………………………………… 

8. Có khuyết tật không?      � Không    � Có (Dạng tật …………………….……….…………………….. 

                                                                         Mức độ khuyết tật ………….……….....................................)  
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9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….………………………….… 

……………………………………………………….…………………..…………………………………… 

……………………….…………..………………….…………………..…………………………………… 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:………………………….….. 

Ngày cấp:……………………………………. 

Nơi cấp:……………………………………... 

Quan hệ với đối tượng:…………………........ 

Địa chỉ:……………………………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …….…………………..…….…………………...... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...…………….…………………...... 

và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ 
hưởng, thời gian): ..………………………………………….…………...…………….………………..….....

……………………………………………………………………...………………….…………………....... 

………..……………………………………………………….……………….…….………………….......... 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1c 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….…………………..

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………….………………….

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………..….…………………..

2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….…………………...

…………………………………………………………………………………...….…………………..

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………….………………….………………….

…………………………………………………………………………………...….…………………..

3. Có thẻ BHYT không?     � Không   � Có 

4. Thuộc hộ nghèo không?  � Không    � Có  

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy 
định) …………………………………………………………………………… 

6. Số con đang nuôi………………. người. Trong đó dưới 16 tuổi ……..người; 

từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học….. người.  

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế 
độ chính sách đang hưởng)……………………………………….………...........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)…………….........................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu 
trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……...………………..………...……..........

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...……………...……..........

 và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ  thể diện chính sách, 
chế độ hưởng, thời gian): 

..………………………..………………………………………………….…………...…………......

……………..………………………………………………………...………………...…………......

………..………..………………………………………………….…………………...…………......

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./. 

 

THƯ KÝ 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1d 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………................................

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: …………………...............................

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………..…...............................

2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….…...............................

…………………………………………………………………………………...…………………......

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………...…………………......

3. Có thẻ BHYT không?        � Không      � Có 

4. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ……….................đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………..................đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……….................đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :………...................đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

5. Thuộc hộ nghèo không?  � Không    � Có  

6. Có khuyết tật không?      � Không    � Có (Dạng tật …………………….………...........................

                                                                        Mức độ khuyết tật ………….………............................) 

7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo 
quy định) …………………..……………………………………………..............................................

 

8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở,  
việc làm, thu nhập):…………………………………………………................................................... 

………………………………………………………….……………………….................................. 

…………………………………………………………….……………………...................................

9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc):   

………………………………………………………………………………….....................................
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin 
chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ….………….………................................... 

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………................................. 

và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi   

cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………….......................

…………………………………………..………………………………………................................

…………………………………………..………………………………………............................... 

……………………………………..……………………………………………............................... 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./ 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20..… 

CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 1đ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….............................. 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………................................. 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………………….................................... 

2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………................................... 

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………................................... 

3.  Tình trạng đi học   

� Chưa đi học (Lý do:.........................................................................................................................) 

� Đã nghỉ học (Lý do: ........................................................................................................................) 

� Đang đi học (Ghi cụ thể: ................................................................................................................) 

4. Có thẻ BHYT không?        � Không             � Có 

5. Đang hưởng chế độ nào sau đây: 

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………..................đồng. Hưởng từ tháng…/…..… 

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………...................đồng. Hưởng từ tháng……/…… 

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……….................đồng. Hưởng từ tháng….../…… 

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……….................. đồng. Hưởng từ tháng….…/…… 

6. Thuộc hộ nghèo không?  � Không    � Có   

7. Dạng khuyết tật:  ........................................... Mức độ khuyết tật:.................................................... 

8. Có tham gia làm việc không? � Không          � Có 

a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………...............đồng

b) Nếu không thì ghi lý do: …………..…………………….………………………………….............  

9. Tình trạng hôn nhân :…………………………………………………………................................. 

10. Số con (Nếu có):............ người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi:........... người. 
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11. Khả năng tự phục vụ?  

.................................................................................................................................................................

12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: ………………................................... 

…………………………………………………………………………………....................................

……………………...…………………………………………………………….................................

 

      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi 
xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Địa chỉ:…………………….………………… 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 

 

 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………………................................

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………................................

và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính 
sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………......................................................

.………………………………...……………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………................................

         Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo 
quy định./. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG  

 

1. Thông tin về hộ 

1.1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): …………………..………………………..............................

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: ……................... Dân tộc: ………………................ 

Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………………….....................................

1.2. Nơi đăng ký thường trú của hộ:…………………………………………..….................................

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………..............................

1.3. Có thuộc hộ nghèo không?  � Có           � Không  

1.4. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của hộ, nhà thuê, ở nhờ):  

…………………...……………………………………………...….......................................................

1.5. Thu nhập của hộ trong 12 tháng qua: …………………………………….....................................

2. Thông tin về người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

2.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ………………………………………..…………..............................

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….................... Dân tộc: ……...………................

Giấy CMND số ……..…….Cấp ngày …../.…/…. Nơi cấp:……………….…….................................

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………...................................

2.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể):   

…………………………………………………..………………………………....................................

2.3. Có khuyết tật không?      � Không    � Có (Dạng tật ………………….….…........................…)

                                                                            (Mức độ khuyết tật ……………….......................…) 

2.4. Tình trạng hôn nhân:……………………………………..…………………................................ 

2.5. Có mắc bệnh mạn tính không? � Không   � Có  (Ghi bệnh……………….................................)

2.6. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian): 
……………………………………………………………..……………..............................................

……………………………………………………………………………………................................

3. Thông tin về vợ hoặc chồng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

3.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………..……….............................

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………................................. 
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Giấy CMND số ………....… Cấp ngày…./…/…. Nơi cấp:……………..……….................................

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………...................................

3.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng (Ghi cụ thể):   

…………………………………………………………………..………………...................................

3.3. Có khuyết tật không?      � Không    � Có (Dạng tật ………………….….….........................…)

                                                                             Mức độ khuyết tật ………………........................…) 

3.4. Có mắc bệnh mạn tính không? � Không   � Có  (Ghi bệnh……………….................................)

1.5. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian):  

……………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………………….................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn. 

 

 Ngày....... tháng ....... năm 20….. 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……………..…………..................................

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………....................................

và họp ngày ………tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau:  

………………………………………………………...………………………….................................

………………………………………………………………...………………….................................

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cá nhân/hộ gia đình theo 
đúng quy định./. 

 

THƯ KÝ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

 (Ký, đóng dấu) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

     Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….xác nhận hộ gia đình/cá nhân Ông (bà)
………………………………….có đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã 
hội theo quy định./.  

 

                                                                            Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

                                                                                                          CHỦ TỊCH 

                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT  

 

Phần 1. THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

 

1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): ……………………………………………...............................

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………................................. 

Giấy CMND số ………....… Cấp ngày…./…/…. Nơi cấp:…………….....……..................................

2. Hộ khẩu thường trú của hộ: …………………...…………………….………....................................

Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………................. 

3. Số người trong hộ: . . . . . . .  người (Trong đó người khuyết tật …. người).  

     Cụ thể: + Khuyết tật đặc biệt nặng … người (Đang sống tại hộ……người) 

                  + Khuyết tật nặng . . . .  người (Đang sống tại hộ …. người) 

                  + Khuyết tật nhẹ ….. người (Đang sống tại hộ ……. người) 

 

4. Hộ có thuộc diện nghèo không? � Không           � Có 

5. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm):   .……………………........................

………………………………………………………………………………….................................... 

6. Có ai trong hộ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trong 
cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội không? (Nếu có ghi cụ thể họ tên, lý do, thời gian hưởng):  

………………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu 
trách nhiệm hoàn toàn.  

 

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND số:……………….………….….. 

Ngày cấp:…………………….………………. 

Nơi cấp:…………………….………………... 

Quan hệ với đối tượng:…….……………........ 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay 

phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay) 
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Địa chỉ:…………………….………………… 

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt xã/phường/thị trấn: ………..…………….đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin 
cá nhân của hộ ông/bà  …...……………………. và họp ngày ….…tháng………năm……… thống 
nhất kết luận như sau: 

…………………………………………………………...………………………..................................

…………………………………………………………...………………………..................................

…………………………………………………………...……………………......................................

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

                                                                                Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 4 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

ĐƠN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

 

Kính gửi:  ………………………………… 

Tên tôi là: …………………………………………………………................................................... 

Hiện đang cư trú tại ……………..……………………………......................................................... 

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu……………  
sinh ngày   .....   tháng   .....    năm ......... 

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….…….…xem xét, 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ………………cho phép gia 
đình và tôi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu ……………………………………….......  

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định. 

                   

Ngày....... tháng ....... năm 20… 

Ý kiến của người giám hộ hoặc đối tượng được nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….. xác nhận đơn đề nghị của Ông (bà)……………… 
nêu trên là đúng. 

 

Ngày....... tháng ....... năm 20… 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 5a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

                  

UBND XÃ:…………………. 

Thôn:………………………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH  

VÀ SỐ NGƯỜI TRONG HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐÓI 

 

Số 

TT 
Tên chủ hộ Địa chỉ 

Số người trong hộ 
(Người) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Tổng   

 

 Ngày….. tháng…… năm 20….. 

TRƯỞNG THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 5b 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

 

UBND XÃ:…………………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH  

VÀ SỐ NGƯỜI TRONG HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐÓI 

 
Số 

TT 

Thôn xóm Số hộ  
(Hộ) 

Số người  
(Người) 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Tổng    

 

 Ngày….. tháng…… năm 20….. 

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 6 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

I. THÔNG TIN NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC MAI TÁNG (Nếu có) 

1.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………......................................... 

Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ ……... Giới tính: ……….. Dân tộc: ….…………....................................... 

1.2. Hộ khẩu thường trú:  …………………………………….…………………........................................... 

1.3. Ngày ……….tháng ……….năm ………….chết  

1.4. Nguyên nhân chết …………………………………………………………............................................ 

1.5. Thời gian mai táng…………..………………………………………………......................................... 

1.6. Địa điểm mai táng …………………………………………………………........................................... 

II. THÔNG TIN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỨNG RA MAI TÁNG CHO 
NGƯỜI CHẾT 

2.1. Trường hợp cơ quan, tổ chức đứng ra mai táng 

2.1.1. Tên cơ quan, tổ chức:……………………………...………………………......................................... 

- Địa chỉ:………………………………………………………………………….......................................... 

2.1.2. Họ và tên người đại diện cơ quan:………………...………………………......................................... 

- Chức vụ:………………………………………………………………………........................................... 

2.2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đứng ra mai táng 

2.2.1. Họ và tên (Chủ hộ hoặc người đại diện):…………..………………………….................................... 

Ngày/tháng/năm sinh:………./…………/……. 

Giấy CMND số:………………… Cấp ngày…………… Nơi cấp…….………........................................... 

2.2.2. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………...…………........................................... 

Nơi ở:…………………………………………………………….……………….......................................... 

2.2.3. Quan hệ với người chết:…………………………………..…………….............................................. 

……………………………………………………………………………………........................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm 
hoàn toàn. 

 Ngày....... tháng ....... năm 20... 
Người khai  

(Ký, ghi rõ họ tên. Nếu cơ quan, tổ chức thì ký, đóng dấu) 
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XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
 
UBND xã, phường, thị trấn …………….........................................… xác nhận cơ quan/tổ chức/gia đình/cá 
nhân……………………….............…. đã tổ chức mai táng cho người chết theo như kê khai thông tin ở 
trên là đúng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định. 
 
 

 Ngày....... tháng ....... năm 20... 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 7 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở  

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) 

 

I. KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

 

1. Họ và tên người đại diện (Viết chữ in hoa): ………………………………..……..................................... 

Ngày/tháng/năm sinh: …./ …. / …. Giới tính: …………. Dân tộc: ……………..........................................  

Giấy CMND số:………………… Cấp ngày…………… Nơi cấp…….………........................................... 

2. Hộ khẩu thường trú của hộ: ………………………………………………………………………............ 

3. Số người trong hộ ……… người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động …… người 

4. Hoàn cảnh gia đình (Ghi cụ thể có thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn kinh tế hay không)  

………………………………………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

5. Tình trạng nhà ở trước khi thiên tai xảy ra (Ghi cụ thể loại nhà, mức độ sử dụng):  

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

6. Tình trạng thiệt hại về nhà ở (Ghi cụ thể đã đổ sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di rời nhà ở khẩn cấp, 
hư hỏng nặng):  

…………………………………………………………………………………............................................. 

……………………………………………………………………..……………........................................... 

7. Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ  

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

Ngày… tháng…. năm 20…… 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….... đã xem xét tờ khai, xác minh
thông tin của hộ gia đình và họp ngày…..tháng…….năm…... thống nhất kết luận như sau: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………....……………………………………………………………………………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ về nhà ở theo quy định./.  

 

THƯ KÝ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        289 

Mẫu số 8 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………….. 

 

Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........  

Hiện đang cư trú tại ………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình)  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
theo quy định./. 

 

 

 

Ngày....... tháng ....... năm 20... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH   

(Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội) 

 

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………....................................... 

Tên thường gọi:  ................................................................................................................................. ........... 

2. Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… 3. Giới tính: ……...........................................................................  

4. Dân tộc: …………….  

5. Giấy CMND số …………................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………..……….............................. 

6. Hộ khẩu thường trú:  ………….…………………………………………….............................................. 

7. Nơi ở (Ghi rõ địa chỉ):…………………..…………………………...…………....................................... 

8. Trình độ văn hóa:……….. ………………………………..…………………........................................... 

9. Tình trạng sức khỏe (Ghi cụ thể trình trạng bệnh tật):…………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………............................................ 

10. Khi cần báo tin cho (Tên, địa chỉ, số điện thoại):  ....................................................................... .......... 

…………………………………………………………………………………............................................ 

11. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ bố mẹ, vợ chồng, con và anh chị em ruột) 

 

Số  
TT 

Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp Nơi ở 

      

      

      

      

      

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin 
chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 

 

Ngày…… tháng….. năm 20… 

Người khai  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 

Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn……………………………….......... xác nhận Ông/bà/cháu 
……………………….. có hoàn cảnh như trên là đúng./. 

Ngày…… tháng….. năm 20… 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn……………………. 

 

1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) ……………………………………............................ 

2. Địa điểm ……………………………………………………………………................................... 

3. Thành phần  

3.1. Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh): 

………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………….................................. 

3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh): 

………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………................................. 

3.3. Đại biểu dự khác (Nếu có):  …………………………………………………............................ 

4. Nội dung họp:   

…………………………………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………................................. 

5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận) 

………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………................................. 

6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện 
hưởng chính sách, lý do): 

…………………………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………................................ 

Hội nghị kết thúc hồi ....  giờ ..... phút, ngày ..... tháng .... năm …… Biên bản này được làm thành 
… bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng… bản và lưu … bản. 

 

THƯ KÝ  

(Ký, ghi rõ họ tên)   

Ngày ..... tháng ..... năm 20… 

CHỦ TỊCH  

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 11a 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

Tên cơ quan 

Số: .......... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               ......... .ngày ... tháng ..... năm 20..... 
 

 

 

SỐ LIỆU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN 

 

Số  
TT 

Chỉ tiêu 
Tổng số 
(Người) 

Trong đó Kinh phí 
(Triệu 
đồng) 

Nam 
(Người) 

Nữ 
(Người) 

I TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG     

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng     

 Trong đó: Dưới 4 tuổi     

2 Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, 
học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 
học  

    

3 Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo      

3.1 Dưới 4 tuổi     

3.2 Từ 4 đến dưới 16 tuổi     

3.3 Từ 16 tuổi trở lên     

4 Người đơn thân nghèo đang nuôi con     

5 Người cao tuổi      

5.1 Người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa 
vụ và quyền phụng dưỡng  

    

5.2 Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 

    

 Trong đó: Thuộc diện hộ nghèo     

5.3 Người cao tuổi có người nhận chăm sóc  
tại cộng đồng 

    

6 Người khuyết tật      

6.1 Người khuyết tật đặc biệt nặng     

a) Dưới 16 tuổi     

b) Từ 16 đến 60 tuổi     

c) Từ đủ 60 tuổi trở lên     

6.2 Người khuyết tật nặng     
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Số  
TT 

Chỉ tiêu 
Tổng số 
(Người) 

Trong đó Kinh phí 
(Triệu 
đồng) 

Nam 
(Người) 

Nữ 
(Người) 

a) Dưới 16 tuổi     

b) Từ 16 đến 60 tuổi     

c) Từ đủ 60 tuổi trở lên     

II. NHẬN NUÔI DƯỠNG CHĂM  SÓC  
TẠI CỘNG ĐỒNG 

    

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng     

 Trong đó: Dưới 4 tuổi     

2 Người khuyết tật đặc biệt nặng     

 Dưới 16 tuổi     

 Từ 16 đến 60 tuổi     

 Từ đủ 60 tuổi trở lên     

3 Người cao tuổi có người nhận chăm sóc tại cộng 
đồng 

    

III NUÔI DƯỠNG TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ  
XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI 

    

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng     

2 Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, 
học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 
học  

    

3 Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo      

3.1 Dưới 16 tuổi     

3.2 Từ 16 tuổi trở lên     

4 Người cao tuổi      

5 Người khuyết tật đặc biệt nặng     

5.1 Dưới 16 tuổi     

5.2 Từ 16 đến đủ 60 tuổi     

5.3 Từ đủ 60 tuổi trở lên     

6 Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp      

IV HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG     

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11b 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 
Tên cơ quan 

Số: ..... 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..........ngày ... tháng ..... năm 20..

 

SỐ LIỆU  

THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT 

 

Số TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 
1 Tình hình thiệt hại    

1.1 Số hộ thiếu đói Lượt hộ  
1.2 Số người thiếu đói Lượt người  
1.3 Số người chết Người  
1.4 Số người mất tích Người  
1.5 Người bị thương Người  
1.6 Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi cháy Hộ  
1.7 Hộ có nhà hư hỏng nặng Hộ  
1.8 Hộ phải di rời nhà ở Hộ  
2 Kết quả hỗ trợ   

2.1 Số hộ được hỗ trợ lương thực Lượt hộ  
2.2 Số người được hỗ trợ lương thực Lượt người  
2.3 Số người chết được hỗ trợ mai táng Người  
2.4 Số người mất tích Người  
2.5 Người bị thương Người  
2.6 Hộ được hỗ trợ làm nhà ở Nhà  
2.7 Hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở Nhà  
2.8 Hộ được hỗ trợ di rời nhà ở Hộ  
3 Nguồn lực hỗ trợ   

3.1. Gạo Tấn  
 Trong đó:   

     + Trung ương cấp 
 

Tấn 
 

      + Địa phương       Tấn  
      + Huy động Tấn  

3.2. Tổng kinh phí Tỷ đồng  
 Trong đó:  

   + Ngân sách Trung ương cấp 
 

Tỷ đồng 
 

    + Ngân sách địa phương Tỷ đồng  
    + Huy động (bao gồm cả hiện vật quy đổi) Tỷ đồng  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11c 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

 

Tên cơ quan 

Số: ..... 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             ........ .ngày ... tháng ..... năm 20..
 

 

SỐ LIỆU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 

 

Số  
TT 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Trong đó 

Nam Nữ 

1 Tổng số người cao tuổi  Người    
2 Số người cao tuổi thuộc hộ nghèo Người    
3 Số NCT không có người có quyền và nghĩa vụ phụng 

dưỡng 
Người 

   

4 Số người cao tuổi khuyết tật Người    
5 Số NCT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Người    
6 Số NCT đang hưởng trợ cấp người có công Người    
7 Số NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Người    

7.1 NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền, 
nghĩa vụ phụng dưỡng 

Người 
   

7.2 Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH Người    

 Trong đó: thuộc diện hộ nghèo     

7.3 Người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng Người    

7.4 Khác Người    

8 Số NCT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng 
đồng 

Người 
   

9 Số NCT đang nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ 
xã hội, nhà xã hội 

Người 
   

10 Số NCT có thẻ BHYT Người    

11 Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe Người    

12 Số NCT được hỗ trợ nhà ở  Người    

13 Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí trên 
địa bàn 

Cơ sở 
 x x 

 Trong đó:      

 - Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí 
trên địa bàn thực hiện miễn, giảm giá vé, phí cho người 
cao tuổi 

Cơ sở 
 x x 

 - Số lượt người cao tuổi được  miễn giảm vé,  
phí dịch vụ  

Lượt người
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Số  
TT 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Trong đó 

Nam Nữ 

14 Số tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải thực hiện giảm giá 
vé, phí dịch vụ cho NCT  

Tổ chức 
   

 Trong đó: Số lượt người cao tuổi được miễn, giảm Lượt người    

15 Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ  Người    

 Trong đó: - 100 tuổi Người    

                  - 90 tuổi Người    

                  - Trên 100 tuổi Người    

                  - Tuổi 70, 75, 80, 85, 95     

16 Số NCT tham gia Hội NCT Người    

17 Số NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ 
và các tổ chức đoàn thể 

Người 
   

18 Số NCT trên địa bàn tham gia công tác khuyến học, 
thanh tra nhân dân, hòa giải, tổ an ninh…  

Người 
   

19 Số xã, phường, thị trấn (gọi chung xã) có các loại hình 
CLB có NCT tham gia  

Xã 
   

20 Tổng số CLB có NCT tham gia trên địa bàn CLB    

 Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau CLB    

21 Số NCT tham gia các loại hình CLB trên địa bàn Người    

 Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau Người    

22 
 

Số cơ sở chăm sóc NCT 
Người 

   

23 Số bệnh viện có khoa lão khoa, hoặc phòng điều trị 
riêng cho người cao tuổi 

Bệnh viện
  x 

24 Số xã/phường/thị trấn (gọi chung xã) có Quỹ chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi 

Xã 
 x x 

 Trong đó:      

 - Tổng số tiền của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi  

Triệu đồng
 x x 

 -  Tổng số tiền huy động trong năm của Quỹ chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi 

Triệu đồng
 x x 

25 Số cán bộ được tập huấn về công tác NCT Lượt người    

26 Kinh phí thực hiện chính sách   Triệu đồng    

 Chính sách trợ giúp xã hội Triệu đồng    

 Chúc thọ, mừng thọ Triệu đồng    

 Các chế độ chính sách khác Triệu đồng    

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11d 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014) 
 

Tên cơ quan 

Số: ..... 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........ .ngày ... tháng ..... năm 20.. 
 

 

 

SỐ LIỆU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Số  
TT 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số 
Trong đó 

Nam Nữ 

1 Tổng số người khuyết tật Người    

1.1 Chia theo dạng tật:     

 Vận động Người    

 Nghe nói Người    

 Nhìn Người    

 Thần kinh Người    

 Trí tuệ Người    

 Khác Người    

1.2 Chia theo mức độ khuyết tật     

 Đặc biệt nặng Người    

 Nặng Người    

 Nhẹ Người    

2 Số người khuyết tật thuộc hộ nghèo Người    

2.1 Khuyết tật đặc biệt nặng Người    

2.2 Khuyết tật nặng Người    

2.3 Khuyết tật nhẹ Người    

3 Số người cao tuổi khuyết tật Người    

4 Số NKT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội 

Người    

5 Số NKT đang hưởng trợ cấp người có công Người    

6 Số NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Người    

6.1 Khuyết tật đặc biệt nặng Người    

 - Dưới 16 tuổi Người    

 - Từ 16 - 60 tuổi Người    

 - Từ đủ 60 tuổi Người    
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Số  
TT 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số 
Trong đó 

Nam Nữ 

6.2 Khuyết tật nặng Người    

 - Dưới 16 tuổi Người    

 - Từ 16 - 60 tuổi Người    

 - Từ đủ 60 tuổi Người    

7 Số NKT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
tại cộng đồng 

Người 
   

8 Số NKT đang hưởng chính sách nuôi dưỡng, 
chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

Người 
   

9 Số NKT trên địa bàn có thẻ BHYT Người    

10 Số NKT được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình,  
phục hồi chức năng 

Người 
   

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

Số: 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC       Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP   
ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội  

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP);  

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII: số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 
2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 
2015 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016;  

Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 
2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là tắt là Thông tư liên tịch số 
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

1. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối 
tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng mức và hệ số quy định tại Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016”. 

2. Khoản 4 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“4. Đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên không thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 
này; đối tượng trợ giúp đột xuất và các đối tượng khác được hưởng các chế độ quy định tại Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2016”.  
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 Điều 2. Điều khoản thi hành  

 1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.  

 2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này không phải 
làm lại hồ sơ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ lưu trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh mức và hệ số phù hợp với từng đối tượng.  

 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

 

�

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

   Huỳnh Quang Hải 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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  BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 98/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017
 

THÔNG TƯ  

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu  
Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (sau 
đây viết tắt là Quyết định số 565/QĐ-TTg); 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước 
(bao gồm cả vốn viện trợ không hoàn lại hỗ trợ trực tiếp ngân sách) để thực hiện Chương trình 
mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương 
trình); trừ các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, 
hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính 
đã có thoả thuận về nội dung và mức chi. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các 
nguồn hợp pháp khác. 

1. Ngân sách trung ương  

a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, cơ quan trung ương) để 
thực hiện nhiệm vụ được giao của Chương trình; 
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b) Bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương chưa tự cân đối được ngân 
sách và để triển khai các Dự án của Chương trình. Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách; 
ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện một số nội dung gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu, thí điểm mô 
hình, đào tạo và nâng cao năng lực. 

2. Ngân sách địa phương 

a) Đảm bảo nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ do ngân sách địa 
phương bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 565/QĐ-TTg; 

b) Chủ động bố trí ngân sách địa phương để cùng với ngân sách trung ương hỗ trợ triển 
khai có hiệu quả các Dự án của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 565/QĐ-TTg. 

Điều 4. Nội dung và mức chi chung của các Dự án  

1. Chi thông tin, tuyên truyền về phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 
yếu thế, phòng ngừa mại dâm, cai nghiện ma túy, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới 

a) Phạm vi thông tin, tuyên truyền theo Quyết định số 565/QĐ-TTg. Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, 
nội dung tuyên truyền đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao; 

b) Nội dung và mức chi 

- Chi sản xuất, biên tập, đưa nội dung các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài 
viết trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, đài truyền hình, báo, tạp chí); mua, 
xây dựng, nhân bản và phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông: Mức chi theo Nghị định số 
18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 
báo chí và theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao; 

- Chi thiết kế, xây dựng, mua mới, sửa chữa nội dung tranh, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu 
hiệu, bảng điện tử: Mức chi theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp; 

- Chi truyền thanh tại cộng đồng: 

+ Hỗ trợ biên tập tài liệu phát thanh: 80.000 đồng/bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 100.000 
đồng/bài từ 600 từ trở lên; 

+ Bồi dưỡng phát thanh: 15.000 đồng/lần, trường hợp phát thanh bằng tiếng dân tộc: 20.000 
đồng/lần; 

- Chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia đợt tuyên truyền lưu động (ngoài mức bồi dưỡng 
bố trí trong dự toán chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-
BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện): 
75.000 đồng/người/ngày khi tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, 
50.000 đồng/người/ngày khi tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng còn lại. 

2. Chi xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý hệ thống, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt 
động chuyên môn của từng Dự án 

a) Phạm vi xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý hệ thống, cập nhật cơ sở dữ liệu theo Quyết 
định số 565/QĐ-TTg; 

b) Nội dung và mức chi 

-  Chi tạo lập thông tin điện tử: thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 
194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập 
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thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước; 

- Chi mua sắm, xây dựng các phần mềm; thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trang thiết 
bị thuộc cơ sở hạ tầng thông tin, duy trì và lưu trữ bài giảng trên mạng internet: Thực hiện theo 
hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

3. Chi khảo sát, điều tra thống kê phục vụ hoạt động chuyên môn của từng Dự án 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC). 

4. Chi dịch thuật  

a) Chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại: Nội dung và mức chi thực 
hiện theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 
năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách 
trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2010/TT-BTC); 

b) Chi phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại: Mức tiền 
công áp dụng bằng mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC; 

c) Chi dịch và hiệu đính tài liệu: Mức chi theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 
338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

d) Trường hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị để tham gia 
công tác dịch và hiệu đính tài liệu thì được thanh toán tối đa bằng 50% mức chi thuê ngoài quy 
định tại Điểm a, b và Điểm c Khoản này. 

5. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn 

a) Đối tượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn theo Quyết định số 565/QĐ-TTg; 

b) Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 
139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản 
lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 139/2010/TT-BTC); 

Ngoài các nội dung chi nêu trên, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi 
dưỡng được sử dụng kinh phí của Chương trình để hỗ trợ đối tượng không hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước một số nội dung chi sau: 

- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tập (một lượt đi và về); 

- Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ (trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ 
cho học viên mà phải đi thuê); 

Mức chi tối đa theo quy định tại Điều 5, Điều 7 và Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC). Trường hợp người học tự túc 
phương tiện đi lại thì được hỗ trợ tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng 
cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm học. 
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6. Chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng sổ 
tay hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng bài giảng điện tử phục vụ đào tạo về tư vấn, điều trị, cai 
nghiện trực tuyến:  

a) Chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Mức chi 
thực hiện theo quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 
tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung 
và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 123/2009/TT-BTC);  

b) Xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ: Thực hiện theo hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi 
tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ; 

c) Xây dựng bài giảng điện tử phục vụ đào tạo về tư vấn, điều trị, cai nghiện trực tuyến: 
Mức chi tối đa 5 triệu đồng/bài giảng. 

7. Chi tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề 

a) Chi thuê chuyên gia tư vấn, nói chuyện chuyên đề: Thực hiện theo quy định tại Điểm 1.1 
Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC; 

b) Chi thuê địa điểm, bàn ghế, loa đài và các trang thiết bị cần thiết khác (nếu có): Mức chi 
theo thực tế phát sinh và phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

c) Chi nước uống cho người tham dự: Mức chi theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 
số 40/2017/TT-BTC; 

d) Chi tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn, nói chuyện chuyên đề: Mức chi theo thực tế phát sinh.  

8. Chi hỗ trợ đối tượng trong thời gian lưu trú, tạm lánh tại các địa điểm tạm lánh 

a) Lập hồ sơ đối tượng: 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh); 

b) Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc tại địa điểm tạm lánh: 70.000 
đồng/người/ngày;  

c) Hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho đối tượng: 15.000 
đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 600.000 đồng/cán bộ/tháng;  

d) Mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc đối tượng: Tối đa 500.000 đồng/đối 
tượng hoặc nhóm đối tượng (trong trường hợp có nhiều đối tượng cùng nhóm trợ giúp); 

đ) Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: Tối đa 700.000 đồng/đối tượng; 

e) Chi phí khám, mua thuốc để chữa bệnh thông thường trong thời gian lưu trú tại địa điểm 
tạm lánh: Mức hỗ trợ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao dự toán quyết định phù hợp với 
tình hình thực tế; 

g) Chi phí đưa đối tượng lên tuyến trên đối với trường hợp phải can thiệp, trợ giúp vượt khả 
năng của cộng đồng, về cơ sở trợ giúp xã hội, về gia đình hoặc đến trung tâm trợ giúp pháp lý 

-  Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng trong thời gian trên đường: Mức hỗ trợ 70.000 đồng/đối 
tượng/ngày, không quá 03 ngày; 

- Hỗ trợ tiền tàu xe cho đối tượng hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển: Mức 
chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng 
phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km tính theo số km thực tế và giá 
xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa 
thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê; 

- Chi hỗ trợ cán bộ đi kèm (ngoài tiền công tác phí hiện hành): 70.000 đồng/người/ngày. 



 
 

306      A system of policies on social assistance 

9. Chi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, hỗ trợ 
kỹ thuật về thực hiện quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; đánh giá giữa kỳ, cuối 
kỳ, chuyên đề về trẻ em; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước về phát triển hệ thống trợ giúp xã 
hội, bình đẳng giới, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các 
mô hình thí điểm, tình hình thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: Nội dung, mức chi 
thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục II Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 
tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm 
bảo cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và  
Chương II, Chương III Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

10. Chi hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế, bình 
đẳng giới, tổ chức các chương trình kết nối giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, người 
sau cai nghiện: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 3, Điều 4 Thông tư số 01/2010/TT-BTC và Chương II, Chương III Thông tư số 
40/2017/TT-BTC. 

11. Chi nghiên cứu xây dựng các mô hình thí điểm; nghiên cứu đánh giá kết quả, hiệu quả 
phát triển nghề công tác xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối 
nhiễu tâm trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; củng cố, phát triển 
mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội; xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về 
bình đẳng giới; nghiên cứu, xây dựng cơ chế vận hành kỹ thuật mới đối với các loại hình cơ sở 
cai nghiện ma túy, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công 
tác cai nghiện ma túy; nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm người nghiện ma túy ở 
Việt Nam, nghiên cứu lồng ghép hoạt động phòng chống mại dâm với chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội; xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ, cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 7, 
Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 
của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Các cơ quan, đơn vị không sử dụng kinh phí của Chương trình để thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

12. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội cho 
cán bộ, nhân viên và cộng tác viên: Nội dung và mức chi theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 5 
Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp quy định việc lập, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA TỪNG DỰ ÁN 

Mục 1 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ 
 

Điều 5. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị 
cho các cơ sở trợ giúp xã hội  

1. Danh mục trang thiết bị theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp 
với quy mô của cơ sở trợ giúp xã hội. Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
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ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
theo phân cấp của địa phương, Bộ, ngành phê duyệt Dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật 
chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội để đáp ứng đủ tiêu chuẩn 
chăm sóc do Nhà nước quy định, đảm bảo có các phân khu chức năng, hạng mục công trình đáp 
ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng, trị liệu và cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

 2. Mức hỗ trợ cụ thể theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán 
được giao, trong đó ưu tiên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị vận chuyển đối tượng, sơ cấp cứu, sinh 
hoạt và phục hồi chức năng cho đối tượng. 

Điều 6. Chi hỗ trợ xây dựng, vận hành các mô hình trợ giúp xã hội đối với các đối 
tượng yếu thế  

1. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trung tâm công tác xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; cơ 
sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí 

Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí vận hành mô hình trong dự toán chi thường xuyên của 
cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài ra, kinh phí từ Chương trình 
hỗ trợ một số nội dung, mức chi sau: 

a) Mô hình cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: Hỗ trợ tối 
đa 30 tỷ đồng/cơ sở đối với Dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, nâng công suất cung cấp 
dịch vụ; 20 tỷ đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn và đồ dùng ban đầu 
cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí xây dựng mới đã hoàn thành; 

b) Mô hình trung tâm công tác xã hội: Hỗ trợ trang thiết bị ban đầu cho trung tâm xây dựng 
mới với mức tối đa 10 tỷ đồng/trung tâm; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các phòng và mua 
sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội thành trung tâm công tác xã 
hội với mức tối đa 15 tỷ đồng/trung tâm. 

2. Chi hỗ trợ thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn  

a) Hỗ trợ cho gia đình, cá nhân nhận nuôi đối tượng bảo trợ xã hội: 

- Trợ cấp hàng tháng và các chế độ trợ giúp khác theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 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; 

- Hỗ trợ một lần để mua sắm đồ dùng cá nhân cho đối tượng: Mức tối đa 700.000 đồng/đối tượng; 

b) Hỗ trợ cho cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp đưa đối tượng bảo trợ xã hội về cộng đồng để 
gia đình, cá nhân nuôi dưỡng (không bao gồm đối tượng tạm lánh tại cơ sở đã được hỗ trợ theo 
quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư này): 

- Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú: Mức chi theo quy định tại Điểm g Khoản 8 Điều 4 
Thông tư này; 

- Chi phí thông tin liên lạc với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng: Tối đa 
200.000 đồng/đối tượng; 

- Chi hướng dẫn gia đình cách chăm sóc đối tượng: 500.000 đồng/đối tượng. 

3. Chi hỗ trợ mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn 

a) Nội dung, hình thức, quy trình triển khai thực hiện mô hình dạy nghề gắn với giải quyết 
việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng thực hiện theo hướng 
dẫn chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
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b) Căn cứ vào mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; cơ quan, đơn vị theo phân 
cấp của địa phương, Bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn mô hình để 
áp dụng thí điểm, bảo đảm phù hợp với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

c) Nội dung và mức chi xây dựng và triển khai thực hiện mô hình: 

- Chi hỗ trợ đào tạo sơ cấp, dưới 03 tháng cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 
Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và chi phí đi lại theo mức quy định đối với lao động thuộc hộ 
nghèo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 
9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 03 tháng (sau đây viết tắt là Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg). Riêng đối với trẻ em khuyết tật 
được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; 

- Chi khảo sát, xác định lựa chọn đối tượng bảo trợ xã hội có nhu cầu và khả năng để tham 
gia học nghề; đánh giá, tổng kết mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 109/2016/TT-BTC. 

4. Chi xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh 

a) Nội dung, hình thức, quy trình triển khai thực hiện mô hình ngôi nhà tạm lánh thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Căn cứ vào mô hình ngôi nhà tạm lánh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn, tùy theo điều kiện, yêu cầu cụ thể và khả năng ngân sách; cơ quan, đơn vị theo phân cấp của 
Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng 
mới ngôi nhà tạm lánh hoặc nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở đã có được sử 
dụng làm ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng yếu thế; 

c) Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên của ngôi nhà tạm lánh theo 
phân cấp ngân sách của Luật ngân sách nhà nước. Ngoài ra, kinh phí từ Chương trình hỗ trợ một 
số nội dung, mức chi cho đối tượng theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 7. Chi hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình và đào tạo dài hạn về 
trợ giúp xã hội và nghề công tác xã hội 

1. Chi hỗ trợ cơ sở đào tạo xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo trình độ 
trung cấp, cao đẳng nghề công tác xã hội bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề công tác xã 
hội; xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về công tác xã hội: Nội 
dung và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC. 

2. Chi hỗ trợ đào tạo hệ vừa làm, vừa học cho cán bộ, công chức, nhân viên và cộng tác 
viên công tác xã hội trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học: Thực hiện theo quy định tại 
Điểm b Khoản 3 Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC. 

      
Mục 2 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM 
 

 Điều 8. Chi hỗ trợ Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong 
Trung tâm công tác xã hội, Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện hoặc Văn 
phòng tư vấn bảo vệ trẻ em cấp huyện 

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết để cung cấp dịch vụ 
bảo vệ trẻ em theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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2. Mức hỗ trợ: 

a) Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội: 
Mức hỗ trợ theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 1,3 tỷ đồng/trung tâm; 

b) Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện hoặc Văn phòng tư vấn bảo vệ trẻ em 
cấp huyện: Mức hỗ trợ theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 500 triệu đồng/cơ 
sở, văn phòng. 

Điều 9. Chi hỗ trợ Tổng đài điện thoại quốc gia   

1. Chi nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Tổng đài điện thoại quốc gia, bao gồm nâng cấp, 
mua sắm trang thiết bị đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em tại trung ương; mua sắm trang thiết bị 02 
nhánh trung tâm vùng đặt tại miền Trung và miền Nam: Mức hỗ trợ theo Dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao. 

2. Chi hỗ trợ hoạt động của nhánh trung tâm vùng Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 

a) Nội dung chi: 

- Chi trả cước phí điện thoại, internet; 

- Chi phí bảo trì tổng đài, các chi phí khác của tổng đài; 

- Chi thuê nhân viên, cố vấn, cộng tác viên Tổng đài, giám sát chất lượng tư vấn, cộng tác 
viên trực Tổng đài; 

- Chi tập huấn nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ cho nhân viên tư vấn của Tổng đài; 

- Chi truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em; 

b) Mức chi theo thực tế phát sinh và quy định hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng chi thuê nhân viên, cộng tác viên và chuyên gia giám 
sát chuyên môn thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. 

Điều 10. Chi hỗ trợ hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em; thiết lập 
mạng lưới kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em  

1. Chi hỗ trợ trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt trong thời gian lưu trú tạm thời tại địa điểm lưu trú: Mức chi theo quy định tại 
Khoản 8 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ người cung cấp thông tin về trẻ em: 60.000 đồng/trẻ em. 

3. Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho cộng tác viên để tiếp nhận thông tin, kết nối dịch vụ thực 
hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em: 100.000 đồng/người/tháng. 

4. Chi hỗ trợ cho người đưa trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp đến trung tâm, cơ sở: 

a) Hỗ trợ tiền ăn: 70.000 đồng/người/ngày, không quá 03 ngày và tối đa 02 người; 

b) Hỗ trợ chi phí đi lại (đi và về, tối đa không quá 02 người): Mức chi theo giá phương tiện 
công cộng áp dụng tại địa phương hoặc 0,2 lít xăng/km tính theo số km thực tế và giá xăng tại 
thời điểm đi (trong trường hợp tự túc phương tiện). 

Điều 11. Chi xây dựng, triển khai mô hình hỗ trợ can thiệp, trợ giúp trẻ em 

1. Các loại mô hình hỗ trợ can thiệp, trợ giúp trẻ em  

a) Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị 
xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

b) Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý 
và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt;  

c) Mô hình thí điểm chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 
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2. Hình thức thực hiện 

a) Tiêu chí, điều kiện lựa chọn danh sách các xã, huyện tham gia thực hiện mô hình; mục 
tiêu và hoạt động cụ thể của từng loại mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

b) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí xây dựng mô hình trong dự toán chi của các Bộ, 
cơ quan trung ương chủ trì thực hiện mô hình và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển 
khai mô hình. Kinh phí nhân rộng mô hình do ngân sách địa phương bảo đảm; 

c) Căn cứ vào nội dung hoạt động của từng mô hình, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và 
nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết 
định mức hỗ trợ cụ thể đối với mô hình thực hiện tại trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng mô hình thực hiện tại địa phương theo đề nghị của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương). 

Điều 12. Chi hỗ trợ thu thập, cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng 
trẻ em 

1. Hỗ trợ 01 cán bộ cấp xã đi thu thập, cập nhật dữ liệu: 180.000 đồng/người/tháng đối với 
cán bộ ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, 120.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ ở 
xã, phường, thị trấn thuộc các vùng còn lại.  

2. Cán bộ cấp huyện đi kiểm tra công tác thu thập, cập nhật dữ liệu: 300.000 đồng/quận, 
huyện/quý. Số lượng cán bộ đi kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao dự toán quyết định. 

3. Cán bộ đã được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì 
không được hỗ trợ kinh phí kiểm tra, giám sát, thu thập, cập nhật số liệu từ nguồn chi thường 
xuyên của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC, Thông tư số 40/2017/TT-
BTC và ngược lại. 

 

Mục 3 

DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA 
VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 

Điều 13. Chi hỗ trợ đối tượng và người cung cấp thông tin về đối tượng 

1. Chi tiếp nhận và hỗ trợ cho đối tượng khi lưu trú tại trung tâm công tác xã hội; cơ sở 
cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh: Nội dung và 
mức chi theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ cho người cung cấp thông tin đối tượng: 60.000 đồng/đối tượng. 

Điều 14. Hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ bình đẳng giới tại Trung tâm công tác  
xã hội 

1. Chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cần thiết phục vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
bình đẳng giới tại Trung tâm công tác xã hội (bao gồm cả đường dây nóng) để đạt chuẩn về cung 
cấp dịch vụ bình đẳng giới theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Mức chi 
theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 1,5 tỷ đồng/trung tâm. 

2. Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm công tác xã 
hội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  
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Điều 15. Hỗ trợ xây dựng và thí điểm mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới  

1. Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết để cung cấp dịch vụ: Mức chi theo 
Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 02 tỷ đồng/cơ sở. 

2. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của mô hình trong thời gian thực hiện thí điểm cung cấp 
dịch vụ: Mức hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/cơ sở/năm để thực hiện các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ 
đối tượng khi lưu trú tại cơ sở; giám sát, thu thập dữ liệu đối tượng; tham vấn, tư vấn tâm lý cho 
đối tượng và các hoạt động cần thiết khác. 

Điều 16. Hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại 
cộng đồng 

1. Chi hỗ trợ một lần để mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp dịch 
vụ: Tối đa 40 triệu đồng/địa chỉ, nhà tạm lánh. 

2. Chi hỗ trợ kinh phí vận hành trong thời gian hoạt động thí điểm: 

a) Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho người được giao trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ 
nạn nhân bị bạo lực: Tối đa 200.000 đồng/tháng, không quá 02 người; 

b) Chi hỗ trợ chi phí điện, nước: Tối đa 100.000 đồng/tháng. 

Điều 17. Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình thành phố an toàn và trường học an toàn 

1. Chi xây dựng tiêu chuẩn “Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” 

a) Chi khảo sát, đánh giá mức độ an toàn: Mức chi theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông 
tư số 109/2016/TT-BTC; 

b) Chi xây dựng báo cáo rà soát mức độ an toàn để đề xuất kế hoạch ứng phó: Mức chi 06 
triệu đồng/báo cáo. 

2. Chi hỗ trợ xây dựng, vận hành mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực” 
trong thời gian thực hiện thí điểm 

a) Chi hỗ trợ một lần mua sắm trang thiết bị cần thiết theo quy định của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cho “Phòng tư vấn” tại trường học được lựa chọn triển khai mô hình (loa, 
đài, máy tính, bàn, ghế, máy chiếu, tủ sách, sách và các thiết bị cần thiết khác): Tối đa 50 triệu 
đồng/trường; 

b) Chi đào tạo, nâng cao kỹ năng cho giáo viên, người học; cung cấp thông tin cho phụ 
huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường học thông qua các kênh thông 
tin, truyền thông: Mức chi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 4 Thông tư này; 

c) Chi thiết lập các dịch vụ hỗ trợ về phòng chống bạo lực, lồng ghép nội dung về phòng 
chống bạo lực trong các câu lạc bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa 

- Chi hỗ trợ soạn bài giảng về phòng chống bạo lực trong các câu lạc bộ thể thao, hoạt động 
ngoại khóa của trường: 80.000 đồng/trang chuẩn (350 từ); 

- Chi tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực cho học sinh, 
sinh viên: Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 18. Chi hỗ trợ dịch vụ đường dây nóng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới 

1. Chi hỗ trợ một lần để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ (bàn, ghế, 
hệ thống cách âm, hệ thống điện thoại có gắn với hệ thống máy tính có lưu thông tin, đếm cuộc, phân 
loại, kết nối trực tiếp giữa đối tượng với các bộ phận tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, giữa đường dây nóng 
với địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng và cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới; các trang thiết bị cần thiết khác): Tối đa 300 triệu đồng/đường dây nóng. 
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2. Chi hỗ trợ kinh phí vận hành trong thời gian thực hiện thí điểm (phí duy trì đường dây 
nóng; đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên tư vấn tại chỗ, nhân viên trực tổng đài; truyền 
thông về đường dây nóng qua các phương tiện thông tin đại chúng; các khoản chi cần thiết khác): 
Tối đa 200 triệu đồng/đường dây nóng/năm. 

Điều 19. Chi hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất và kinh doanh 

1. Chi tập huấn kỹ năng khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập 
doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mức chi theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị một lần cho trung tâm công tác xã hội hoặc 
trung tâm dịch vụ việc làm công lập được lựa chọn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh theo 
chuỗi giá trị sản phẩm: Mức chi theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 100 triệu 
đồng/trung tâm. 

Điều 20. Chi hỗ trợ hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ trong thời 
gian thực hiện thí điểm 

1. Chi hỗ trợ hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với 
người nước ngoài và giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn”: Tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm. 

2. Chi hỗ trợ sinh hoạt “Câu lạc bộ nữ doanh nhân” (nước uống, thuê địa điểm, phương 
tiện, tài liệu và các khoản chi cần thiết khác): Tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm. 

3. Chi thí điểm mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại khu công nghiệp, khu chế xuất 

a) Chi mua sắm, bổ sung trang thiết bị một lần cho câu lạc bộ (loa đài, bàn ghế, tủ sách, 
sách và các khoản chi cần thiết khác): Tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ; 

b) Chi hỗ trợ sinh hoạt câu lạc bộ (nước uống, thuê địa điểm, tài liệu và các khoản chi cần 
thiết khác): Tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm. 

 
Mục 4 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY,  
NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN 

 

Điều 21. Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy 

1. Chi tổ chức triển khai thí điểm dạy nghề cho người nghiện ma túy: Nội dung chi, mức 
chi theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. 

2. Chi thí điểm các mô hình cai nghiện có hiệu quả trên thế giới; mô hình cai nghiện phục 
hồi phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng, miền  

a) Khung định mức kinh tế - kỹ thuật các mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội;  

b) Căn cứ khung định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng mô hình thực hiện tại địa 
phương theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp 
của địa phương), tối đa 50 triệu đồng/mô hình/năm. 

3. Chi hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho các cơ sở cai 
nghiện ma túy bị xuống cấp; cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện chuyển đổi theo Nghị quyết 
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98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, 
chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới để đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều trị 
nghiện do Nhà nước quy định 

a) Danh mục trang thiết bị của cơ sở cai nghiện thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa 
phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp của 
địa phương phê duyệt Dự án sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho các cơ 
sở cai nghiện để đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều trị nghiện; 

b) Mức hỗ trợ cụ thể theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 2 tỷ đồng/cơ sở. 

4. Chi xây dựng cơ chế vận hành kỹ thuật mới đối với các mô hình chuyển đổi cơ sở cai 
nghiện bắt buộc thành cơ sở cai nghiện tự nguyện; cơ sở đa chức năng  

a) Trường hợp cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi hoàn toàn thành cơ sở điều trị nghiện 
tự nguyện: Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị ban đầu cho cơ sở mức tối đa là 03 tỷ 
đồng/cơ sở; 

b) Trường hợp cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi thành cơ sở đa chức năng (phân khu 
theo các khu cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cơ sở xã hội, cơ sở điều trị nghiện bằng 
thuốc thay thế, điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện): Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết 
bị ban đầu bao gồm thiết bị y tế và các phương tiện phục vụ cho cai nghiện tại các phân khu mức 
tối đa 02 tỷ đồng/khu. 

5. Chi hỗ trợ Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy 

a) Nội dung hỗ trợ: Sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết 
phục vụ hoạt động của Điểm tư vấn; 

b) Mức hỗ trợ theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 03 tỷ đồng/Điểm tư vấn. 

Điều 22. Chi hỗ trợ hoạt động phòng, chống mại dâm 

1. Chi tổ chức thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ người bán dâm: Mức chi theo quy định tại 
Khoản 7 Điều 4 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình 

a) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác 
xã hội: Tối đa 350 triệu đồng/mô hình/năm để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ 
cung cấp dịch vụ, hỗ trợ chi phí hoạt động của mô hình trong thời gian thí điểm; 

b) Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng 
đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm 
hại, phòng, chống bạo lực giới: Tối đa 250 triệu đồng/mô hình/năm để hỗ trợ thù lao, chi phí đi 
lại hàng tháng cho thành viên ban chủ nhiệm, tuyên truyền viên, cộng tác viên, tình nguyện viên; 
chi phí sinh hoạt định kỳ, thuê địa điểm sinh hoạt nhóm và các khoản chi cần thiết khác trong thời 
gian thực hiện thí điểm; 

c) Khung định mức kinh tế - kỹ thuật các mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

d) Căn cứ khung định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với mô hình thực hiện tại trung 
ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng mô hình thực 
hiện tại địa phương theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính 
theo phân cấp của địa phương). 
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Điều 23. Chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

1. Chi xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng: Tối đa 350 triệu 
đồng/cơ sở để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ, hỗ 
trợ chi phí hoạt động của mô hình trong thời gian thí điểm. Căn cứ khung định mức kinh tế - kỹ 
thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nội dung, 
mức chi quy định tại Thông tư này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định mức 
hỗ trợ cụ thể đối với mô hình thực hiện tại trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định mức hỗ trợ cụ thể đối với mô hình thực hiện tại địa phương theo đề nghị của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương). 

2. Chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội: Mức hỗ trợ cụ thể theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
tối đa 500 triệu đồng/cơ sở.  

Chương IV 

LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
 
Điều 24. Lập dự toán hàng năm 

Việc lập dự toán ngân sách 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và 
hàng năm của Chương trình thực hiện theo quy định Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm như sau: 

1. Đơn vị dự toán cấp I ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thực 
hiện Chương trình chi tiết theo Dự án, lĩnh vực chi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 7 năm kế hoạch. 

2. Căn cứ dự toán chi Chương trình do các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương gửi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi Chương trình 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm kế hoạch. 

3. Dự toán kinh phí sự nghiệp gửi cơ quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải 
kèm thuyết minh nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và kinh phí thực hiện các hoạt động 
của Chương trình. 

Điều 25. Phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

1. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Chương trình thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn.  

2. Đối với các hoạt động, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao dự toán ký hợp đồng đặt 
hàng các cơ quan, đơn vị khác thực hiện; chứng từ làm căn cứ thanh quyết toán lưu tại cơ quan, 
đơn vị được giao dự toán gồm: Hợp đồng (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì phê 
duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, bảng tổng hợp kinh phí thực 
hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết của cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng, ủy nhiệm chi 
hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác. Các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan 
trực tiếp thực hiện hợp đồng lưu giữ. 

3. Việc quản lý, thanh toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự 
toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ 
sở vật chất. 

4. Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn 
bản hướng dẫn.  
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 26. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017. 

2. Các quy định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

a) Các Khoản 1, 2, 3, và 4; Tiết d Điểm 6.2, Điểm 6.3, Điểm 6.5 Khoản 6; Khoản 7 và 
Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 
2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;  

b) Điểm d Khoản 1; Khoản 2; Điểm d Khoản 3; các Khoản 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Thông tư  
liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp 
xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai 
đoạn 2011-2020; 

 c) Các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-
BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 
chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em 
là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 
thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020; 

d) Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;  

đ) Thông tư số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;  

e) Thông tư số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng các Điều, Khoản, Điểm 
tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh các khoản chi đặc thù chưa 
được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư 
này; Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của Chương 
trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để 
nghiên cứu, giải quyết./. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Trần Xuân Hà 
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Phần 5 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NẠN NHÂN  
CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

  

Số: 651/QĐ-TTg  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học  
do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh ở Việt Nam; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 33), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt: “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa 
học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quan điểm 

- Hậu quả của chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vẫn 
còn nặng nề đối với môi trường và con người ở Việt Nam. 

- Khắc phục hậu quả CĐHH cần có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương, các tổ 
chức chính trị xã hội, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ 
và phi chính phủ nước ngoài. 

- Khắc phục hậu quả CĐHH phải có tính kế thừa những kết quả đã đạt được trong các giai 
đoạn trước, tránh trùng lặp và có hiệu quả thiết thực. 

- Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 
hành động) cần được lồng ghép với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Các hoạt động khắc phục hậu quả CĐHH phải được tiến hành một cách hệ thống, toàn 
diện, có trọng tâm, trọng điểm, có sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến 
địa phương. 

2. Mục tiêu tổng quát 

Giải quyết cơ bản hậu quả của CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường 
và con người ở Việt Nam. 
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3. Mục tiêu cụ thể 

a) Xử lý triệt để CĐHH tại các vùng ô nhiễm nặng. 

b) 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH được hưởng 
chính sách ưu đãi người có công. 

c) Các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế, 
trong đó có 100% hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên. 

d) Quản lý thai nghén cho trên 95% thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng và nạn nhân 
CĐHH. 

đ) Trồng mới 300.000 ha rừng trên vùng đất trống trọc do CĐHH. 

e) Nâng cao năng lực nghiên cứu về CĐHH và đảm nhận được việc phân tích hàm lượng 
dioxin từ các mẫu mỡ, máu và môi trường đạt trình độ quốc tế. 

4. Nhiệm vụ 

a) Đối với môi trường và tài nguyên 

- Đánh giá toàn diện thiệt hại tài nguyên và môi trường do CĐHH. 

- Thử nghiệm các công nghệ có khả năng xử lý triệt để dioxin trong đất và trầm tích. 

- Tiến hành xử lý đất và bùn bị nhiễm dioxin tại các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát 
và các điểm mới phát hiện có nồng độ dioxin cao quá ngưỡng cho phép. 

- Lựa chọn các giải pháp và tiến hành hoạt động phục hồi các hệ sinh thái bị phun rải 
CĐHH; trồng rừng trên đất trống trọc do CĐHH. 

- Xây dựng mô hình phục hồi tự nhiên đa dạng sinh học tại một số vùng bị phun rải nặng. 

- Quan trắc dioxin trong môi trường (đất, nước, không khí, thực phẩm) tại các vùng bị ô 
nhiễm nặng. 

b) Đối với con người 

- Đánh giá hậu quả tiềm tàng và lâu dài của CĐHH đối với sức khỏe con người. 

- Xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra sức khỏe và bệnh tật của nạn nhân CĐHH tại 
các vùng còn bị ô nhiễm nặng và những vùng đã bị phun rải CĐHH nhiều lần trong thời gian 
chiến tranh. 

- Hoàn thiện chính sách và chế độ trợ giúp nạn nhân CĐHH là những người tham gia kháng 
chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH được hưởng chính sách ưu đãi người có công. 

- Trợ cấp và có chế độ bảo hiểm y tế cho các gia đình nạn nhân CĐHH có hoàn cảnh khó 
khăn và có nhiều người bị bệnh/tật nặng. 

- Ban hành Quy trình xác định nạn nhân CĐHH và Tiêu chí xác định bệnh/tật do CĐHH. 

- Tổng điều tra số lượng nạn nhân CĐHH. 

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo tiếp nhận, 
chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐHH. 

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức 
năng, giải độc, tư vấn sinh sản và di truyền, chẩn đoán trước sinh ở các vùng ô nhiễm nặng. 

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
cộng đồng trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH. 
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- Tăng cường vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước 
ngoài tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH. 

d) Nâng cao năng lực nghiên cứu khắc phục hậu quả CĐHH 

- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu CĐHH/dioxin Việt Nam dựa trên nguồn lực của Phòng 
phân tích dioxin và Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của Phòng phân tích dioxin thuộc Trung tâm 
nhiệt đới Việt - Nga và Phòng phân tích dioxin thuộc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). 

- Triển khai chương trình nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại 
trong chẩn đoán, điều trị, phòng chống bệnh/tật cho nạn nhân CĐHH, xử lý CĐHH tại các vùng ô 
nhiễm nặng và bổ sung các bằng chứng khoa học trong đấu tranh ngoại giao; kết hợp với việc đào 
tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học về CĐHH/dioxin ở Việt Nam. 

- Thu thập, lưu trữ thông tin, tư liệu về CĐHH. 

- Xây dựng và triển khai đề án Khu chứng tích về CĐHH ở Việt Nam. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý 

- Kiện toàn hệ thống cơ quan chỉ đạo và quản lý Kế hoạch hành động từ trung ương đến địa 
phương. Tùy điều kiện và yêu cầu cụ thể, có thể thành lập tổ chức chuyên trách của một số Bộ, 
ngành và địa phương. 

- Tăng cường năng lực quản lý cho cơ quan đầu mối chỉ đạo của các địa phương để tổ chức, 
hướng dẫn, triển khai Kế hoạch hành động. 

b) Phân công trách nhiệm 

- Ban Chỉ đạo 33 

Thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động; trên cơ sở theo dõi, tổng hợp 
và đánh giá kết quả của Kế hoạch hành động, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung của 
Kế hoạch hành động; tổ chức kiểm tra và định kỳ đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động; 
hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả của Kế hoạch hành động; điều phối 
chung các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến Kế hoạch hành động. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Ban Chỉ đạo 33 phối hợp với các Bộ, ngành và địa 
phương tổ chức triển khai Kế hoạch hành động; chỉ đạo tổ chức xây dựng Trung tâm nghiên cứu 
CĐHH/dioxin Việt Nam dựa trên nguồn lực của Phòng phân tích dioxin và Văn phòng Ban Chỉ 
đạo 33; thu thập, tổng hợp và lưu giữ thông tin, tư liệu về CĐHH; công bố bản đồ phun rải 
CĐHH; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngưỡng dioxin trong môi trường. 

- Bộ Quốc phòng 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện khoanh vùng, xử 
lý triệt để các vùng ô nhiễm nặng; chỉ đạo các cơ quan có liên quan của Bộ Quốc phòng tham gia 
nghiên cứu và điều trị bệnh/tật cho nạn nhân CĐHH; giải mã và công bố phiên hiệu các đơn vị 
quân đội hoạt động tại các vùng bị phun rải CĐHH. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đối với nạn nhân CĐHH và sửa đổi, bổ sung 
hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với nạn nhân CĐHH; tăng 
cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐHH; chủ trì 
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và phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng xây dựng Quy trình xác định nạn nhân CĐHH và tổ 
chức tổng điều tra số lượng nạn nhân CĐHH. 

- Bộ Y tế 

Rà soát danh mục bệnh/tật và ban hành tiêu chí chẩn đoán bệnh/tật có liên quan đến 
CĐHH; xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh/tật cho nạn 
nhân CĐHH; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi 
chức năng cho nạn nhân CĐHH; phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chế độ bảo hiểm 
y tế phù hợp cho các nạn nhân. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan tổ chức 
thực hiện các dự án phục hồi môi trường và trồng rừng tại các vùng bị suy thoái nặng do CĐHH. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với Ban Chỉ đạo 33 chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về CĐHH và nâng cao năng lực nghiên cứu về CĐHH. 

- Bộ Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ sở pháp lý yêu cầu Chính phủ 
Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất CĐHH có trách nhiệm khắc phục hậu quả CĐHH ở 
Việt Nam. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và hướng dẫn lồng ghép Kế 
hoạch hành động vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp 
với Ban Chỉ đạo 33 và Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc 
thực hiện Kế hoạch hành động; phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực, điều phối ngân 
sách và các nguồn tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến Kế hoạch hành động. 

- Bộ Tài chính 

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn lực, điều phối kinh phí chung và các 
nguồn tài trợ cho Kế hoạch hành động. 

- Bộ Ngoại giao 

Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch vận động và đấu tranh ngoại giao trong 
nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội 
đối với việc khắc phục hậu quả CĐHH. Chỉ đạo xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về hậu quả 
CĐHH; tổ chức thông tin đối ngoại giúp cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nhân dân Mỹ, hiểu rõ hơn 
về hậu quả CĐHH ở Việt Nam. 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả CĐHH đối với môi trường và 
con người Việt Nam. 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động, chủ động tham gia các hoạt 
động phối hợp chung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 33. 
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- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của từng địa phương; phối hợp với các 
Bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án trong Kế hoạch hành động; huy động mọi nguồn lực 
và lồng ghép các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các 
mục tiêu trong Kế hoạch hành động; kiện toàn cơ quan đầu mối ở địa phương để thực hiện Kế 
hoạch hành động. 

- Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng 

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, 
các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt 
động khắc phục hậu quả CĐHH. 

6. Cơ chế tài chính và vốn đầu tư 

- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời vận động sự đóng góp của cộng đồng 
trong và ngoài nước; tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để thu hút sự tham gia của các thành 
phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện - nhân đạo, các tổ chức quốc tế, các 
tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia thực hiện Kế hoạch hành động. 

- Việc lập, phân bổ, quyết định giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Kế 
hoạch hành động thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Các Bộ, ngành và địa 
phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự án và dự toán kinh phí trình các cơ 
quan có thẩm quyền: Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học tổng hợp vào kế hoạch khoa học và 
công nghệ của Bộ, ngành, địa phương và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Bộ Tài chính; đối với các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện theo hướng 
dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; đối với dự án bố trí từ nguồn sự nghiệp môi 
trường được lồng ghép chung vào kế hoạch bảo vệ môi trường của Bộ, ngành, địa phương và 
thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

7. Chế độ báo cáo 

- Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện 
Kế hoạch hành động gửi về Ban Chỉ đạo 33. 

- Ban Chỉ đạo 33 có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của các 
Bộ, ngành và địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./ . 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG  

 (Đã ký) 

 

Nguyễn Thiện Nhân 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 22/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp  

trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 

 

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công, 

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2016 của phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 01 năm 2016 và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015 của phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 
01 tháng 9 năm 2012. 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01 
tháng 9 năm 2012 theo mức có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, sau đó điều chỉnh 
hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% theo quy định tại Khoản 6, 
Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, sang 
hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%. 

Điều 2. Thời điểm điều chỉnh, mức diều chỉnh, truy lĩnh, truy nộp trợ cấp 

1. Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

2. Điều chỉnh mức hưởng từ mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% 
đến 40% (bằng 0,76 lần mức chuẩn) sang hưởng mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao 
động từ 41% đến 60% (bằng 1,27 lần mức chuẩn). 

3. Việc giải quyết truy lĩnh, truy nộp phần chênh lệch trợ cấp được căn cứ vào mức trợ cấp, 
phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong từng thời kỳ do Chính phủ quy định, 
cụ thể: 
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a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013: thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định mức trợ 
cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư này 
tiếp tục hưởng trợ cấp mức 1.840.000 đồng/tháng (theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 
81%); trong thời gian này không có chênh lệch mức trợ cấp; 

b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014: thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định mức trợ 
cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư này 
được hưởng trợ cấp mức 1.549.000 đồng/tháng. 

Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng (theo mức của người có 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 
622.000 đồng/tháng. Số tiền được truy lĩnh tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã 
hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng. 

Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị 
định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp 
ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thì phải truy nộp ngân sách nhà nước phần chênh lệch 
trợ cấp là 291.000 đồng/tháng. Số tiền truy nộp tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã 
hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này; 

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu 
đãi đối với người có công với cách mạng. 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Điều 1 Thông tư này 
được hưởng mức trợ cấp 1.673.000 đồng/tháng. 

Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.001.000 đồng/tháng (theo mức của người có 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 
672.000 đồng/tháng. Số tiền được truy lĩnh tương ứng với số tháng thực tế mà đối tượng đã 
hưởng mức trợ cấp 1.001.000 đồng/tháng. 

4. Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trần trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Trường hợp đối tượng được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp, thì đại diện thân nhân theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng được hưởng truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp theo quy định tại Khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp được điều chỉnh theo 
quy định tại Điều này thì đại diện thân nhân không phải hoàn trả phần chênh lệch trợ cấp. 

5. Sau khi bù trừ số tiền được truy lĩnh và số tiền phải truy nộp ngân sách nhà nước (nếu có), 
cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán phần chênh lệch trợ cấp như sau: 

a) Trường hợp được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp: Cơ quan Lao động - Thương binh và 
Xã hội thực hiện thanh toán một lần cho đối tượng cùng với việc chi trả trợ cấp tháng tiếp theo, 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực; 
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b) Trường hợp phải hoàn trả ngân sách nhà nước phần chênh lệch trợ cấp (trừ trường hợp 
quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này): Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 
trừ dần vào số tiền chi trả trợ cấp các tháng tiếp theo của đối tượng; số tiền giảm trừ hằng tháng 
tối đa không quá 30% mức trợ cấp được hưởng theo quy định. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện Thông tư này bao gồm điều chỉnh trợ cấp, truy lĩnh chênh lệch trợ cấp 
và kinh phí chi công tác quản lý đối tượng do ngân sách trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí 
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu 
đãi người có công với cách mạng; người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội quản lý. 

2. Năm 2016: Các địa phương sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 
năm 2016 đã được thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện. 
Trường hợp thiếu kinh phí, các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm, gửi Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp gửi Bộ Tài chính cấp bổ sung dự toán theo quy định. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm: 

a) Thực hiện rà soát, lập danh sách đối tượng được điều chỉnh và ra quyết định điều chỉnh, 
truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp hoặc thu hồi phần chênh lệch trợ cấp (nếu có) theo quy định tại 
Điều 2 Thông tư này; 

b) Lập dự toán kinh phí tăng thêm (nếu có), gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua 
Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Người có công); 

c) Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Người có 
công và Vụ Kế hoạch - Tài chính). 

2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Huỳnh Văn Tí 
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BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm  
với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 

 

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ  
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục 
Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 
liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, nội dung khám giám định y khoa (sau đây viết 
tắt là GĐYK), phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (sau đây viết tắt là tỷ lệ 
% TTCT) do bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với 
người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. 

Điều 2. Đối tượng khám giám định 

1. Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học (sau đây viết tắt là 
CĐHH) quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP). 

2. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với CĐHH quy định tại Điều 38 
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

3. Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với CĐHH và con đẻ của họ đã được xác 
nhận bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 
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Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, 
dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và 
con đẻ của họ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khám giám định lần đầu là khám giám định xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên 
quan đến phơi nhiễm với CĐHH đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ chưa 
được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với CĐHH. 

2. Khám giám định phúc quyết là khám giám định cho đối tượng đã được khám giám định 
lần đầu hoặc do vượt khả năng chuyên môn của Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây viết tắt là Hội đồng GĐYK cấp tỉnh), được thực hiện bởi Hội đồng GĐYK 
Trung ương hoặc Phân Hội đồng GĐYK Trung ương I hoặc Phân Hội đồng GĐYK Trung ương 
II (sau đây viết tắt là Hội đồng GĐYK cấp Trung ương). 

3. Khám giám định phúc quyết lần cuối là khám giám định cho đối tượng đã khám giám 
định phúc quyết, được thực hiện bởi Hội đồng GĐYK do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập. 

Điều 4. Thẩm quyền khám giám định y khoa 

1. Hội đồng GĐYK cấp tỉnh thực hiện khám giám định lần đầu cho các đối tượng quy định 
tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này. 

2. Hội đồng GĐYK cấp Trung ương khám giám định phúc quyết đối với các trường hợp sau: 

a) Hội đồng GĐYK cấp tỉnh giới thiệu do vượt khả năng chuyên môn; 

b) Đối tượng không đồng ý với kết quả khám giám định của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh; 

c) Đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này phải khám giám định theo yêu cầu 
của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Bộ LĐTBXH). 

3. Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối khám giám định đối với các trường hợp: 

a) Đối tượng không đồng ý với kết quả khám giám định phúc quyết của Hội đồng GĐYK 
cấp Trung ương; 

b) Đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này phải khám giám định theo yêu cầu 
của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ LĐTBXH. 

Điều 5. Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối 

1. Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập theo đề 
nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Người đã từng tham gia khám giám 
định y khoa cho đối tượng trước đây, không được tham gia Hội đồng này. 

2. Viện GĐYK là cơ quan Thường trực của Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối. 

3. Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối được sử dụng con dấu của Hội đồng 
GĐYK Trung ương. 

4. Quy chế họp Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối thực hiện theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 12 Thông tư này. 

Điều 6. Nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân liên quan 

1. Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở LĐTBXH) 
chịu trách nhiệm xác định đối tượng, hoàn thiện hồ sơ và giới thiệu đối tượng đến khám giám 
định tại Hội đồng GĐYK cấp tỉnh. 
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2. Hội đồng GĐYK cấp tỉnh căn cứ hồ sơ và giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH chuyển đến, 
chịu trách nhiệm khám giám định và ban hành Biên bản khám GĐYK theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp vượt khả năng chuyên môn hoặc đối tượng không đồng ý với kết quả khám 
giám định của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoàn 
thiện, chuyển hồ sơ và có văn bản đề nghị Hội đồng GĐYK cấp Trung ương khám giám định cho 
đối tượng, đồng thời thông báo đến Sở LĐTBXH để biết và phối hợp thực hiện. 

3. Hội đồng GĐYK cấp Trung ương căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan Thường 
trực Hội đồng GĐYK cấp tỉnh, chịu trách nhiệm khám giám định và ban hành Biên bản khám 
GĐYK theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp đối tượng không đồng ý với kết quả khám giám định phúc quyết của Hội đồng 
GĐYK cấp Trung ương, cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK cấp Trung ương chịu trách 
nhiệm hoàn thiện, chuyển hồ sơ và có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét, giải quyết, đồng thời 
thông báo đến Sở LĐTBXH để biết và phối hợp thực hiện. 

4. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục Người có công, Bộ LĐTBXH có nhiệm vụ: 

a) Trường hợp cần thiết phải khám giám định phúc quyết: Có văn bản đề nghị Hội đồng 
GĐYK cấp Trung ương khám giám định cho đối tượng theo quy định tại Thông tư này; 

b) Trường hợp cần thiết phải khám giám định phúc quyết lần cuối: Có văn bản báo cáo  
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ LĐTBXH để thống nhất việc khám giám định phúc quyết  
lần cuối. 

5. Đối tượng đến khám giám định phải tuân thủ các hướng dẫn, chỉ định của người thực 
hiện khám GĐYK và Hội đồng GĐYK các cấp trong quá trình thực hiện khám giám định. 

Điều 7. Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc 
hóa học 

1. Ung thư phần mềm (Soft tissue sarcoma). 

2. U lympho không Hodgkin (Non - Hodgkin’s lymphoma). 

3. U lympho Hodgkin (Hodgkin’s disease). 

4. Ung thư phế quản - phổi (Lung and Bronchus cancer). 

5. Ung thư khí quản (Trachea cancer). 

6. Ung thư thanh quản (Larynx cancer). 

7. Ung thư tiền liệt tuyến (Prostate cancer). 

8. Ung thư gan nguyên phát (Primary liver cancers). 

9. Bệnh đa u tủy xương ác tính (Kahler’s disease). 

10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute, subacute peripheral 
neuropathy). 

11. Bệnh trứng cá do clo (Chloracne). 

12. Bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes). 

13. Bệnh Porphyrin xuất hiện chậm (Porphyria cutanea tarda). 

14. Bất thường sinh sản (Unusual birth): Vô sinh. 

15. Các rối loạn tâm thần (Mental disorders): Quy định cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 
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16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh: Quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

17. Tật gai sống chẻ đôi (Spina Bifida). 

Điều 8. Phạm vi áp dụng Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi 
nhiễm với chất độc hóa học 

1. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute, subacute peripheral 
neuropathy) quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư này chỉ áp dụng với đối tượng có giấy tờ có 
giá trị pháp lý được xác lập trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ghi nhận bị mắc bệnh thuộc nhóm 
bệnh thần kinh ngoại biên. 

2. Các bệnh quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 Điều 7 Thông tư này chỉ áp dụng đối với 
người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với CĐHH. 

3. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại Khoản 16 và tật gai sống chẻ đôi tại Khoản 17 
Điều 7 Thông tư này chỉ áp dụng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm 
với CĐHH. 

4. Hội đồng GĐYK các cấp không khám giám định vô sinh đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 14 Điều 7 Thông tư này. 

Điều 9. Khám giám định để xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi 
nhiễm với chất độc hóa học 

Việc khám giám định để xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
CĐHH thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị 
dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”. 

Điều 10. Hồ sơ khám giám định y khoa 

1. Hồ sơ khám giám định lần đầu đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông 
tư này bao gồm: 

a) Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư này, do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu; 

b) Có một trong các giấy tờ sau: 

- Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc 
Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Các giấy tờ trên do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký tên, đóng dấu của đơn 
vị và được Sở LĐTBXH sao và xác nhận. 

c) Riêng đối với đối tượng mắc bệnh quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư này chỉ cần có 
giấy tờ có giá trị pháp lý được xác lập trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ghi nhận mắc bệnh thuộc 
nhóm bệnh thần kinh ngoại biên, được Sở LĐTBXH sao và xác nhận, không cần giấy tờ quy định 
tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

2. Hồ sơ khám giám định lần đầu đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 
này bao gồm: 

a) Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư này, do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu; 
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b) Có một trong các giấy tờ sau: 

- Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng đã được khám 
bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng đã được khám 
bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường, thị 
trấn trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng 
chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Các giấy tờ trên do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký tên, đóng dấu của đơn 
vị và được Sở LĐTBXH sao và xác nhận. 

3. Hồ sơ khám giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn của Hội đồng GĐYK 
cấp tỉnh bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn của Hội 
đồng GĐYK cấp tỉnh, do Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng ký tên và đóng dấu của cơ 
quan Thường trực Hội đồng. 

b) Hồ sơ GĐYK (bản sao) theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này do Lãnh đạo 
cơ quan Thường trực Hội đồng đã khám giám định cho đối tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan 
Thường trực Hội đồng. 

c) Bản sao Biên bản khám GĐYK đối với trường hợp Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám 
giám định cho đối tượng hoặc bản sao Biên bản họp của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh kết luận vượt 
khả năng chuyên môn đối với trường hợp chưa khám giám định do Lãnh đạo cơ quan Thường 
trực Hội đồng đã khám giám định cho đối tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan Thường trực 
Hội đồng. 

4. Hồ sơ khám giám định phúc quyết do đối tượng không đồng ý với kết quả khám giám 
định lần đầu bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết của Hội đồng GĐYK tỉnh đã khám giám 
định cho đối tượng do Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng đã khám giám định cho đối 
tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan Thường trực Hội đồng, văn bản ghi rõ đối tượng không 
đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK và đề nghị khám giám định phúc quyết (kèm theo văn 
bản đề nghị khám giám định của đối tượng). 

b) Hồ sơ GĐYK (bản sao) theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này và bản sao 
Biên bản GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng do Lãnh đạo cơ quan 
Thường trực Hội đồng đã khám giám định cho đối tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan Thường 
trực Hội đồng. 

5. Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ 
Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ LĐTBXH bao gồm: 

a) Văn bản yêu cầu khám giám định phúc quyết nêu rõ nội dung yêu cầu khám giám định; 

b) Hồ sơ GĐYK (bản sao) theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này và bản sao 
Biên bản GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng do Lãnh đạo cơ quan 
Thường trực Hội đồng đã khám giám định cho đối tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan Thường 
trực Hội đồng. 
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6. Hồ sơ khám giám định phúc quyết lần cuối bao gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Hồ sơ GĐYK theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều này; 

c) Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám giám định phúc quyết. 

Điều 11. Giải quyết hồ sơ giám định y khoa 

1. Căn cứ hồ sơ do Sở LĐTBXH hoặc Hội đồng GĐYK cấp tỉnh chuyển đến, cơ quan 
Thường trực Hội đồng GĐYK có trách nhiệm lập hồ sơ và tổ chức khám giám định theo đúng 
thời hạn quy định tại Thông tư này. 

2. Thời hạn giải quyết 

a) Hội đồng GĐYK các cấp phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành 
Biên bản khám GĐYK trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định tại Thông tư này. 

b) Trường hợp không khám giám định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK phải có văn bản trả lời cơ quan giới thiệu, nêu 
rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của mình. 

c) Trường hợp vượt khả năng chuyên môn của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh: 

- Trường hợp Hội đồng GĐYK cấp tỉnh chưa khám giám định: Trong thời gian 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, căn cứ hồ sơ GĐYK của đối 
tượng và điều kiện của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK báo 
cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp để kết luận về vượt khả năng chuyên môn theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 12 Thông tư này và hoàn thiện biên bản họp, chuyển hồ sơ, giới thiệu đối tượng 
lên Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định. 

- Trường hợp Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám giám định và kết luận vượt khả năng 
chuyên môn thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày họp Hội đồng, cơ quan Thường trực 
của Hội đồng GĐYK có trách nhiệm hoàn thiện Biên bản, chuyển hồ sơ và giới thiệu đối tượng 
lên Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định phúc quyết. 

d) Trường hợp Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ 
LĐTBXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh thì có văn bản đề nghị Hội 
đồng GĐYK cấp Trung ương khám giám định phúc quyết, đồng thời yêu cầu Hội đồng GĐYK 
cấp tỉnh chuyển hồ sơ khám giám định đến Hội đồng GĐYK cấp Trung ương. 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan Thường 
trực của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám giám định chuyển hồ sơ khám giám định của đối 
tượng đến Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định phúc quyết. 

đ) Trường hợp đối tượng khám giám định không đồng ý với kết luận trong Biên bản khám 
GĐYK của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương, thì trong thời gian 90 ngày kể từ 
ngày ban hành Biên bản khám GĐYK, đối tượng có văn bản đề nghị khám giám định gửi Hội 
đồng GĐYK nơi đã khám giám định cho đối tượng. Quá thời hạn nêu trên, Hội đồng GĐYK 
không xem xét giải quyết. 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đối tượng, cơ 
quan Thường trực của Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng có trách nhiệm xem 
xét, giải quyết và trả lời đối tượng theo văn bản kết luận của Hội đồng. 

- Nếu đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh thì Hội đồng 
GĐYK cấp tỉnh hoàn thiện, chuyển hồ sơ và giới thiệu đối tượng lên Hội đồng GĐYK cấp Trung 
ương để xem xét khám giám định phúc quyết. 
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- Nếu đối tượng khám giám định không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK cấp 
Trung ương thì cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK cấp Trung ương hoàn thiện, chuyển 
hồ sơ và báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét khám giám định phúc 
quyết lần cuối. 

Điều 12. Quy trình khám giám định y khoa 

1. Kiểm tra đối chiếu: Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu 
người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân 
hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi 
thường trú hoặc tạm trú, có dán ảnh chân dung của đối tượng chụp trên nền trắng cỡ ảnh 4 cm x 6 cm 
cách ngày lập hồ sơ không quá 6 tháng và đóng dấu giáp lai. 

2. Khám tổng quát: Bác sỹ cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK là giám định viên 
được phân công thực hiện khám tổng quát và chỉ định khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng. 
Trường hợp Bác sỹ cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK chưa là giám định viên thực hiện 
khám tổng quát và báo cáo Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng phê duyệt chỉ định khám 
chuyên khoa, khám cận lâm sàng. 

3. Khám chuyên khoa: Giám định viên chuyên khoa thực hiện khám và kết luận về những 
nội dung theo chỉ định của người có thẩm quyền. 

4. Hội chẩn chuyên môn: Chủ tịch Hội đồng GĐYK hoặc Lãnh đạo cơ quan Thường trực 
của Hội đồng GĐYK là thành viên Hội đồng chủ trì hội chẩn trước khi họp Hội đồng GĐYK. 
Trường hợp cần thiết, cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK mời đối tượng và các giám định 
viên chuyên khoa đã khám cho đối tượng tham dự. 

5. Họp Hội đồng GĐYK: 

a) Điều kiện họp Hội đồng: 

- Phải bảo đảm có trên 50% số thành viên Hội đồng theo quyết định, trong đó phải có ít 
nhất hai thành viên chuyên môn và một thành viên đại diện cơ quan LĐTBXH; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng GĐYK chủ trì theo sự phân công của Chủ tịch 
Hội đồng. 

b) Kết luận của Hội đồng GĐYK: 

- Hội đồng quyết định trên cơ sở thảo luận, nhất trí của các thành viên Hội đồng GĐYK 
bằng hình thức biểu quyết. Trường hợp còn có ý kiến khác thì người chủ trì phiên họp Hội đồng 
xem xét, quyết định việc chỉ định khám, điều trị bổ sung trước khi Hội đồng bỏ phiếu kín. 

- Trường hợp Hội đồng bỏ phiếu kín thì kiểm phiếu và công bố kết quả tại phiên họp Hội 
đồng. Kết luận của Hội đồng phải bảo đảm có sự nhất trí của trên 50% số thành viên tham dự 
phiên họp Hội đồng. 

c) Kết luận của Hội đồng GĐYK (khám giám định lần đầu, khám giám định phúc quyết 
hoặc khám giám định phúc quyết lần cuối) được ban hành dưới hình thức Biên bản khám GĐYK, 
số lượng từ 04 đến 06 bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ 
quan Thường trực của Hội đồng GĐYK có trách nhiệm ban hành Biên bản khám GĐYK. 

6. Cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK ban hành và lưu trữ Biên bản khám GĐYK 
như sau: 

a) 01 bản đến Sở LĐTBXH; 

b) 01 bản đến Sở Y tế; 

c) 01 bản đến đối tượng khám giám định; 
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d) 01 bản lưu trữ tại cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK; 

đ) Trường hợp khám giám định cho đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 10 
Thông tư này, gửi thêm 01 bản đến Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng; 

e) Trường hợp khám giám định cho đối tượng quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 
Thông tư này thì gửi thêm 01 bản đến nơi đã yêu cầu khám giám định và 01 bản đến Hội đồng 
GĐYK đã khám giám định cho đối tượng. 

7. Hồ sơ khám GĐYK được quản lý, lưu trữ tại cơ quan Thường trực của Hội đồng GĐYK 
theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Điều 13. Nội dung khám giám định y khoa 

1. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, Hội đồng 
GĐYK khám giám định các bệnh, tật, dị dạng, dị tật được ghi trong Giấy giới thiệu của Sở 
LĐTBXH. 

2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này, Hội đồng GĐYK khám 
giám định theo nội dung đề nghị của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có 
công, Bộ LĐTBXH. 

3. Trường hợp Sở LĐTBXH giới thiệu khám giám định từ 02 bệnh, tật, dị dạng, dị tật có 
liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH trở lên mà Hội đồng GĐYK cấp tỉnh không khám được ít 
nhất 01 bệnh, tật, dị dạng, dị tật thì Hội đồng GĐYK cấp tỉnh có văn bản đề nghị Hội đồng 
GĐYK cấp Trung ương khám giám định vượt khả năng chuyên môn tất cả bệnh, tật, dị dạng, dị 
tật đã ghi trong Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH. 

Điều 14. Phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

1. Nguyên tắc xác định tỷ lệ % TTCT được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề 
nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH). 

2. Trường hợp đối tượng là bệnh binh, nay mắc thêm bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với 
CĐHH theo quy định tại Thông tư này, thì Hội đồng GĐYK tổng hợp tỷ lệ % TTCT theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 

Ví dụ: Trong Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH ghi bệnh binh có tỷ lệ % TTCT là a %, nay 
khám giám định xác định bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH có tỷ lệ TTCT thấp 
nhất trong khung tỷ lệ tương ứng là b %, thì tổng hợp tỷ lệ % TTCT (T) như sau: 

T= a + (100-a) x b/100 (%). 

3. Trường hợp đối tượng là thương binh, đồng thời mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm 
với CĐHH theo quy định tại Thông tư này, cách tính tỷ lệ % TTCT như sau: 

a) Nếu đối tượng là thương binh có tỷ lệ % TTCT từ 81% trở lên, nay Hội đồng GĐYK kết 
luận bị mắc một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
CĐHH, trường hợp này Hội đồng GĐYK không cần xác định tỷ lệ % TTCT do bệnh, tật và đối 
tượng được hưởng thêm trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
CĐHH ở mức TTCT từ 41% đến 60%. 

b) Nếu đối tượng là thương binh có tỷ lệ % TTCT từ 21% đến 80%, nay được Hội đồng 
GĐYK kết luận bị mắc một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh, tật có liên quan đến phơi 
nhiễm với CĐHH theo quy định tại Thông tư này, thì đối tượng được hưởng thêm trợ cấp hàng 
tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH tương ứng mức tỷ lệ % TTCT mà 
Hội đồng GĐYK đã kết luận. 
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c) Nếu đối tượng là thương binh, đồng thời là bệnh binh, nay Hội đồng GĐYK kết luận bị 
mắc thêm một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
CĐHH theo quy định tại Thông tư này (bệnh không trùng với bệnh để hưởng chế độ bệnh binh) 
thì tổng hợp tỷ lệ % TTCT theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 15. Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng dị tật có 
liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học 

1. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào một trong các giấy 
tờ sau đây để cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật có 
liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH. 

a) Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK; 

b) Kết luận đối tượng bị vô sinh đối với nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 50 tuổi (tính đến ngày 
kết luận) của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trở lên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện danh mục kỹ thuật 
y tế này. 

2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 
Điều này, Sở Y tế có trách nhiệm cấp và chuyển Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật 
hoặc sinh con dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này đến Sở LĐTBXH. 

3. Trường hợp Biên bản khám GĐYK (khám giám định phúc quyết hoặc khám giám định 
phúc quyết lần cuối) kết luận đối tượng không mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi 
nhiễm với CĐHH, Giám đốc Sở Y tế ban hành văn bản bãi bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận mắc 
bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH đã 
cấp trước đó. 

Điều 16. Phí khám giám định y khoa 

1. Phí khám GĐYK cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này do ngân sách Nhà 
nước chi trả theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa. 

2. Trường hợp Hội đồng GĐYK cấp tỉnh không khám giám định mà chỉ tiếp nhận, chuyển 
hồ sơ đối tượng đến Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định do vượt khả năng 
chuyên môn thì Hội đồng GĐYK cấp tỉnh không thu phí GĐYK. 

3. Trường hợp khám giám định phúc quyết, khám giám định phúc quyết lần cuối theo đề 
nghị của đối tượng, việc chi trả phí GĐYK thực hiện như sau: 

a) Nếu kết quả khám giám định phúc quyết, khám giám định phúc quyết lần cuối đúng như 
đề nghị của đối tượng thì phí GĐYK do Sở LĐTBXH chi trả. 

b) Nếu kết quả khám giám định phúc quyết, khám giám định phúc quyết lần cuối không 
đúng như đề nghị của đối tượng thì phí GĐYK do đối tượng đề nghị tự chi trả. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Hội đồng GĐYK các cấp thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này. 

2. Bộ LĐTBXH giao Cục Người có công chỉ đạo Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ vào quy định của Thông tư này để chỉ đạo thực 
hiện khám giám định cho đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 
31/2013/NĐ-CP. 
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Điều 18. Nguyên tắc áp dụng pháp luật 

1. Các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì 
thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó. 

2. Đối với hồ sơ khám giám định đã được cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận 
trước khi Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa khám giám định, thì thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này. 

3. Khi thực hiện việc khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm 
với CĐHH đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, ngoài việc áp dụng các quy 
định tại Thông tư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện các quy định của 
pháp luật về GĐYK mà Thông tư này chưa quy định. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH đối với người 
hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư liên tịch số 
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương 
binh và người hưởng chính sách như thương binh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 
ánh về Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Huỳnh Văn Tí 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ Y TẾ 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Viết Tiến 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM  
VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 
 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

STT Danh mục các Rối loạn tâm thần (Mental disorders) 

1 
Hội chứng quên thực tổn không do rượu và các chất tác động tâm thần  
(Organic amnesic syndrome not induced by alcohol and other psychoactive substances) 

2 Rối loạn căng trương lực thực tổn (Organic catatonic disorder) 

3 
Rối loạn hoang tưởng thực tổn (Giống tâm thần phân liệt)  
(Organic delusional (schizophrenia-like) disorder) 

4 Các rối loạn khí sắc (cảm xúc) thực tổn (Organic mood (affective) disorders) 

5 Rối loạn lo âu thực tổn (Organic anxiety disorder) 

6 
Rối loạn cảm xúc không ổn định (suy nhược) thực tổn  
(Organic emotionally labile (asthenic) disorder) 

7 Rối loạn nhân cách thực tổn (Organic personality disorder) 

8 
Các rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức 
năng não (Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and 
dysfunction) 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC CÁC DỊ DẠNG, DỊ TẬT BẨM SINH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM  
VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

STT Danh mục các dị dạng, dị tật bẩm sinh 

I. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở sọ não và cột sống 

1 Thai vô sọ (Anecephaly) 

2 Thoát vị não tủy (encephalomyelocele), thoát vị não - màng não (encephalocele - menigocele) 

3 Tật đầu nhỏ (Mycroencephaly) 

4 Tật não úng thủy bẩm sinh (hydrocephaly) 

5 Thiếu/không phát triển một phần não (Absence Agenesis a part of brain) 

6 Tật nứt đốt sống/Tật gai sống chẻ đôi (Spina bifida) 

7 Hội chứng Arnold-Chiari (Arnold-Chiari Syndrom) 

8 

Dị tật bẩm sinh não không đặc hiệu (Congenital malfomation of brain, unspecified) gây một 
trong các tình trạng sau: 

- F70. Chậm phát triển tâm thần nhẹ (Mild mental retardation) 

- F71. Chậm phát triển tâm thần vừa (Moderate mental retardation) 

- F72. Chậm phát triển tâm thần nặng (Severe mental retardation) 

- F73. Chậm phát triển tâm thần trầm trọng (Profound mental retardation) 

II. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở mắt 

9 Không có mí mắt (Ablepharon) 

10 Tật khuyết mí mắt (Coloboma of eyelid) 

11 Tật nhãn cầu bé (Microphthalmos) 

12 Không có nhãn cầu (Anophthalmus) 

13 Tật không có mống mắt (Absence of iris) 

III. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở tai 

14 Dị tật thiếu tai ngoài bẩm sinh - Tật không tai (Congenital absence of (ear) auricle) 

15 
Thiếu, teo hoặc chít hẹp bẩm sinh ống tai ngoài  
(Congenital absence, atresia and stricture of auditory canal (external)) 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        339 

STT Danh mục các dị dạng, dị tật bẩm sinh 

16 

Dị tật thừa ở vành tai (biến dạng vành tai - Accessory auricle): 

- Gờ bình tai phụ (Accessory tragus) 

- Tật thừa tai (Polyotia) 

- Thịt thừa trước tai (Preauricular appendage or tag) 

- Thừa: tai; dái tai (Supernumerary: ear, lobule) 

17 Dị tật tai bé (Dị tật tai nhỏ - Microtia) 

IV. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở hàm miệng 

18 
Tật sứt môi kèm hoặc không kèm nứt khẩu cái (Sứt môi hở hàm)  
(Cleft lip or Cleft palate with cleft lip) 

V. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở chi 

19 Tật đa ngón (Polydactyly) 

20 Tật dính ngón (Syndactyly) 

21 Các khuyết tật hoặc thiếu hụt của chi trên (Reduction defects of upper limb (s)) 

22 
- Bàn tay vẹo bẩm sinh (Clubhand congenital) 

- Bàn tay vẹo xương quay (Radial clubhand) 

23 Các khuyết tật hoặc thiếu hụt của chi dưới (Reduction defects of lower limb (s)) 

24 Bàn chân vẹo (Clubfoot(s)) 

25 Tật không có chi (Phocomelia) 

26 Khuyết tật Chi giống hải cẩu (Phocomelia) 

27 Loạn sản sụn từng đám nhỏ (Chondrodysplasia punctata) 

28 Lồi xương bẩm sinh nhiều nơi (Other specified osteochondrodysplasias): 

VI. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh về bất thường nhiễm sắc thể 

29 Hội chứng Down (Down syndrome) (Tam bội thể 21) 

30 
Hội chứng Edwards và hội chứng Patau (Tam bội thể 18)  
(Edwards syndrome and Patau syndrome) 

VII. Tật song thai dính nhau 

31 Sinh đôi dính nhau (conjoined twins) 
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PHỤ LỤC 3 

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT  
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ... 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………./GGT-SLĐTBXH …….., ngày... tháng... năm....

 

GIẤY GIỚI THIỆU 

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa …………………… 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ 

……………………………………………………… 

Trân trọng giới thiệu: Ông (Bà) …………………………………. Giới tính: Nam □ Nữ □ 

Sinh ngày …….. tháng …… năm ……………..; Điện thoại liên lạc: ............................  

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................  

Giấy CMND/ Hộ chiếu/Giấy khai sinh số (1): …………………… Ngày..../ ..../ Nơi cấp: .......................... 

Ông (Bà) ………………..................... hiện đang hưởng chế độ Thương binh/Người hưởng chính sách như 
Thương binh/Bệnh binh/Người khuyết tật……..........................(2)………………………………………… 

Tỷ lệ thương tật/bệnh tật: ……………%........................................................................................................ 

Được giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................................  

để khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật (3) ............................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................  

có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. 

  

Các giấy tờ kèm theo, gồm có 
1.…………………………………… 
2.…………………………………… 
3.…………………………………… 
4.…………………………………… 
5..…………………………………... 
6………………………………….… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng kể từ ngày ký Giấy giới thiệu. 

(1) Giấy Khai sinh chỉ dùng cho đối tượng dưới 14 tuổi. 

(2) Ghi rõ chế độ chính sách đối tượng đang hưởng (nếu có). Nếu không đang hưởng chế độ thì ghi “Không”. 

(3) Ghi rõ tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật quy định tại Điều 2 và Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này tùy theo đối tượng 
khám giám định và ghi rõ tổng hợp tỷ lệ % TTCT (nếu có). 
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PHỤ LỤC 4 

BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT  
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

 

I. HÀNH CHÍNH: 

Ông (Bà) ………………………………………………….................................... Giới tính: Nam □ Nữ □ 

Sinh ngày ……… tháng …… năm ………………....................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………................................................... 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh số (1): …………… Ngày..../ ..../ …………. Nơi cấp:.................... 

II. TÓM TẮT BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ: 

1. Lý do vào viện: 

........................................................................................................................................................................  

2. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng: 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

3. Tóm tắt khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

4. Chẩn đoán khi ra viện: 

- Bệnh chính: .................................................................................................................................................  

- Bệnh kèm theo (nếu có): .............................................................................................................................  

5. Phương pháp điều trị:..............................................................................................................................  

6. Hướng điều trị tiếp theo:..........................................................................................................................  

 

  .... ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

 

(1) Giấy Khai sinh chỉ dùng cho đối tượng dưới 14 tuổi. 
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PHỤ LỤC 5 

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT  
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 
 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 

I. HÀNH CHÍNH: 

Ông (Bà) ……………………………………………………....................... Giới tính: Nam □ Nữ □ 

Sinh ngày …………. tháng …….. năm ………………....................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….............................. 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh số (1) …………………. Ngày..../ ..../ Nơi cấp:..................... 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ: 

1. Quá trình và diễn biến của bệnh/tật/dị dạng/dị tật: 

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

2. Tóm tắt kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: 

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

3. Chẩn đoán: 

- Bệnh/tật/dị dạng/dị tật:.......................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

- Bệnh kèm theo (nếu có):....................................................................................................................  

4. Phương pháp Điều trị:...................................................................................................................  

 

   .... ngày... tháng... năm... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

(1) Giấy Khai sinh chỉ dùng cho đối tượng dưới 14 tuổi. 
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PHỤ LỤC 6 

GIẤY XÁC NHẬN DỊ DẠNG, DỊ TẬT BẨM SINH 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ ……(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../GXN-... ………………, ngày ... tháng ... năm………

  

GIẤY XÁC NHẬN 

BỊ DỊ TẬT, DỊ DẠNG BẨM SINH 

 

Ông (bà): ………………………………………………............................. Giới tính: □ Nam □ Nữ 

Sinh ngày ………. tháng …… năm ………………............................................................................. 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh số (2): ……… Ngày …./ …./ ………..Nơi cấp:.................... 

..............................................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................................................  

Bị dị tật, dị dạng bẩm sinh: (3) ............................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

  

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

(1) Ghi tên cơ sở y tế cấp giấy xác nhận 

(2) Giấy Khai sinh chỉ dùng cho trẻ dưới 14 tuổi. 

(3) Ghi cụ thể tên dị dạng, dị tật bẩm sinh kèm theo vào Giấy xác nhận này và đánh dấu (X) vào ô tương ứng trong 
Danh mục dị dạng, dị tật bẩm sinh dưới đây. 

 

STT Danh mục các dị dạng, dị tật bẩm sinh 
Đánh dấu (X)  

vào ô tương ứng 

I. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở sọ não và cột sống   

1 Thai vô sọ (Anecephaly)   

2 
Thoát vị não tủy (encephalomyelocele), thoát vị não - màng não 
(encephalocele - menigocele) 

  

3 Tật đầu nhỏ (Mycroencephaly)   

4 Tật não úng thủy bẩm sinh (hydrocephaly)   

5 Thiếu/không phát triển một phần não (Absence Agenesis a part of brain)   

6 Tật nứt đốt sống/Tật gai sống chẻ đôi (Spina bifida)   

7 Hội chứng Arnold-Chiari (Arnold-Chiari Syndrom)   

8 
Dị tật bẩm sinh não không đặc hiệu (Congenital malfomation of brain, 
unspecified) gây một trong các tình trạng sau: 
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STT Danh mục các dị dạng, dị tật bẩm sinh 
Đánh dấu (X)  

vào ô tương ứng 
- F70. Chậm phát triển tâm thần nhẹ 
- F71. Chậm phát triển tâm thần vừa 
- F72. Chậm phát triển tâm thần nặng 
- F73. Chậm phát triển tâm thần trầm trọng 

II. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở mắt   

9 Không có mí mắt (Ablepharon)   

10 Tật khuyết mí mắt (Coloboma of eyelid)   

11 Tật nhãn cầu bé (Microphthalmos)   

12 Không có nhãn cầu (Anophthalmus)   

13 Tật không có mống mắt    

III. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở tai   

14 
Dị tật thiếu tai ngoài bẩm sinh - Tật không tai  
(Congenital absence of (ear) auricle) 

  

15 
Thiếu, teo hoặc chít hẹp bẩm sinh ống tai ngoài  
(Congenital absence, atresia and stricture of auditory canal (external)) 

  

16 

Dị tật thừa ở vành tai (biến dạng vành tai - Accessory auricle): 
- Gờ bình tai phụ (Accessory tragus) 
- Tật thừa tai (Polyotia) 
- Thịt thừa trước tai (Preauricular appendage or tag) 
- Thừa: tai; dái tai (Supernumerary: ear, lobule) 

  

17 Dị tật tai bé (Dị tật tai nhỏ - Microtia)   

IV. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở hàm miệng   

18 Tật sứt môi kèm hoặc không kèm nứt khẩu cái (Sứt môi hở hàm)    
V. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh ở chi   

19 Tật đa ngón (Polydactyly)   

20 Tật dính ngón (Syndactyly)   

21 Các khuyết tật hoặc thiếu hụt của chi trên    

22 
- Bàn tay vẹo bẩm sinh (Clubhand congenital) 
- Bàn tay vẹo xương quay (Radial clubhand) 

  

23 Các khuyết tật hoặc thiếu hụt của chi dưới (Reduction defects of lower limb)   
24 Bàn chân vẹo (Clubfoot)    

25 Tật không có chi (Phocomelia)   

26 Khuyết tật Chi giống hải cẩu (Phocomelia)   
27 Loạn sản sụn từng đám nhỏ (Chondrodysplasia punctata)   
28 Lồi xương bẩm sinh nhiều nơi (Other specified osteochondrodysplasias):   

VI. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh về bất thường nhiễm sắc thể   

29 Hội chứng Down (Down syndrome) (Tam bội thể 21)   

30 
Hội chứng Edwards và hội chứng Patau (Edwards syndrome and Patau 
syndrome) (Tam bội thể 18) 

  

VII. Tật song thai dính nhau   

31 Sinh đôi dính nhau (conjoined twins)   
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PHỤ LỤC 7 

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) 
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………/GĐYK-CĐHH ………, ngày... tháng... năm....

  

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 
Bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học 

 

Hội đồng Giám định y khoa ………(2)...........................................................................................................  

Đã họp ngày: ……. tháng ….. năm ……. để khám giám định, đối với Ông/Bà: ……………………….......  

Sinh ngày ….. tháng …. năm ……… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………….................................................................. 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh số: ……………….. Ngày…./……/…. Nơi cấp: ……....................... 

Cơ quan giới thiệu/đề nghị khám giám định …………………………………………………........................ 

Giấy giới thiệu/văn bản đề nghị số: …… ngày …. tháng ….. năm ……… 

Khám giám định: ....................................................................................................................................... (3) 

Bệnh tật, dị dạng, dị tật được khám giám định ......................................................................................... (4) 

Đang hưởng chế độ ................................................................................................................................... (5) 

Tỷ lệ thương tật/bệnh tật: ……………………..% 

 

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI 

(Ghi rõ tiền sử bệnh, tật, dị dạng, dị tật/Điều trị, kết quả khám giám định lâm sàng, cận lâm sàng  
có giá trị để Hội đồng GĐYK kết luận) 
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KẾT LUẬN 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 và Thông tư liên tịch số 
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Hội đồng Giám định Y khoa kết luận: 

Ông (bà): ..........................................................................................................................................................  

Được xác định (6) ............................................................................................................................................  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: …………..%; (ghi bằng chữ ………………………………..%) 

Tổng hợp tỷ lệ bệnh binh với tỷ lệ % TTCT do bệnh tật có liên quan đến CĐHH thì tỷ lệ % TTCT là: 
………….% ; (ghi bằng chữ ………………………………….........................................................…%) (7) 

Đề nghị: …………………………………………………………………………………….......................(8) 

  

PCT/UV CHÍNH SÁCH PCT/UV THƯỜNG TRỰC/  
CHUYÊN MÔN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu là Hội đồng GĐYK tỉnh) hoặc Bộ Y tế (nếu là Hội đồng GĐYK cấp TƯ). 

(2) Tên Hội đồng GĐYK tổ chức cuộc họp. 

(3) Khám giám định: Lần đầu/Khám phúc quyết (vượt KMCM, đối tượng không đồng ý, theo đề nghị của Cục 
QLKCB/Cục NCC)/Khám phúc quyết lần cuối. 

(4) Ghi rõ tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật cần khám giám định (có trong danh mục bệnh tật ban hành kèm theo TT). 

(5) Ghi rõ chế độ đang được hưởng: Thương binh/Người hưởng chính sách như Thương binh/Bệnh binh/Người 
khuyết tật. Trường hợp chưa được hưởng, ghi “Không”. 

(6) Ghi rõ mắc bệnh/không mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất 
độc hóa học/vượt khả năng chuyên môn. 

(7) Chỉ ghi trong trường hợp đối tượng đang hưởng chế độ bệnh binh đồng thời được xác định mắc bệnh tật liên 
quan đến phơi nhiễm CĐHH. 

(8) Ghi đề nghị của Hội đồng: Chuyển Hội đồng GĐYK..../. 
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PHỤ LỤC 8 

GIẤY CHỨNG NHẬN MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT HOẶC SINH CON DỊ DẠNG,  
DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016  
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...  
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……./GCN-SYT ……….., ngày ... tháng ... năm ...

  

GIẤY CHỨNG NHẬN 

MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT HOẶC SINH CON DỊ DẠNG, DỊ TẬT  
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố ......................................................................................................  

Căn cứ (1) ………………….. ngày …../ …../ …..của ........................................................................  

 

CHỨNG NHẬN 

 

Ông (bà): …………………………………………….................................... Giới tính: □ Nam □ Nữ 

Sinh ngày ……. tháng …… năm …………………………… 

Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh số: ................................................... Ngày ……/ …../………. 

Nơi cấp:.................................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................................ 

Bị mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật (2) ........................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học./. 

  

  GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

 

 

 

(1) Ghi rõ một trong hai giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này. 

(2) Ghi rõ bệnh, tật, dị dạng, dị tật theo đúng quy định của giấy tờ làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận. Nếu sinh con dị 
dạng, dị tật thì ghi rõ Sinh con dị dạng, dị tật và tên của dị dạng, dị tật theo đúng quy định. 
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Phần 6 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM  
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
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 CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 86/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục  
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp 
lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 
tháng 7 năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục 
đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, 
Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp. 



 
 

352      A system of policies on social assistance 

Chương II 

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ 

 

Điều 3. Nguyên tắc xác định học phí 

1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học phí phải phù 
hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và 
tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. 

2. Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập: Học phí của các cơ sở giáo dục 
đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định 
của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. Học phí của các cơ sở giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy 
định của Chính phủ được xác định trên cơ sở tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ của Nhà nước và 
đóng góp của người học, thực hiện theo lộ trình giảm dần bao cấp của Nhà nước. 

3. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương 
xứng để bù đắp chi phí đào tạo. Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí. 

4. Các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông, cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học đối với 
giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

5. Trong quá trình áp dụng thực hiện Nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 
các cơ quan tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo 
dục dạy nghề theo hướng có lộ trình xác định tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo theo quy định tại 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 
của các đơn vị sự nghiệp công lập để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 4. Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

1. Khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục 
phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 được quy định như sau: 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh 

Vùng Năm học 2015 - 2016 

1. Thành thị Từ 60 đến 300 

2. Nông thôn Từ 30 đến 120 

3. Miền núi Từ 8 đến 60 

2. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng 
bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. 

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 
mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình. 

4. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao chủ động xây dựng 
mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
và thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc miễn, giảm học phí 
đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao và cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông ngoài công lập thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định 
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áp dụng mức miễn, giảm theo mức học phí quy định đối với các chương trình giáo dục đại trà của 
các trường công lập trên cùng địa bàn. 

5. Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học 
phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. 

Điều 5. Học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

1. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở 
giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối 
ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (kể cả các cơ sở 
giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động) như sau: 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

Khối ngành,  
chuyên ngành đào tạo 

Từ năm học 2015-2016  
đến năm học 2017-2018 

Từ năm học 2018-2019  
đến năm học 2019-2020 

Năm học  
2020-2021 

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; 
nông, lâm, thủy sản 

1.750 1.850 2.050 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công 
nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; 
khách sạn, du lịch 

2.050 2.200 2.400 

3. Y dược 4.400 4.600 5.050 

2. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở 
giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các 
khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 như sau: 

 
Khối ngành, chuyên ngành 

đào tạo 
Năm học 

2015-2016 
Năm học 

2016-2017 
Năm học 

2017-2018 
Năm học 

2018-2019 
Năm học 

2019-2020 
Năm học 

2020-2021 

1. Khoa học xã hội, kinh tế, 
luật; nông, lâm, thủy sản 

610 670 740 810 890 980 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ 
thuật, công nghệ; thể dục thể 
thao, nghệ thuật; khách sạn, 
du lịch 

720 790 870 960 1.060 1.170 

3. Y dược 880 970 1.070 1.180 1.300 1.430 

3. Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 
2020 - 2021 được xác định bằng mức trần học phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhân 
(x) hệ số sau đây: 

 

Trình độ đào tạo Hệ số so với đại học 

1. Đào tạo thạc sĩ 1,5 

2. Đào tạo tiến sĩ 2,5 

4. Mức trần học phí đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập: 

a) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư như sau: 
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Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

NHÓM 
NGÀNH, 

NGHỀ 

Năm học 
2015-2016 

Năm học  
2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học  
2020-2021 

TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ 

1. Khoa học 
xã hội, kinh 
tế, luật; nông, 
lâm, thủy sản 

430 490 470 540 520 590 570 650 620 710 690 780 

2. Khoa học tự 
nhiên; kỹ 
thuật, công 
nghệ; thể dục 
thể thao, nghệ 
thuật; khách 
sạn, du lịch 

500 580 550 630 610 700 670 770 740 850 820 940 

3. Y dược 620 700 680 780 750 860 830 940 910 1.040 1.000 1.140 

b) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư như sau: 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

NHÓM  
NGÀNH, NGHỀ 

Từ năm học 2015-2016 
đến năm học  

2017-2018 

Từ năm học 2018-2019 
đến năm học  

2019-2020 

Năm học  
2020-2021 

TC CĐ TC CĐ TC CĐ 

1. Khoa học xã hội, kinh tế, 
luật; nông, lâm, thủy sản 

1.225 1.400 1.295 1.480 1.435 1.640 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 
công nghệ; thể dục thể thao, 
nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

1.435 1.640 1.540 1.760 1.680 1.920 

3. Y dược 3.080 3.520 3.220 3.680 3.535 4.040 

 

5. Học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào 
tạo kỹ năng được các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận 
giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch. 

6. Quy định thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công 
lập: Căn cứ vào quy định chế độ học phí nêu trên tương ứng với từng năm học, đặc điểm tính chất 
đơn vị, yêu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và điều kiện thực tiễn, Giám đốc 
các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp thuộc cấp Trung ương quản lý chủ động quy định chế độ thu học phí cụ 
thể đối với các đơn vị, chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý và thực hiện chế độ công 
khai, minh bạch cho toàn khóa học. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định về mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo 
dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương. 

7. Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, 
doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp, việc quy định thu học phí do tổ chức kinh tế, doanh 
nghiệp chủ động xây dựng theo các nhóm ngành, chuyên ngành phù hợp trên cơ sở bù đắp chi phí 
đào tạo và báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở 
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trung ương thông qua trước khi thực hiện. Riêng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ thì mức học phí phải áp dụng theo quy định như khung học phí đối với 
các chương trình đào tạo đại trà của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học 
công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nêu tại Điều 5 Nghị định này. Học phí 
trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà 
nước quản lý trực tiếp phải được các cơ sở giáo dục công bố công khai cho từng năm học và dự 
kiến cả khóa học trước khi tuyển sinh. Ngân sách Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho người 
học thuộc diện được miễn, giảm học phí đang học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý tính theo mức 
trần học phí tương ứng với các chương trình đào tạo đại trà của cơ sở giáo dục đại học công lập 
chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định này. 

8. Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục 
thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy 
tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình 
đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi 
thường xuyên và chi đầu tư. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác 
được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học. Không áp dụng 
chính sách miễn, giảm học phí đối với người học theo phương thức giáo dục thường xuyên và 
đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

9. Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được 
xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng 
số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây: 

Học phí tín chỉ, 
mô-đun 

=
Tổng học phí toàn khóa 

Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa 

Tổng học phí toàn khóa = Mức thu học phí 1 học sinh, sinh viên/1 tháng  x 10 tháng   
x số năm học. 

10. Học phí đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: 

a) Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ 
nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp). 

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện chương trình chất 
lượng cao chủ động xây dựng mức học phí phù hợp cùng với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo 
đảm đủ trang trải chi phí đào tạo, trình cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp ở Trung ương thông qua trước khi thực hiện và cơ sở giáo dục thực hiện việc công 
bố công khai trước khi tuyển sinh. 

b) Học phí đối với người nước ngoài học ở các cơ sở giáo dục Việt Nam do các cơ sở giáo 
dục tự quyết định. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
 

Điều 6. Đối tượng không phải đóng học phí 

Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Học sinh tiểu 
học; Học sinh, sinh viên sư phạm; Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. 
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Điều 7. Đối tượng được miễn học phí 

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp 
lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 
2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại 
Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ 
đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

6. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian 
đào tạo từ 3 tháng trở lên). 

7. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. 

8. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người 
dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

10. Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm 
thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh. 

11. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

12. Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

13. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 

14. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh 
nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 
nghề nghiệp ở Trung ương quy định. 

15. Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 8. Đối tượng được giảm học phí 

1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: 

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường 
văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công 
truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân 
ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; 
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b) Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, 
xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục 
các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân 
tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 
cơ quan có thẩm quyền. 

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: 

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha 
hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; 

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 9. Không thu học phí có thời hạn 

1. Khi xảy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học 
sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai. 

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập và cấp bù 
học phí cho các đối tượng được hưởng chính sách không thu học phí học tại cơ sở giáo dục ngoài 
công lập khi xảy ra thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều này theo mức học phí của chương 
trình đại trà tại các trường công lập trên cùng địa bàn. 

Điều 10. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập 

1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết 
tật có khó khăn về kinh tế. 

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 11. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, 
trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí. 

2. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công 
lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn, giảm quy 
định tại Nghị định này và đang học tại cơ sở giáo dục đó với mức thu học phí tương ứng với từng 
cấp học. Hàng năm việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện việc miễn, 
giảm phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch. 

Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo nhóm 
ngành, chuyên ngành, nghề của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm 
kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư bằng mức quy định tại Nghị định này. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện các chương trình đào 
tạo chất lượng cao ưu tiên cấp học bổng cho người học để trang trải phần chênh lệch giữa mức hỗ 
trợ của Nhà nước với mức học phí của nhà trường. 

Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được 
miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí chương trình đại trà của các trường công lập 
trong vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí của chương trình đại trà tại 
cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại 
Nghị định này tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học. 
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3. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại  
Điều 10 Nghị định này với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng 
học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 

4. Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập 
quy định tại Khoản 3, Điều 11 của Nghị định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang 
thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn, thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản 
pháp luật khác. 

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Điều 9, Điều 11 của Nghị định này được bố 
trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ cho các địa 
phương khó khăn về ngân sách theo quy định. 

 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ 
 
Điều 13. Thu học phí 

1. Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có 
thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số 
tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở 
giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập 
theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học 
phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học 
nếu thu theo năm học. 

2. Cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào Kho bạc 
Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng theo quy định như sau: 

a) Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, được nộp toàn bộ số 
thu học phí vào ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng. Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng 
thương mại được sử dụng để lập quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên; 

b) Cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, nộp toàn bộ số 
thu học phí của các ngành nghề được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo vào Kho bạc Nhà 
nước để quản lý và sử dụng; nộp toàn bộ tiền thu học phí của các ngành, nghề không được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ vào ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng. Toàn bộ tiền lãi gửi ngân 
hàng thương mại được sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên. 

Điều 14. Sử dụng học phí 

1. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường. 

Điều 15. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo 

1. Cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước hoặc 
ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định này. Cơ sở giáo dục ngoài 
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công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước nơi 
mở tài khoản để đăng ký hoạt động. 

2. Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế 
toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra 
của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền; và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. 

3. Thu, chi học phí của cơ sở giáo dục công lập phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán 
thu, chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 16. Hiệu lực thi hành Nghị định 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. 

2. Nghị định này thay thế các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 
2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 
hết hiệu lực thi hành kể từ năm học 2015 - 2016. 

3. Bãi bỏ việc trợ cấp, miễn, giảm học phí cho các đối tượng quy định tại Điểm đ, Khoản 3, 
Điều 33 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và chế độ ưu đãi đối với học sinh, 
sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật 
quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền 
thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết tổ chức thực 
hiện Nghị định này. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xác định các ngành, nghề đào tạo của giáo dục 
nghề nghiệp tương ứng với khung học phí quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./ 

 
  
 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 647/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi,  
trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng 
và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ 
em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây gọi là Đề 
án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020) 
với những nội dung cơ bản sau đây: 

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu chung: 

Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ 
giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các 
quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; phát triển các hình thức 
chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; từng bước thu 
hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình 
thường tại nơi cư trú. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 

a) 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận sự trợ giúp và được cung cấp các 
dịch vụ xã hội phù hợp. 

b) Phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ 
em nhiễm HIV/AIDS. 

c) Nâng cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ 
sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cộng đồng. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Xây dựng chính sách, pháp luật về huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm 
sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

2. Tiếp tục thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn và một số mô hình trợ giúp khác. 

3. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội để đủ 
điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh 
để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa tại một số địa phương. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN 

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và 
trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc 
và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm 
và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

4. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh 
nghiệm và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự 
toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; các nguồn tài trợ, viện 
trợ, nguồn huy động khác (nếu có). 

Điều 2. Phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Đề án trên phạm vi 
cả nước; điều phối các hoạt động của Đề án; chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp đã 
được phân công trong Đề án này theo quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình 
hình thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện Đề án. 

2. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc trợ giúp khám bệnh, chữa bệnh cho 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai chương 
trình giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 
giáo dục trong việc thực hiện miễn, giảm các khoản đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất cho trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, căn cứ khả năng ngân sách nhà nước hằng năm, bố trí ngân sách để thực hiện Đề án, 
hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan. 
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5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các Bộ, ngành, địa phương có liên quan vận động các nguồn viện trợ nước ngoài cho công tác 
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch truyền thông về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; chỉ 
đạo các cơ quan thông tin và truyền thông trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chăm 
sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

7. Các Bộ, ngành liên quan khác, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển 
khai thực hiện Đề án; nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có 
thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về phát triển công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa 
vào cộng đồng. 

b) Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

c) Bố trí ngân sách thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham 
gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; huy động 
đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn dựa vào cộng đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Thiện Nhân 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 23/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010
  

THÔNG TƯ 

Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục 

 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo 
lực, bị xâm hại tình dục như sau: 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cơ quan Lao động - 
Thương binh và Xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan trong can thiệp và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

Điều 2. Trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục 

1. Trẻ em bị bạo lực là nạn nhân của một trong các hành vi sau đây: 

a) Lăng nhục, chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực 
thường xuyên về tâm lý, gây tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; 

b) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng 
của trẻ em; 

c) Đối xử tồi tệ, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ 
sinh cá nhân; bắt làm những việc trái với đạo đức xã hội; 

d) Cưỡng ép trẻ em lao động quá sức, quá thời gian quy định, làm công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại và những công việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. 

2. Trẻ em bị xâm hại tình dục là nạn nhân của một trong các hành vi dâm ô, giao cấu, 
cưỡng dâm, hiếp dâm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Đối tượng xâm hại là người thực hiện hành vi bạo lực hoặc xâm hại tình dục đối với trẻ em. 

2. Can thiệp, trợ giúp là các hoạt động nhằm ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ tái bạo lực, 
xâm hại tình dục trẻ em; phục hồi về thể chất, tâm lý, giao tiếp xã hội; tái hòa nhập gia đình, cộng 
đồng, trường học cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 
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3. Bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ bị xâm hại tình dục: Là việc giữ kín thông tin liên 
quan đến trẻ bị xâm hại tình dục nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ, trừ trường hợp cung cấp 
thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ xử lý đối tượng xâm 
hại; can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục. 

4. Trẻ em trong tình trạng khẩn cấp: Trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực hoặc xâm hại 
tình dục, nếu không can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, nguy hiểm đến 
tính mạng hoặc bị tổn thương nặng nề về tinh thần và thân thể, ảnh hưởng đến sự phát triển bình 
thường của trẻ. 

5. Cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em là công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, viên 
chức thuộc các đơn vị sự nghiệp, cán bộ hợp đồng, người được giao trách nhiệm, cộng tác viên, 
tình nguyện viên về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. 

Điều 4. Nguyên tắc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục 

1. Can thiệp, trợ giúp kịp thời bằng các biện pháp phù hợp, theo quy định của pháp luật, vì 
quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em; 

2. Đảm bảo tính bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ bị xâm hại tình dục; 

3. Đảm bảo tính liên tục trong can thiệp, trợ giúp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cá 
nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, 
bị xâm hại tình dục. 

 
Chương II 

QUY TRÌNH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ BẠO LỰC,  
BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC 

 
Điều 5. Các bước trong quy trình 

Quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục gồm các bước sau đây: 

1. Tiếp nhận thông tin; kiểm tra, đánh giá nguy cơ sơ bộ; thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp. 

2. Thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể đối với trẻ em bị bạo lực, bị 
xâm hại tình dục. 

3. Xây dựng và thông qua kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

4. Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp. 

5. Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp và báo cáo kết quả can thiệp, trợ giúp. 

Điều 6. Tiếp nhận thông tin; kiểm tra, đánh giá nguy cơ sơ bộ; thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp 

1. Cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận thông tin của mọi công 
dân, tổ chức về các vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

2. Khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, cán bộ bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em cấp xã có trách nhiệm: 

a) Ghi chép kịp thời, đầy đủ thông tin về vụ việc; 

b) Báo cáo với chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và phối hợp với các cá nhân, cơ quan, tổ 
chức có liên quan, gia đình, trường học, hàng xóm, bạn bè của trẻ em nạn nhân kiểm tra tính xác 
thực của thông tin, đồng thời bổ sung các thông tin liên quan đến vụ việc bằng cách đến trực tiếp 
địa bàn hoặc qua điện thoại; 
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c) Thực hiện đánh giá nguy cơ sơ bộ làm cơ sở đưa ra nhận định về tình trạng hiện tại của trẻ; 

d) Trường hợp trẻ em trong tình trạng khẩn cấp, cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức và 
cá nhân liên quan thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ trước khi thực 
hiện các bước tiếp theo; 

e) Báo cáo vụ việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận được sự hướng 
dẫn, hỗ trợ. 

3. Việc tiếp nhận, ghi chép thông tin, tiến hành đánh giá nguy cơ sơ bộ và thực hiện các 
biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ trong tình trạng khẩn cấp được thực hiện theo mẫu 
hướng dẫn (Mẫu 1). 

Điều 7. Thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể 

1. Cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã phối hợp với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 
liên quan thực hiện thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể đối với các trường 
hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

2. Nội dung thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể bao gồm: 

a) Thu thập thông tin liên quan đến môi trường sống của trẻ (tình trạng trẻ trong quá khứ và 
hiện tại; mối quan hệ của trẻ với các thành viên trong gia đình; mối quan hệ của trẻ với đối tượng 
xâm hại; mối quan hệ của trẻ với môi trường chăm sóc trẻ...); 

b) Trên cơ sở các thông tin liên quan, thực hiện đánh giá nguy cơ cụ thể đối với trẻ nhằm 
xác định các vấn đề và nhu cầu của trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, làm cơ sở để xây dựng kế 
hoạch can thiệp, trợ giúp phù hợp, hiệu quả; 

c) Thu thập bằng chứng cho việc tố giác tội phạm, làm cơ sở để các cơ quan chức năng xử 
lý các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

3. Việc thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể đối với các trường hợp thực 
hiện theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 2). 

Điều 8. Xây dựng và thông qua kế hoạch can thiệp, trợ giúp 

1. Cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã phối hợp với cán bộ các ngành công an, tư pháp, 
y tế, giáo dục và các tổ chức đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị 
bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

2. Kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên cơ sở các kết luận của việc đánh giá nguy cơ tại 
Mẫu 2 và ý kiến thống nhất của cán bộ các ngành liên quan, bao gồm các nội dung sau: 

a) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết của trẻ; 

b) Chỉ ra các nhu cầu cần can thiệp, trợ giúp để giải quyết từng vấn đề của trẻ; 

c) Xác định mục tiêu cần đạt được để giải quyết các vấn đề và đáp ứng các nhu cầu cơ bản 
của trẻ trên cơ sở nguồn lực và khả năng hiện có; 

d) Xác định các biện pháp can thiệp, trợ giúp và nguồn lực cần hỗ trợ để đạt được mục tiêu; 

e) Đề xuất trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, đơn vị trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ 
hỗ trợ. 

3. Kế hoạch can thiệp, trợ giúp trường hợp được xây dựng theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 3) và 
trình Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua. 

Điều 9. Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp 

1. Căn cứ vào kế hoạch được thông qua, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã phối hợp 
với các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ bị 
bạo lực, bị xâm hại tình dục. 
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2. Khi thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã có 
trách nhiệm: 

a) Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp nhằm kịp thời điều 
chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp cho phù hợp; 

b) Vận động cộng đồng, cá nhân, tổ chức tham gia và hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu 
chăm sóc cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; 

c) Kết nối với các dịch vụ sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp của trẻ bị bạo lực, bị 
xâm hại tình dục. 

3. Việc theo dõi, giám sát tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp theo 
mẫu hướng dẫn (Mẫu 4). 

Điều 10. Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp và báo cáo kết quả can 
thiệp, trợ giúp 

1. Cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức tiến hành rà soát, đánh giá nguy cơ đối với trẻ sau khi thực hiện hoạt động can thiệp, 
trợ giúp. 

2. Việc đánh giá nguy cơ đối với trẻ sau khi thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp nhằm 
đưa ra các nhận định, kết luận về tình trạng của trẻ, làm cơ sở đề xuất các giải pháp tiếp theo: 

a) Nếu trẻ không còn nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, các yếu tố về thể chất, tâm lý, 
nhận thức và tình cảm của trẻ ổn định, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã lưu hồ sơ và báo 
cáo theo quy định; 

b) Nếu trẻ vẫn có nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục hoặc các yếu tố về thể chất, tâm 
lý, nhận thức và tình cảm của trẻ chưa ổn định, cần tiếp tục rà soát, đánh giá nguy cơ, kết quả can 
thiệp, trợ giúp lần trước và xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp tiếp theo. 

3. Việc rà soát, đánh giá nguy cơ đối với trẻ sau khi thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp 
theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 5). 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan trong 
phạm vi quản lý thực hiện can thiệp, trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục theo quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

1. Chỉ đạo hệ thống ngành tổ chức thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, 
bị xâm hại tình dục. 

2. Phối hợp với các ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em, từng 
bước đáp ứng các nhu cầu cần can thiệp, trợ giúp của trẻ em trong tình trạng khẩn cấp. Hình 
thành Trung tâm công tác xã hội trẻ em; đường dây tư vấn để kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

3. Hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng vượt quá khả năng của cấp xã và huyện. 

4. Phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực 
hiện quy trình. 
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5. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình 
và kết quả thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục tại địa 
phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị 
xâm hại tình dục. 

2. Phối hợp với các ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ trợ giúp trẻ em; hình 
thành các văn phòng tư vấn trợ giúp trẻ em, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các điểm 
tư vấn trợ giúp trẻ em ở cộng đồng, trường học trên địa bàn. 

3. Hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng vượt quá khả năng của cấp xã. 

4. Phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực 
hiện quy trình. 

5. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình 
và kết quả thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục tại địa 
phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Phân công cán bộ, bố trí phương tiện và điểm tiếp nhận thông báo về trẻ em bị bạo lực, 
bị xâm hại tình dục. 

2. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cá nhân, gia đình và cộng đồng phát hiện, cung 
cấp thông tin về trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

3. Chỉ đạo việc xây dựng và thông qua kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị 
xâm hại tình dục. 

4. Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em; hình 
thành mạng lưới cộng tác viên người lớn; mạng lưới cộng tác viên trẻ em; điểm tư vấn trợ giúp 
trẻ em ở cộng đồng, trường học trên địa bàn. 

5. Huy động nguồn lực, đáp ứng tối đa việc thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em nhằm 
giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ trong trường hợp trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

6. Lưu trữ hồ sơ can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

7. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 
hình và kết quả thực hiện công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục trên 
địa bàn và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 
 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn, bổ sung kịp thời./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

(Đã ký) 

Đàm Hữu Đắc 
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Mẫu 1 

BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SƠ BỘ  
ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ BẠO LỰC, BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC 

  

A. Tiếp nhận thông tin ban đầu 

1. Nhận được thông tin: 

Thông qua (điện thoại/gặp trực tiếp/người khác báo): ..........................................................................  

Thời gian (mấy giờ)...................................................................... Ngày....... tháng......... năm..............  

Cán bộ tiếp nhận.......................................... Địa điểm .......................................................................... 

Số hiệu tạm thời của trường hợp ........................................................................................................... 

2. Thông tin về trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục (trường hợp) 

Họ tên (nếu được biết)............................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh............................................................... hoặc ước lượng tuổi.............................  

Giới tính: Nam............... Nữ............... Không biết.................................................................................  

Địa điểm (trẻ đang ở đâu vào thời điểm nhận được thông báo?) .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Họ tên cha của trẻ............................................... Họ tên mẹ của trẻ......................................................  

Hoàn cảnh gia đình ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Tình trạng hiện tại của trẻ:..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Phỏng đoán hậu quả có thể sẽ xảy ra cho một (hoặc nhiều) trẻ em nếu không có can thiệp? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Hiện tại ai là người chăm sóc, giám hộ (nếu có) cho trẻ - nếu biết? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

Những hành động can thiệp đã được thực hiện đối với trẻ trước khi thông báo: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. Thông tin về người báo tin - nếu đồng ý cung cấp 

Họ tên..................................................................... Số điện thoại .........................................................  

Địa chỉ ....................................................................................................................................................  

Ghi chú thêm .......................................................................................................................................... 

  
  Cán bộ tiếp nhận thông tin  

(Ký tên) 
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B. Đánh giá nguy cơ sơ bộ, thực hiện các biện pháp đảm an toàn tạm thời cho trẻ 

Ngày, tháng, năm tiến hành đánh giá: ..............................................................................................................  

Cán bộ đánh giá:.................................................................... Chức danh .......................................................  

Đơn vị công tác: .............................................................................................................................................. 

1. Đánh giá nguy cơ sơ bộ 

 
Chỉ số đánh giá 

“Sự dễ bị tổn 
thương” 

Mức độ: Cao, Trung bình, 
Thấp 

Chỉ số đánh giá “Khả 
năng tự bảo vệ, phục 

hồi” 

Mức độ: Cao, Trung 
bình, Thấp 

1. Mức độ tổn 
thương của trẻ 

Cao (trẻ bị tổn thương nghiêm 
trọng, đe dọa tính mạng); 
Trung bình (trẻ bị tổn thương, 
nhưng không nghiêm trọng); 
Thấp (trẻ ít hoặc không bị tổn 
thương) 

3. Khả năng tự bảo vệ 
của trẻ trước các tổn 
hại. 

Cao (trẻ có khả năng khắc 
phục được những tổn 
thương);  
Trung bình (trẻ có một ít 
khả năng khắc phục được 
những tổn thương);  
Thấp (trẻ không thể khắc 
phục được những tổn 
thương) 

2. Nguy cơ trẻ tiếp 
tục bị tổn thương 
 nếu ở trong tình 
trạng hiện thời. 

Cao (đối tượng xâm hại có khả 
năng tiếp cận một cách dễ dàng 
và thường xuyên đến trẻ); 
Trung bình (đối tượng xâm hại 
có cơ hội tiếp cận trẻ, nhưng 
không thường xuyên);  
Thấp (đối tượng xâm hại ít 
hoặc không có khả năng tiếp 
cận trẻ 

4. Khả năng của trẻ 
trong việc tiếp nhận sự 
hỗ trợ, bảo vệ của người 
lớn một cách hiệu quả. 

Cao (Ngay lập tức tìm 
được người lớn có khả 
năng bảo vệ hữu hiệu cho 
trẻ);  
Trung bình (chỉ có một số 
khả năng tìm được người 
bảo vệ hữu hiệu);  
Thấp (không có khả năng 
tìm người bảo vệ) 

Tổng số Cao: 
Trung bình:  
Thấp: 

Tổng số Cao: 
Trung bình:  
Thấp: 

Kết luận về tình trạng của trẻ: 

- Trường hợp các chỉ số đánh giá “Sự dễ bị tổn thương” ở mức độ Cao chiếm ưu thế hơn các chỉ số đánh 
giá “Khả năng tự bảo vệ, phục hồi”: Trẻ đang trong tình trạng khẩn cấp, cần thực hiện ngay các biện 
pháp đảm bảo an toàn tạm thời cho trẻ trước khi thực hiện các bước tiếp theo. 

- Trường hợp khác, có thể tiếp tục các bước tiếp theo của quy trình. 

2. Các biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời cho trẻ 

 
Nhu cầu về an toàn của trẻ Dịch vụ cung cấp Đơn vị cung cấp dịch vụ 

1. Chỗ ở và các điều kiện  
sinh hoạt. 

- Nơi chăm sóc tạm thời. 
- Thức ăn. 
- Quần áo. 

  

2. An toàn thể chất - Chăm sóc y tế. 
- Chăm sóc tinh thần. 

  

 
 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND xã (thay báo cáo); 
- Lưu hồ sơ. 

Cán bộ thực hiện 
(Ký tên) 
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THU THẬP THÔNG TIN, XÁC MINH VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CỤ THỂ 

  

Họ tên trẻ:................................................................................................. Hồ sơ số:...................................... 

Họ tên cán bộ đánh giá: ..................................................................................................................................  

Ngày tháng năm thực hiện bản đánh giá ........................................................................................................ 

1. Thu thập thông tin liên quan, phân tích các yếu tố tác động đến việc chăm sóc trẻ trong quá khứ 
và hiện tại 

 

Nội dung Câu hỏi Trả lời 

Về tình tiết xâm hại Trẻ đã bị xâm hại hay chưa? Dạng  
xâm hại 

Dấu hiệu 

Việc chăm sóc cho trẻ  
trong quá khứ và hiện tại 

Những ai là người đã và đang chăm sóc 
cho trẻ? (họ đã, đang ở đâu?) 

Chất lượng chăm sóc như thế nào? 

  

Các yếu tố đang tác động đến 
việc chăm sóc cho trẻ 

Những yếu tố tác động đến chất lượng của 
sự chăm sóc? (bao gồm các yếu tố tích cực 
và các yếu tố tiêu cực) 

Tích cực? 

Tiêu cực? 

Việc chăm sóc trẻ  
trong tương lai 

Trong tương lai ai sẽ là người chăm sóc 
trẻ? 

  

Các yếu tố sẽ tác động đến 
môi trường chăm sóc trong 
tương lai cho trẻ 

Những yếu tố có thể sẽ tác động đến việc 
chăm sóc trong tương lai? (bao gồm các 
yếu tố tích cực và các yếu tố tiêu cực) 

Tích cực? 

Tiêu cực? 

 

2. Đánh giá nguy cơ cụ thể 

 
Chỉ số đánh giá 

“sự dễ bị tổn 
thương” 

Mức độ (Cao, Trung bình, 
Thấp) 

Chỉ số đánh giá 
“Khả năng tự bảo vệ, 

phục hồi” 

Mức độ (Cao, Trung 
bình, Thấp) 

1. Đánh giá mức độ 
trẻ bị hại 

Cao (trẻ đã bị hại nghiêm 
trọng); Trung bình (trẻ bị 
hại nhưng không nghiêm 
trọng); Thấp (trẻ bị hại ít 
hoặc không bị hại) 

6. Khả năng tự bảo vệ 
của trẻ trước những 
hành động của đối 
tượng xâm hại 

Cao (trẻ có khả năng tự 
bảo vệ mình); Trung 
bình (trẻ có một số khả 
năng, nhưng không cao); 
Thấp (trẻ không tự bảo 
vệ được) 

2. Khả năng tiếp cận 
trẻ của đối tượng 
xâm hại (trong 
tương lai) 

Cao (đối tượng xâm hại có 
khả năng tiếp cận một cách 
dễ dàng và thường xuyên 
đến trẻ); Trung bình (đối 
tượng xâm hại có cơ hội 
tiếp cận trẻ, nhưng không 
thường xuyên); Thấp (đối 
tượng xâm hại ít hoặc 
không có khả năng tiếp cận 
trẻ 

7. Khả năng biết được 
những người có khả 
năng bảo vệ mình 

Cao (trẻ biết được người 
lớn nào có thể bảo vệ 
mình); Trung bình (trẻ 
biết ít về người lớn nào có 
thể bảo vệ mình); Thấp 
(trẻ không biết người lớn 
nào có thể bảo vệ mình) 
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Chỉ số đánh giá 
“sự dễ bị tổn 

thương” 

Mức độ (Cao, Trung bình, 
Thấp) 

Chỉ số đánh giá 
“Khả năng tự bảo vệ, 

phục hồi” 

Mức độ (Cao, Trung 
bình, Thấp) 

3. Tác động của 
hành vi xâm hại đến 
sự phát triển của trẻ 
(thể chất, tâm lý, 
tình cảm) 

Cao (có tác động nghiêm 
trọng đến trẻ); Trung bình 
(có một vài tác động đến sự 
phát triển của trẻ); Thấp (có 
ít hoặc không có tác động 
đến sự phát triển của trẻ) 

8. Khả năng của trẻ 
trong việc thiết lập 
mối quan hệ với 
những người có thể 
bảo vệ mình 

Cao (trẻ sẵn sàng và có 
khả năng nói chuyện với 
người có thể bảo vệ 
mình); Trung bình (trẻ 
luôn sẵn sàng liên hệ với 
người lớn nào có thể bảo 
vệ mình); Thấp (trẻ 
không sẵn sàng liên hệ 
với người lớn) 

4. Những trở ngại 
trong môi trường 
chăm sóc trẻ đối với 
việc bảo đảm  
an toàn cho trẻ 

Cao (có nhiều trở ngại để 
đảm bảo an toàn cho trẻ); 
Trung bình (có một vài trở 
ngại, nhưng trẻ vẫn có được 
sự bảo vệ nhất định); Thấp 
(có ít hoặc không có trở 
ngại nào cho việc bảo vệ 
trẻ) 

9. Khả năng của trẻ 
trong việc nhờ người 
bảo vệ trẻ 

Cao (trẻ có khả năng liên 
hệ với người lớn và cho 
người lớn biết về tình 
trạng không an toàn của 
mình); Trung bình (trẻ 
có một số khả năng liên 
hệ với người lớn và cho 
người lớn biết về tình 
trạng không an toàn của 
mình); Thấp (trẻ không 
có khả năng liên hệ với 
người lớn và cho người 
lớn biết về tình trạng 
không an toàn của mình) 

5. Không có người 
sẵn sàng hoặc có 
khả năng bảo vệ trẻ 

Cao (không có người nào 
có thể bảo vệ trẻ hoặc có 
người bảo vệ nhưng không 
được tốt); Trung bình (có 
một số người có thể bảo vệ 
trẻ, nhưng khả năng và độ 
tin cậy chưa cao); Thấp (trẻ 
không có ai bảo vệ) 

10. Trẻ có được sự 
theo dõi và sẵn sàng 
giúp đỡ của những 
người khác (không 
phải là đối tượng xâm 
hại) 

Cao (những người hàng 
xóm, thầy cô... thường 
xuyên quan sát được trẻ); 
Trung bình (Chỉ quan sát 
trẻ ở một số thời điểm 
nhất định); Thấp (trẻ ít 
được mọi người trông 
thấy) 

Tổng số Cao: 
Trung bình:  
Thấp: 

Tổng số Cao: 
Trung bình:  
Thấp: 

3. Kết luận các nguy cơ và xác định các vấn đề của trẻ: Trên cơ sở so sánh mức độ (cao, thấp, trung 
bình) giữa các chỉ số đánh giá “Sự dễ bị tổn thương” với chỉ số đánh giá “Khả năng tự bảo vệ, phục hồi”. 

- Trường hợp các chỉ số đánh giá “Sự dễ bị tổn thương” ở mức độ Cao chiếm ưu thế hơn các chỉ số đánh 
giá “Khả năng tự bảo vệ, phục hồi”: Trẻ có nguy cơ cao tiếp tục bị bạo lực, bị xâm hại tình dục hoặc mức 
độ trẻ bị hại vẫn rất nghiêm trọng. 

Ví dụ về vấn đề của trẻ: Trẻ vẫn cần sự chăm sóc về thể chất, tinh thần; trẻ cần có một môi trường sống an 
toàn, đảm bảo các điều kiện để hòa nhập cộng đồng... 

- Trường hợp các chỉ số đánh giá “Sự dễ bị tổn thương” ở mức độ Cao ít hơn hoặc tương đương với các 
chỉ số đánh giá “Khả năng tự bảo vệ, phục hồi”: Trẻ không hoặc ít có nguy cơ tiếp tục bị bạo lực, bị xâm 
hại tình dục hoặc mức độ trẻ bị hại ít nghiêm trọng. 

 

  Cán bộ thực hiện  
(Ký tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
xã........................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ........., ngày... tháng... năm 20....

  

KẾ HOẠCH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP TRẺ EM 

(Trong trường hợp bị bạo lực, bị xâm hại tình dục) 

  

Kế hoạch can thiệp, trợ giúp được xây dựng để nhằm mục đích cung cấp dịch vụ can thiệp dành cho 
trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Kế hoạch can thiệp, trợ giúp được thiết kế để giải quyết các nhu cầu 
được an toàn, bảo vệ và chăm sóc trước mắt và lâu dài cho trẻ. 

a) Liệt kê các vấn đề của trẻ (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cần can thiệp, trợ giúp): 

Ví dụ: 

- Các tổn thương về thể chất, tâm lý, tình cảm nghiêm trọng. 

- Môi trường chăm sóc trẻ có nhiều nguy cơ sẽ tiếp tục bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. 

................................................................................................................................................................ 

b) Xác định Nhu cầu cần cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ. 

- Chăm sóc, chữa trị các tổn thương; 

- Tìm kiếm, cải thiện môi trường chăm sóc trẻ. 

................................................................................................................................................................ 

c) Mục tiêu cung cấp dịch vụ 

- Phục hồi các tổn thương cho trẻ; 

- Trẻ được sống trong môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cơ bản để hòa nhập cộng đồng. 

................................................................................................................................................................ 

d) Các hoạt động 

- Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý... 

- Phân tích, lựa chọn các giải pháp cải thiện môi trường chăm sóc trẻ; 

- Thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện các điều kiện, tạo môi trường chăm sóc an toàn cho trẻ (tư 
vấn, giáo dục, hỗ trợ gia đình/người chăm sóc trẻ, hỗ trợ cho trẻ đến trường...). 

đ) Tổ chức thực hiện (bao gồm phân công trách nhiệm thực hiện, nguồn lực, thời gian thực hiện 
các hoạt động...). 

  

TM. UBND xã 

(Ký, đóng dấu) 

Cán bộ lập kế hoạch 

(Ký tên) 
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Mẫu 4 

THEO DÕI, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH  
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP 

  

Họ và tên trẻ:............................................................................... Số hồ sơ:..................................................... 

Họ và tên cán bộ thực hiện:..............................................................................................................................  

Thời gian thực hiện:................................................. Ngày tháng năm............................................................. 

 

Hoạt động can thiệp, trợ giúp Đánh giá kết quả Đề xuất điều chỉnh 

1. Ví dụ: Chăm sóc y tế đối với 
các tổn thương về thể chất 

Các tổn thương của trẻ đã được 
chăm sóc tốt, ổn định. Trẻ hoàn 
toàn bình phục 

  

2. Trị liệu tâm lý Trẻ được hỗ trợ từ bác sỹ chuyên 
khoa, các hoảng loạn về tâm lý đã 
dần ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 
tâm lý sợ hãi... 

Tiếp tục có các biện pháp hỗ 
trợ tích cực 

3. 

  

    

4. 

  

    

5. 

  

    

Đánh giá chung:................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Đề xuất các hoạt động tiếp theo: .................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

  

  Cán bộ thực hiện  
(Ký tên)
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RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CỦA TRẺ 
SAU KHI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP 

  

Tên trẻ:............................................................................. Số hồ sơ:....................................................... 

Họ và tên cán bộ thực hiện:....................................................................................................................  

Thời gian thực hiện:........................................................ Ngày tháng năm............................................ 

1. Đánh giá nguy cơ tại giai đoạn kết thúc 

 

Chỉ số đánh 
giá “Sự dễ bị 
tổn thương” 

Mức độ: Cao, Trung bình, Thấp Chỉ số đánh giá 
“Khả năng tự bảo 

vệ, phục hồi” 

Mức độ: Cao, Trung bình, 
Thấp 

1. Mức độ tổn 
thương của trẻ 
có còn nghiêm 
trọng không? 

Cao (tổn thương của trẻ vẫn còn 
rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
sự phát triển của trẻ); Trung bình 
(tổn thương của trẻ còn ít nghiêm 
trọng); Thấp (tổn thương của trẻ 
không còn nghiêm trọng) 

4. Khả năng tự bảo 
vệ của trẻ trước 
những hành động 
của đối tượng xâm 
hại 

Cao (trẻ có khả năng tự bảo 
vệ mình); Trung bình (trẻ 
có một số khả năng, nhưng 
không cao); Thấp (trẻ không 
tự bảo vệ được) 

2. Khả năng 
tiếp cận trẻ  
của đối tượng 
xâm hại 

Cao (đối tượng xâm hại vẫn có 
khả năng tiếp cận một cách dễ 
dàng và thường xuyên đến trẻ); 
Trung bình (đối tượng xâm hại 
có cơ hội tiếp cận trẻ, nhưng 
không thường xuyên); Thấp (đối 
tượng xâm hại ít hoặc không có 
khả năng tiếp cận trẻ 

5. Trẻ có được sự 
theo dõi và sẵn 
sàng giúp đỡ của 
những người khác 
(không phải là đối 
tượng xâm hại) 

Cao (những người hàng 
xóm, thầy cô... thường xuyên 
quan sát được trẻ); Trung 
bình (chỉ quan sát trẻ ở một 
số thời điểm nhất định); 
Thấp (trẻ ít được mọi người 
trông thấy) 

3. Những trở 
ngại trong môi 
trường chăm 
sóc trẻ đối với 
việc bảo đảm 
an toàn cho trẻ 

Cao (môi trường chăm sóc vẫn có 
nhiều trở ngại đáng kể để đảm bảo 
an toàn cho trẻ); Trung bình (có 
một vài trở ngại, nhưng trẻ vẫn có 
được sự bảo vệ nhất định); Thấp 
(có ít hoặc không có trở ngại nào 
cho việc bảo vệ trẻ) 

6. Khả năng của trẻ 
trong việc nhờ 
người bảo vệ trẻ. 

Cao (trẻ có khả năng liên hệ 
với người lớn và cho người 
lớn biết về tình trạng không 
an toàn của mình); Trung 
bình (trẻ có một số khả năng 
liên hệ với người lớn); Thấp 
(trẻ không có khả năng liên 
hệ với người lớn). 

Tổng số Cao: 

Trung bình:  

Thấp: 

Tổng số Cao: 

Trung bình:  

Thấp: 

 

3. Kết luận về tình trạng của trẻ: Trên cơ sở so sánh mức độ (cao, thấp, trung bình) giữa các chỉ 
số đánh giá “Sự dễ bị tổn thương” với chỉ số đánh giá “Khả năng tự bảo vệ, phục hồi”. 

- Nếu nguy cơ trẻ vẫn tiếp tục bị xâm hại/tổn thương, cần có kế hoạch can thiệp, trợ giúp tiếp theo. 

- Nếu kết quả can thiệp, trợ giúp đảm bảo trẻ ổn định và nguy cơ xâm hại không còn, theo dõi trong 
thời gian 3 tháng và kết thúc. 
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH            Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

  
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi  
không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân  

của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng  
bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 

             

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, 
trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em 
bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật 
nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 
(sau đây gọi tắt là Đề án) như sau:  

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

1. Phạm vi áp dụng: 

a) Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các 
hoạt động của Đề án. 

b) Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ, tài trợ không hoàn 
lại của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các hoạt động của Đề án thì thực hiện 
theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ hướng dẫn riêng cho các nguồn vốn này. 
Đối với vốn viện trợ, tài trợ, trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ 
và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức chi thì áp dụng mức chi quy định tại Thông tư này. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện các hoạt động của Đề án. 

b)  Trẻ em dưới mười sáu tuổi thuộc đối tượng trợ giúp của Đề án (sau đây gọi là trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), bao gồm: 
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- Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi theo quy định hiện hành của Chính 
phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS theo xác nhận của cơ sở y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế công 
nhận đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính. 

- Trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học theo giấy chứng nhận của Sở Y tế chứng nhận 
bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học hoặc dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học. 

- Trẻ em khuyết tật nặng theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng 
dẫn Luật. 

- Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. 

c) Gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương và các địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

3. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động và giải pháp của Đề án 

1. Chi xây dựng chính sách, pháp luật về huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc 
chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 
02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Chi thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn dựa vào cộng đồng và một số mô hình trợ giúp khác. 

a) Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-
BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 
2011 - 2015 (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH). Ngoài ra, 
Thông tư này quy định một số nội dung và mức chi sau: 

- Hỗ trợ cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 

+ Trợ cấp hàng tháng và các chế độ trợ giúp khác theo quy định hiện hành của Chính phủ 
về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 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. 

+ Hỗ trợ một lần để mua sắm đồ dùng cá nhân cho trẻ em: mức tối thiểu 500.000 đồng/em. 

- Hỗ trợ cho cơ sở bảo trợ xã hội trong trường hợp cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp đưa trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về cộng đồng để gia đình, cá nhân nuôi dưỡng: 

+ Chi phí đưa trẻ em về nơi cư trú. Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp 
dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo 
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số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng 
thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. 

+ Chi hướng dẫn gia đình cách chăm sóc trẻ em và mua quà cho trẻ tối thiểu 500.000 
đồng/em. 

+ Chi phí thông tin liên lạc với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn theo thực tế phát sinh. 

b) Mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng mô hình dạy nghề gắn với 
tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng và hướng dẫn các địa 
phương triển khai thực hiện mô hình. 

- Căn cứ vào mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn dựa vào cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định lựa chọn mô hình để áp dụng thí điểm, bảo đảm phù 
hợp với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng. 

- Nội dung và mức chi xây dựng và triển khai thực hiện mô hình: 

+ Chi nghiên cứu và xây dựng mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của Bộ 
Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN) và 
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng 
và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN). 

+ Chi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng học nghề: Mức 
hỗ trợ chi phí học nghề, tiền ăn và chi phí đi lại theo mức quy định đối với người lao động nông 
thôn thuộc hộ nghèo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Thông tư liên tịch số 
112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ. Riêng đối với trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học nghề theo mức quy định tại 
Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính và Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp 
người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. 

+ Chi khảo sát, xác định lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng 
đồng có nhu cầu và khả năng để tham gia học nghề; đánh giá, tổng kết mô hình: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Thông tư số 97/2010/TT-BTC) và Thông tư số 
58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 
cuộc điều tra thống kê. 

+ Đối với nội dung, mức chi đặc thù phát sinh khi triển khai thực hiện mô hình và chưa 
được quy định trong chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định nội dung và mức chi cụ thể trong quyết định phê duyệt mô hình. 
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3. Chi nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội 
để đủ điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục trang thiết bị phù hợp với quy 
mô của cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

b) Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) phê duyệt Dự 
án nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội hiện có để 
đủ điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Chi xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng tại một số địa phương: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh 
và hướng dẫn địa phương thực hiện thí điểm mô hình ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc 
trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng. 

b) Các địa phương căn cứ vào mô hình ngôi nhà tạm lánh do Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn, lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm mô hình ngôi nhà tạm lánh. Tùy theo 
điều kiện, yêu cầu cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, cấp có thẩm quyền phê duyệt 
Dự án xây dựng mới ngôi nhà tạm lánh hoặc nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở 
đã có được sử dụng làm ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai, thảm họa dựa vào cộng đồng. 

c) Ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên của ngôi nhà tạm lánh theo 
phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi 
tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
một số nội dung chi đặc thù sau: 

- Lập hồ sơ trẻ em 30.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh). 

- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa được tiếp nhận, chăm sóc 
tại nhà tạm lánh: Mức hỗ trợ tối thiểu 30.000 đồng/người/ngày.  

- Hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho trẻ em. Mức chi thù lao là 10.000 
đồng/trẻ được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 500.000 đồng/cán bộ/tháng. 

- Mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. 

- Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho trẻ em; chi phí khám, chữa bệnh thông 
thường trong thời gian trẻ em lưu trú tại cơ sở: Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế 
hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hỗ trợ chi phí điều trị đối với trẻ em dưới 6 tuổi; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 
đình dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng khi đi điều trị tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ bằng mức quỹ bảo 
hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với trẻ em không thuộc các đối tượng này 
nhưng không còn thân nhân, mức hỗ trợ bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc 
hộ nghèo. 

- Chi phí đưa trẻ em đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc về nơi cư trú (nếu có). Mức chi theo giá 
phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ 
quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế; trường hợp thuê xe bên ngoài thì 
giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. 
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5. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn: nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
và Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo 
lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

6. Chi truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc 
và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng: Thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH. 

7. Chi cho công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội 
dung hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC.  

8. Chi nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm và chăm 
sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng: nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

9. Chi hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm 
và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng: nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 
21/6/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 
nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 
06/01/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi 
tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.  

Điều 4. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án  

1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của 
Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.  

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách 
nhà nước hàng năm theo lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị theo mục lục ngân sách nhà nước 
hiện hành. 

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 647/QĐ-TTg 
ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây 
dựng kế hoạch, dự toán ngân sách triển khai thực hiện Đề án, có văn bản hướng dẫn thực hiện các 
hoạt động của Đề án theo thẩm quyền và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 
xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách thực hiện Đề án trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt, trong đó quy định rõ các chỉ tiêu, các hoạt động của Đề án và trách nhiệm của từng cơ 
quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

5. Việc quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị 
thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có 
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tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 
26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.  

Điều 5. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2014. 

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế 
thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

  
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
 

Nguyễn Thị Minh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -  
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH 

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí  

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về 
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (sau đây gọi là Nghị định 86). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hình nhà trường ở các cấp học, trình độ đào 
tạo và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông; học sinh, sinh 
viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại 
học; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo 
hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học 
ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Điều 3. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, 2, 3, 4 và 9 Điều 5 Nghị định 86 

1. Trên cơ sở khung học phí được quy định tại Khoản 1 Điều 4 và mức trần học phí tại 
Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 của Nghị định 86, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quy định mức học phí cụ thể hàng năm (đối với các cơ sở giáo dục do địa phương quản 
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lý) phù hợp với từng vùng, miền; phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo (giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học); phù hợp với các 
nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo (giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên), 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt đề án tự chủ về mức thu học phí của các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư 
thuộc địa phương quản lý. 

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp trung ương quản 
lý xây dựng phương án bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được cơ quan quản lý cấp trên 
trực tiếp phê duyệt (bao gồm cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập tự 
bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép 
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ 
về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 
- 2017) được áp dụng khung học phí theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 
Điều 5 của Nghị định 86. 

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường 
xuyên và chi đầu tư được áp dụng khung học phí theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Điểm a 
Khoản 4 Điều 5 Nghị định 86. 

4. Người học theo hình thức đào tạo tín chỉ, mô-đun không phải nộp học phí đối với các tín 
chỉ, mô-đun, môn học được miễn hoặc không phải học. 

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc cấp Trung ương quản 
lý được quy định mức học phí đối với các trường hợp học lại. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và đại học công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương. Mức học phí học lại tối đa 
không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 86 phù hợp với từng loại hình đơn vị. 

6. Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai mức học phí theo quy định của Thông tư số 
09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy 
chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp thực hiện công khai mức học phí theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 của Luật Giáo 
dục nghề nghiệp. 

Điều 4. Hướng dẫn Điều 6, 7, 8, 10 Nghị định 86 

1. Đối tượng không phải đóng học phí: 

a) Học sinh tiểu học trường công lập; 

b) Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước; 

c) Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc 
thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

2. Đối tượng được miễn học phí: 

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại Văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 
30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể: 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như 
thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có); 
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- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của 
người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong 
thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như 
thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại 
Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể: 

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 

- Mồ côi cả cha và mẹ; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại 
giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành 
quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm 
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian 
chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã 
hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành 
quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

d) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ 
đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 
Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về 
chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; 

e) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian 
đào tạo từ 3 tháng trở lên); 

f) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; 

g) Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người 
dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 
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h) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

i) Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, 
Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công 
lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước; 

k) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể: 

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô 
Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu; 

- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các 
văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này. 

l) Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 

m) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học sinh 
tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp); 

n) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh 
nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 
nghề nghiệp ở trung ương quy định; 

o) Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành chuyên môn 
đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

3. Đối tượng được giảm học phí: 

a) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: 

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường 
văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công 
truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân 
ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; 

- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, 
xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục 
các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân 
tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 
cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể: 

+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại  
Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này); 

+ Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm 
theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn). 

b) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha 
hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: 

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; 
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b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận 
nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 5. Hướng dẫn Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 86 

1. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học công lập 

a) Hồ sơ: 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: 

+ Đối với các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học mầm non, phổ thông, giáo 
dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục II. 

+ Đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, phổ thông, 
giáo dục thường xuyên: Mẫu đơn theo phụ lục III. 

+ Đối với các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và giáo dục đại học: Mẫu đơn theo phụ lục IV. 

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi 
phí học tập đối với các đối tượng sau: 

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy 
định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp 
xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Điểm b 
Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận; 

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối 
tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

+ Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối 
tượng được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

+ Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc 
phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của 
Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ đối với đối tượng quy 
định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

+ Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân 
cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên 
tịch này; 

+ Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng 
được quy định tại Điểm k Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 
liên tịch này; 

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tượng được quy định tại Điểm m Khoản 2 
Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng được quy định tại gạch đầu dòng thứ 
nhất Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 
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+ Giấy tờ chứng minh là hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối 
tượng được quy định tại gạch đầu dòng thứ hai Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch này; 

- Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí 
vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói 
trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục II và III) của Thông tư liên tịch này; 

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ 
sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm 
căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo. 

b) Trình tự thực hiện: 

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em 
học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên học chương trình trung học cơ sở và trung học phổ 
thông học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 
học tập và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 
tập gửi cơ sở giáo dục; 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ vào chuyên ngành học của người 
học để quyết định miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện miễn, giảm học phí được quy 
định tại: Điểm h, i Khoản 2, gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 
Điều 4 của Thông tư liên tịch này. 

c) Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ: 

- Đối với trường mầm non và trung học cơ sở: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét 
duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi 
phòng giáo dục và đào tạo; 

- Đối với trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào 
tạo: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn, 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi sở giáo dục và đào tạo; 

- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí 
đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên 
được miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục VIII, XII báo cáo cơ quan quản lý cấp 
trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại 
phụ lục IX, XII gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện 
trong dự toán ngân sách hàng năm. 

Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, 
học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí. 

2. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh 
nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế 

a) Trình tự thực hiện và hồ sơ: 

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) 
trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học phải làm đơn có xác nhận của nhà trường gửi về: 

- Phòng giáo dục và đào tạo: Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học thuộc trường 
hợp được hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học trung học cơ sở (đơn cấp bù tiền miễn, giảm học 
phí mẫu theo phụ lục V; đơn hỗ trợ chi phí học tập mẫu theo phụ lục III). 
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- Sở giáo dục và đào tạo: Đối với học sinh học trung học phổ thông (đơn cấp bù tiền miễn, 
giảm học phí mẫu theo phụ lục V; đơn hỗ trợ chi phí học tập mẫu theo phụ lục III). 

- Phòng lao động - thương binh và xã hội: Đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (mẫu đơn theo phụ lục VI). 

Tùy theo từng đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, kèm theo đơn 
là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 
này. Riêng đối với người học học các ngành, nghề được quy định tại Điểm h, i Khoản 2 và gạch 
đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch này, 
kèm theo đơn đề nghị miễn, giảm học phí là giấy xác nhận của Nhà trường. 

b) Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí 
vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói 
trên kèm các đơn theo mẫu (phụ lục III và phụ lục V) của Thông tư liên tịch này; 

c) Người học thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 
bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ 
cận nghèo thì vào đầu mỗi học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để 
làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo; 

d) Trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ và xác nhận: 

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn 
đề nghị cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xác nhận 
đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục V của Thông tư liên tịch này. 

- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Trong vòng 10 ngày kể từ khi 
nhận được đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các nội dung được quy định tại Phụ 
lục VI kèm theo Thông tư liên tịch này; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận trên 
đơn đề nghị của người học. 

- Đối với các lần cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập các lần sau, người 
học không phải làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trong 
vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ mới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm cấp cho người học Giấy xác nhận được quy định tại 
Phụ lục VII kèm theo Thông tư liên tịch này. 

đ) Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học 
lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí. 

Điều 6. Hướng dẫn phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

1. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập 

Kinh phí thực hiện cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức giao 
dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được thực hiện đồng 
thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Khi giao dự toán cho các cơ sở 
giáo dục, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho 
người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đang theo học tại cơ sở giáo dục mầm non, 
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. 

Khi rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí, cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi 
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đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm (gồm các nội dung: Họ tên 
người học thuộc diện được miễn, giảm học phí hiện đang theo học tại trường; mức thu học phí 
của nhà trường; mức học phí miễn, giảm và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị cấp bù). 

Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 
đại học công lập được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

2. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ 
sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập 

a) Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí 
học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh 
tiểu học, học sinh trung học cơ sở hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với phòng 
giáo dục và đào tạo; 

b) Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học 
tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh (hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên 
học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh học tại các cơ sở giáo dục khác do Sở 
giáo dục và đào tạo quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với Sở giáo dục 
và đào tạo; 

c) Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần 
trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 
hoặc tháng 4; 

d) Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh chưa nhận 
tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 

3. Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học ở 
các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh 
nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế 

a) Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí 
và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho 
cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở; 

b) Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ 
trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc ủy 
quyền cho cơ sở giáo dục chi trả; 

c) Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp 
bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để phòng lao 
động - thương binh và xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại 
sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thì 
phòng lao động - thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện chi trả. Thời gian học lưu ban, học lại, 
ngừng học, học bổ sung sẽ không được tính để chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí; 

d) Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 
tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, 
sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm: 
Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 tháng (đối với học sinh, sinh 
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viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 
chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4; 

đ) Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học 
sinh, sinh viên chưa nhận tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì 
được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 

Điều 7. Hướng dẫn công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi 
trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

1. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

a) Lập dự toán 

Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài 
chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; dự kiến số lượng các đối 
tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
các Bộ ngành, cơ quan Trung ương xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí chi trả cấp bù học phí và 
hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của 
địa phương, của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước 
năm kế hoạch. Cụ thể như sau: 

- Cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập: 

+ Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập căn cứ mức thu học phí do Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quy định và số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí để lập danh sách, xây 
dựng dự toán kinh phí đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối 
tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này) như sau: Đối với trường mầm non và 
trung học cơ sở: Gửi về Phòng giáo dục và đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; Đối với trường 
trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo: Gửi về Sở giáo dục 
và đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm 
quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập căn cứ mức thu học phí tương ứng 
với từng ngành, nghề đào tạo của trường (không vượt quá mức trần học phí quy định tại Nghị định 
86) và số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí gửi Cơ 
quan chủ quản thẩm định, tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 86 

Phòng giáo dục và đào tạo hoặc Sở giáo dục và đào tạo căn cứ mức hỗ trợ chi phí học tập 
được quy định tại Nghị định 86 (100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng 
khác) và số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để lập danh sách bao gồm cả các đối 
tượng học công lập và ngoài công lập (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại 
Điều 5 của Thông tư liên tịch này), thẩm định, tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. 

- Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công 
lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế: 

+ Phòng giáo dục và đào tạo căn cứ mức thu học phí của các trường mầm non, trung học cơ 
sở công lập trong vùng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và số lượng đối tượng được 
miễn, giảm học phí đang học tại các trường mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập trên địa 
bàn để lập danh sách (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 
của Thông tư liên tịch này) thẩm định, tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 
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+ Sở giáo dục và đào tạo căn cứ mức thu học phí của các trường trung học phổ thông công 
lập trong vùng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và số lượng đối tượng được miễn, giảm 
học phí đang học tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn để lập danh sách 
(kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch 
này) thẩm định, tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện; 

+ Phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện căn cứ mức trần học phí của chương 
trình đại trà tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tự đảm bảo chi thường 
xuyên và chi đầu tư tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo được quy định tại Nghị định 86 và 
số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 
đại học ngoài công lập và thuộc các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế để lập danh sách 
(kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch 
này) thẩm định, tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng 
hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. 

- Căn cứ tổng hợp danh sách, kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 
tập do Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng lao động - thương binh và xã hội thẩm định, cơ quan tài 
chính cùng cấp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt và thông báo 
kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở; đồng thời gửi Sở tài chính, Sở giáo dục 
và đào tạo và Sở lao động - thương binh và xã hội tổng hợp bố trí kinh phí. 

Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Sở giáo dục và đào tạo, Sở tài chính 
chủ trì phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp số đối tượng, nhu cầu kinh phí để báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số X, XI, XII và phụ lục XIII). 

b) Phân bổ dự toán 

Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ: 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí 
thực hiện chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục 
đào tạo địa phương theo chế độ quy định; 

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định phân bổ kinh phí cấp bù học phí cho các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trực thuộc theo chế độ quy định. 

c) Quản lý và quyết toán kinh phí 

- Các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí 
học tập có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và gửi báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách này về cơ quan 
quản lý cấp trên để tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hàng năm làm căn 
cứ xác định, bố trí dự toán kinh phí của năm kế hoạch. 

- Số liệu quyết toán kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập được tổng hợp 
chung trong báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị và được thực hiện 
theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và 
Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. 

2. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chế độ cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy 
định tại Thông tư này được giao trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa 
phương, của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương theo nguyên tắc sau đây: 
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a) Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện chính sách miễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho người học theo nguyên tắc: Hỗ trợ 100% đối với địa phương 
chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 50% kinh phí đối với địa phương có 
tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%, các địa phương còn lại tự đảm bảo kinh phí; 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương 
cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và 
hỗ trợ chi phí học tập cho người học theo quy định; 

c) Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quản lý; 

d) Trường hợp kết thúc năm ngân sách, phần ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chính 
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86 không sử dụng hết 
(nếu có) được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện, không được sử dụng cho mục đích khác. 
Trường hợp trong năm thiếu kinh phí phần ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định, các bộ, 
ngành và địa phương có báo cáo cụ thể để Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016. 

2. Thời điểm thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ 
chi phí học tập quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. 

3. Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 
của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học 
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm 
học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-
BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 
chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên 
tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-
BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và 
đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Mức thu học phí từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 được thực 
hiện theo mức học phí do các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 
công bố nhưng tối đa không vượt khung và mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 
49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-
2011 đến năm học 2014 - 2015, áp dụng cho năm học 2014 - 2015; Chính sách miễn, giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập từ đầu năm học 2015 - 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 được 
thực hiện như Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP và 
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của 
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. 
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2. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học hệ dân sự trong các trường 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; học các chuyên ngành khác (không phải ngành sư phạm) 
trong trường sư phạm công lập: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5, Điều 6 và Điều 7 
của Thông tư liên tịch này. 

3. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn học phí là học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả 
học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên): Các địa phương thực 
hiện chi trả kinh phí đào tạo (bao gồm tiền học phí, học bổng và trợ cấp) trên cơ sở hợp đồng với 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-
CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ 
đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 
15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và 
Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 7 tháng 4 năm 
2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ 
Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP. 

4. Đối với đối tượng thuộc diện được miễn học phí là sinh viên cao đẳng, đại học, học viên 
cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 
2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

5. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp được thu theo số tháng thực học. 

6. Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định 
tại Thông tư liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất 
thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất. 

7. Học sinh, sinh viên, học viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở 
nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một 
chế độ ưu đãi. 

8. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên 
trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục 
đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng 
cấp học và trình độ đào tạo. 

9. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh 
hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại 
Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này). 

10. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Thông tư liên tịch này được sửa 
đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ 
Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên 
cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
Huỳnh Văn Tí 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Huỳnh Quang Hải 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Bùi Văn Ga 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN 
CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

 

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. 

2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 
năm 2014 và năm 2015. 

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của 
Chương trình 135 và Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 
năm 2014 và năm 2015. 

4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó 
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. 

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các 
đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. 

6. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định 
số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 
Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 

7. Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về 
danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có). 
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PHỤ LỤC II 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập) 

 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông) 

 

Họ và tên (1): 

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): 

Hiện đang học tại lớp: 

Trường: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để 
được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  …..…, ngày .... tháng ...... năm….. 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên 
của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 
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PHỤ LỤC III 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP) 

 

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục - đào tạo/Sở giáo dục - đào tạo (1) 

 

Họ và tên (2): 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 

Trường: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86) 

............................................................................................................................................ 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để 
được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày …… tháng …… năm…… 

Người làm đơn (4) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 

 

Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………… 

Hiện đang học tại lớp ……………… Học kỳ: …………… Năm học: ………………………….. 

  

  ………, ngày …… tháng …… năm…… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập, gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non 
và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập. 

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi 
tên của học sinh. 

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 
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PHỤ LỤC IV 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) 

 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Lớp:                                         Khóa:                                        Khoa: 

Mã số sinh viên: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86) 

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học 
phí, cấp học và trình độ đào tạo): 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường 
xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

Xác nhận của Khoa 
(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên) 

……, ngày .... tháng .... năm…… 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC V 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập) 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/Sở giáo dục và đào tạo (1) 

 

Họ và tên (2): 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 

Là học sinh trường: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để 
được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ….., ngày ..... tháng .... năm .......... 

Người làm đơn (4) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 

Xác nhận em: ……………………………………………................................………….………………… 

Hiện đang học tại lớp ……………. Học kỳ: …………… Năm học: ……................................…….……… 

  

  ………, ngày .... tháng…. năm…… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
 
(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi  
Sở GD và ĐT. 
(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học sinh phổ thông ghi tên của 
học sinh. 
(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 
(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 
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PHỤ LỤC VI 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học  
ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước,  

tổ chức kinh tế) 

Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện) 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Lớp:                                          Khóa                                        Khoa: 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): 

Xã (Phường): ………………………......….. Huyện (Quận): ……………...........…….……….......... 

Tỉnh (Thành phố): …………………………………………………..................…………………....... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, 
giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  ………, ngày .... tháng .... năm ….. 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế 

 

Trường: ……………………………………………………….....................................……………………... 

Xác nhận anh/chị: ………………………………… 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ………... Học kỳ: ……… Năm học …………… khoa ………….. 
khóa học ………. thời gian khóa học ……… (năm); 

Hình thức đào tạo: …………..............……………….. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...). 

Kỷ luật: …………………...................................................................…….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí: ……………............................... đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi 
về mức thu theo niên chế). 

Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 
anh/chị theo quy định và chế độ hiện hành. 

  ………, ngày…. tháng…. năm…… 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC VII 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 
 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

GIẤY XÁC NHẬN 

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp  
và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học  

thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế) 

 

Kính gửi: ………………………………(1) 

 

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập xác nhận 

Trường: .................................................................................................................................................  

Xác nhận em: ........................................................................................................................................  

Hiện đang học tại lớp ……………......................... Học kỳ: ………… Năm học: ............................. 

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế xác nhận 

Trường: …………………………………………………………………………….............................. 

Xác nhận anh/chị: ………………………………….. 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm học ……….. khoa …………… 
khóa học ……… thời gian khóa học ………. (năm); 

Hình thức đào tạo: …………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...). 

Kỷ luật: ……………………………… (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí: ……………………… đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về 
mức thu theo niên chế). 

Đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo/Sở giáo dục và đào tạo/Phòng lao động - thương binh và xã hội 
xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày…. tháng….. năm….. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông: 
gửi Sở GD và ĐT; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 
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PHỤ LỤC VIII 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: ……………… 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Năm .... 

Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 

Số HS, SV 
được 
miễn, 
giảm  

học phí 

Mức thu học 
phí/tháng 

Số  
tháng 

Tổng KP 
cấp bù tiền 
miễn, giảm 

học phí 

Ghi chú 

1 Sau đại học         (chỉ áp dụng cho các chuyên 
ngành Lao, Phong, Tâm 
thần, Pháp y, Giải phẫu 
bệnh 

  - Cao học           

  - NCS ...           

2 Đại học           

  Nhóm ngành...           

  ...           

3 Cao đẳng, Cao đẳng nghề           

  Nhóm ngành...           

  ……           

4 Trung cấp chuyên nghiệp, 
Trung cấp nghề 

          

  Nhóm ngành...           

  ……           

5 Dạy nghề           

  Nhóm ngành...           

  ……           

  Tổng cộng   X X   X 

 

………, ngày ..... tháng ..... năm …… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC IX 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

Bộ, ngành, địa phương ………….. 

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Năm ... 

Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và giáo dục đại học trực thuộc 

Số lượng đối tượng  
được miễn, giảm học phí 

Tổng dự toán 
kinh phí 

Ghi chú 

1 Trường A       

2 Trường B       

3 Trường C       

… ………       

     

     

     

     

     

     

     

     

          

  Tổng cộng       
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PHỤ LỤC X 

TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

UBND tỉnh, thành phố: …………… 

 

TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP 
CỦA CHÍNH PHỦ 

 

TT Chỉ tiêu 

Dự toán kinh 
phí hỗ trợ chi 

phí học tập 
năm.... 

Kết quả thực hiện hỗ 
trợ chi phí học tập năm 

học … 

Kết quả thực hiện hỗ 
trợ chi phí học tập năm 

học ... 

Số đối 
tượng

Kinh 
phí 

Số 
đối 

tượng

Số 
tháng 
hỗ trợ

Nhu cầu 
hỗ trợ 
chi phí 
học tập 

năm 
học... 

Số đối 
tượng 

Số 
tháng 
hỗ trợ 

Nhu cầu 
hỗ trợ 
chi phí 
học tập 

năm 
học... 

  Tổng số                 

1 Trẻ em mẫu giáo và học sinh 
phổ thông mồ côi cả cha lẫn 
mẹ không nơi nương tựa hoặc 
bị tàn tật, khuyết tật có khó 
khăn về kinh tế 

                

2 Trẻ em học mẫu giáo và học 
sinh phổ thông thuộc hộ nghèo 
theo quy định của Nhà nước 
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PHỤ LỤC XI 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

UBND tỉnh, thành phố: …………… 

 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

 

TT Chỉ tiêu 

Dự toán kinh phí 
cấp bù học phí năm 

... 

Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm 
học ... 

Số 
đối 

tượng 
miễn

Số 
đối 

tượng 
giảm

Nhu 
cầu 
cấp 
bổ 

sung 
học 
phí 

năm 
... 

Đối 
tượng 
miễn 
(Năm 
học ...)

Đối 
tượng 
giảm 
50% 
(Năm 
học...) 

Mức 
thu học 

phí 
HĐND 
quyết 
định 
năm 

học ... 

Số 
tháng 
miễn, 
giảm 

Kinh 
phí cấp 
bù học 

phí 
năm ...

  Tổng số                 

I Trường mầm non và phổ 
thông công lập 

                

1 Thành thị                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 

2 Nông thôn                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 

3 Miền núi                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 
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TT Chỉ tiêu 

Dự toán kinh phí 
cấp bù học phí năm 

... 

Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm 
học ... 

Số 
đối 

tượng 
miễn

Số 
đối 

tượng 
giảm

Nhu 
cầu 
cấp 
bổ 

sung 
học 
phí 

năm 
... 

Đối 
tượng 
miễn 
(Năm 
học ...)

Đối 
tượng 
giảm 
50% 
(Năm 
học...) 

Mức 
thu học 

phí 
HĐND 
quyết 
định 
năm 

học ... 

Số 
tháng 
miễn, 
giảm 

Kinh 
phí cấp 
bù học 

phí 
năm ...

II Trường mầm non và phổ 
thông ngoài công lập 

                

1 Thành thị                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 

2 Nông thôn                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 

3 Miền núi                 

  - Mẫu giáo                 

  - Phổ thông cơ sở                 

  - Giáo dục thường xuyên PTCS                 

  - Trung học phổ thông                 

  - Giáo dục thường xuyên THPT                 
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PHỤ LỤC XII 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  
VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Bộ, ngành, địa phương: ………………… 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ  
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 

 

TT Chỉ tiêu 

Dự toán cấp 
bù học phí 

năm ... 
Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm học ... 

Số đối 
tượng 

Kinh 
phí 

Trung cấp 
nghề 

Trung cấp 
chuyên nghiệp

Cao đẳng, 
cao đẳng nghề 

Đại học 

Kinh 
phí 
cấp 
bù 
học 
phí 
năm 

... 

Số đối 
tượng 

Mức 
học phí

bq/ 
tháng

Số đối 
tượng 

Mức 
học phí

bq/ 
tháng

Số đối 
tượng 

Mức 
học phí 

bq/ 
tháng 

Số đối 
tượng 

Mức 
học phí

bq/ 
tháng

 

  Tổng số                       

I Đối tượng miễn học phí                       

1 Người có công với cách 
mạng và thân nhân của 
người có công với cách 
mạng theo Pháp lệnh ưu 
đãi người có công 

                      

2 Học sinh, sinh viên người 
dân tộc thiểu số rất ít 
người ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn 

                      

3 Học sinh, sinh viên mồ côi 
cả cha lẫn mẹ không nơi 
nương tựa hoặc bị tàn tật, 
khuyết tật có khó khăn về 
kinh tế 

                      

4 Học sinh, sinh viên hệ 
cử tuyển 

                      

5 Học sinh, sinh viên học tại 
các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục đại học 
là người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ nghèo và hộ cận 
nghèo 

                      

II Đối tượng giảm học phí                       

1 Đối tượng giảm 50%  
học phí 

                      

2 Đối tượng giảm 70%  
học phí 
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PHỤ LỤC XIII 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  
VÀ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, NGHỀ NGHIỆP  

THUỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016  
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

UBND tỉnh, thành phố: ………………… 

 

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ  
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP  

VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC/NGHỀ NGHIỆP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ 

 

TT Chỉ tiêu 

Dự toán cấp 
bù học phí 

năm ... 
Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm học ... 

Số đối 
tượng 

Kinh 
phí 

Trung cấp 
nghề 

Trung cấp 
chuyên nghiệp

Cao đẳng,  
cao đẳng nghề 

Đại học 

Kinh 
phí cấp 
bù học 

phí 
năm ...

Số đối 
tượng

Mức 
học 

phí bq/ 
tháng

Số đối 
tượng

Mức 
học 
phí 
bq/ 

tháng

Số đối 
tượng

Mức 
học phí 

bq/ 
tháng 

Số đối 
tượng 

Mức 
học phí

bq/ 
tháng

 

  Tổng số                       

I Đối tượng miễn học phí                       

1 Người có công với cách mạng 
và thân nhân của người có 
công với cách mạng theo Pháp 
lệnh ưu đãi người có công 

                      

2 Học sinh, sinh viên người dân 
tộc thiểu số rất ít người ở vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn và đặc biệt khó khăn 

                      

3 Học sinh, sinh viên mồ côi cả 
cha lẫn mẹ không nơi nương 
tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật 
có khó khăn về kinh tế 

                      

4 Học sinh, sinh viên hệ  
cử tuyển 

                      

5 Học sinh, sinh viên học tại các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và 
hộ cận nghèo 

                      

II Đối tượng giảm học phí                       

1 Đối tượng giảm 50% học phí                       

2 Đối tượng giảm 70% học phí                       
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Phần 7 

CÁC QUY ĐỊNH  
ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 26/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

  

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động  
làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy  

và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên 
chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện 
ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định các chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy 
và cơ sở trợ giúp xã hội công lập được thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật 
(sau đây gọi chung là cơ sở). 

2. Nghị định này không áp dụng đối với các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt 
phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau 
đây gọi chung là công chức, viên chức) làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội 
công lập quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này bao gồm: 

a) Cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy gồm: Cơ sở điều trị 
nghiện tự nguyện; cơ sở cai nghiện bắt buộc (cơ sở Điều trị nghiện bắt buộc); cơ sở xã hội; cơ sở 
đa chức năng; cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; 

b) Cơ sở trợ giúp xã hội công lập gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; cơ sở bảo trợ xã hội 
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; cơ sở bảo 
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trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; trung tâm công tác xã hội. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và cách tính các loại trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo nghề 

1. Trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quy định tại 
Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

2. Phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc theo chức danh; 
tiêu chuẩn, nội dung công việc và địa bàn làm việc theo quy định của pháp luật. 

a) Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 
phụ cấp ưu đãi cao nhất quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này; 

b) Công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Khoản 1 
Điều 2 Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại 
văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. 

3. Cách tính 

a) Các phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này được tính trên 
mức lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, 
phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và được xác định bằng công thức sau: 

 

Mức tiền phụ cấp 
ưu đãi theo nghề 
được hưởng 

=
Mức 
lương 
cơ sở 

x 

Hệ số lương ngạch, chức danh nghề 
nghiệp, bậc hiện hưởng + hệ số phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % 
(quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có) 

x 
Mức phụ cấp 

ưu đãi theo nghề 
được hưởng 

b) Các loại trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị 
định này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng. 

c) Các loại trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 
này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 4. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 

1. Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

2. Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn 
theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức. 

3. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên. 

4. Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

5. Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 1 
tháng trở lên. 

6. Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp 
làm chuyên môn liên tục từ 1 tháng trở lên. 

Điều 5. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm: 
Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn thu từ các hoạt động sự 
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nghiệp của đơn vị; nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

CÁC CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP 

 

Điều 6. Trợ cấp đặc thù 

1. Công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 được 
hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng. 

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại Nghị định này. 

Điều 7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ 
sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy 

1. Phụ cấp ưu đãi y tế: 

a) Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp 
khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma túy bị bệnh HIV/AIDS; 

b) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế 
và người trực tiếp làm các công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy 
bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

c) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế 
và người trực tiếp làm các công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy 
bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở các vùng còn lại; 

d) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế và người trực 
tiếp phục vụ người nghiện ma túy trong quá trình điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma 
túy tại các cơ sở ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

đ) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế và người trực 
tiếp phục vụ người nghiện ma túy trong quá trình điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma 
túy tại các cơ sở ở các vùng còn lại. 

2. Phụ cấp ưu đãi giáo dục: 

a) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục 
phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy 
và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

b) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục 
phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy 
và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở các vùng còn lại. 

3. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với công chức, viên chức làm công tác quản lý không trực 
tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại các 
cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và mức phụ cấp 15% áp dụng đối với 
công chức, viên chức làm công tác này tại các cơ sở ở các vùng còn lại. 
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Điều 8. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ 
sở trợ giúp xã hội 

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét 
nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm 
thần; người khuyết tật đặc biệt nặng. 

2. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét 
nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho người cao tuổi không tự phục vụ 
được, trẻ em dưới 4 tuổi. 

3. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét 
nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng. 

4. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét 
nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em từ 4 tuổi trở lên, đối tượng cần bảo 
vệ khẩn cấp, người cao tuổi. 

5. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực 
tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối với người nhiễm HIV/AIDS, 
phong, lao, tâm thần; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người cao tuổi không tự phục vụ 
được, trẻ em dưới 4 tuổi; 

6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn công tác xã hội và y tế; 
công chức, viên chức công tác xã hội và y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các cơ sở (trừ đối 
tượng quy định tại Khoản 5 Điều này) thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và 
nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc 
hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối 
tượng được hưởng. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. 

2. Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế 
độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người 
bán dâm và người sau cai nghiện ma túy hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./. 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 103/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

  

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động; giải thể và quản 
lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 
giúp xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 
công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở). 

1. Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội. 

2. Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ 
giúp xã hội. 

Điều 3. Chính sách khuyến khích xã hội hóa 

1. Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ 
giúp xã hội để chăm sóc, trợ giúp đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa 
theo quy định của pháp luật. 
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Điều 4. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của cơ sở 

1. Cơ sở có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. 

2. Cơ sở có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, biểu tượng riêng (nếu có). Tên và 
biểu tượng của cơ sở phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của cơ sở khác đã được 
đăng ký trước đó; 

b) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

3. Trụ sở hoạt động của cơ sở phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ cụ thể. 

Điều 5. Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi. 

2. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật. 

4. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội 
hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

6. Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những 
điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

7. Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
 

Điều 6. Đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội. 

2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: 

a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn 
nhân bị cưỡng bức lao động; 

b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú. 

3. Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, 
Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-
CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

4. Những người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 Điều này nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có 
người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện). 
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5. Các đối tượng khác theo chương trình, đề án hỗ trợ hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. 

Điều 7. Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội 

Cơ sở có một số hoặc các nhiệm vụ sau: 

1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp 

a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; 

b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần 
thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ 
quan, tổ chức phù hợp khác; 

c) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm 
thời, thức ăn, quần áo và đi lại. 

2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng. 

3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức 
chăm sóc. 

4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động 
can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch. 

5. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt 
khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng. 

6. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu. 

7. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự 
quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối 
tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật. 

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng 
nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng. 

9. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực 

a) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải 
quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào 
tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; 

b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân 
viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 

c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối 
tượng có nhu cầu. 

10. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm 
hại, bạo lực, ngược đãi. 

12. Phát triển cộng đồng 

a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng 
đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; 

b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; 

c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội. 
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13. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức. 

14. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự 
nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối 
tượng ổn định cuộc sống. 

15. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của 
pháp luật. 

16. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở. 

17. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có 
thẩm quyền quyết định. 

Điều 8. Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định. 

2. Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. 

3. Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định 
của pháp luật, 

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Kinh phí hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập, bao gồm: 

a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp; 

b) Nguồn thu phí dịch vụ từ các đối tượng tự nguyện; 

c) Nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; 

d) Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

đ) Nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, bao gồm: 

a) Nguồn tự có của chủ cơ sở trợ giúp xã hội; 

b) Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

c) Nguồn thu phí dịch vụ từ đối tượng tự nguyện; 

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. 

Điều 10. Quản lý tài chính, tài sản 

1. Cơ sở thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của pháp luật. 

2. Việc sử dụng và quản lý các nguồn kinh phí phải thực hiện công khai, minh bạch và theo 
Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu của cơ sở. 

3. Cơ sở có trách nhiệm báo cáo kết quả tài chính định kỳ và hàng năm theo quy định của 
pháp luật. 
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Chương III 

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP 
VÀ NGOÀI CÔNG LẬP 

 

Mục 1. THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP 

 

Điều 11. Thành lập, tổ chức lại và giải thể 

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị cơ sở 
trợ giúp xã hội công lập; phân loại cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức 
lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2012/NĐ-CP). 

Điều 12. Hồ sơ thành lập 

Hồ sơ thành lập cơ sở quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và được bổ sung gồm: 

1. Tờ trình đề nghị thành lập theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Đề án thành lập theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03a tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

Điều 13. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể 

Hồ sơ tổ chức lại, giải thể được quy định tại Điều 15 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và được 
bổ sung gồm: 

1. Tờ trình tổ chức lại, giải thể cơ sở theo Mẫu số 04a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này. 

2. Đề án tổ chức lại, giải thể cơ sở theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

 

Mục 2. THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP 

 

Điều 14. Quyền thành lập và quản lý cơ sở 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ thành lập và quản lý cơ sở theo quy định của Nghị 
định này. 

2. Tổ chức, cá nhân tự kê khai hồ sơ đăng ký thành lập và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng 
ký thành lập cơ sở. 

3. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập (sau đây gọi 
tắt là cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập) chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ 
đăng ký thành lập, không chịu trách nhiệm về những hoạt động vi phạm pháp luật của cơ sở xảy 
ra trước và sau đăng ký thành lập. 

4. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập không giải quyết tranh chấp giữa các 
thành viên của cơ sở với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động. 

Điều 15. Hồ sơ đăng ký thành lập 

1. Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
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2. Phương án thành lập cơ sở. 

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

4. Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho 
hoạt động của cơ sở. 

5. Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên. 

6. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân 
nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên; 

b) Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; 
thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu 
tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Điều 16. Quy chế hoạt động của cơ sở 

1. Quy chế hoạt động của cơ sở phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax; 

b) Các nhiệm vụ của cơ sở; 

c) Vốn điều lệ; 

d) Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên; phần vốn 
góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên sáng lập; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập; 

e) Cơ cấu tổ chức quản lý; 

g) Người đại diện theo pháp luật của cơ sở; 

h) Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

i) Căn cứ vào phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên 
tại cơ sở; 

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vốn góp; 

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ; 

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở; 

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở. 

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở khi đăng ký thành lập phải có họ, tên và chữ ký 
của các sáng lập viên. 

3. Quy chế hoạt động của cơ sở được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của các 
sáng lập viên. 

Điều 17. Đăng ký thành lập 

1. Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 15 Nghị định này đến 
cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập. 
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2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 
hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở thì phải thông 
báo bằng văn bản cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do. 

3. Cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc cơ sở được 
thành lập theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và cơ sở trợ giúp xã 
hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không phải thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký 
thành lập theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định này. 

Điều 18. Điều kiện, nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

a) Tên của cơ sở được đặt theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định này; 

b) Có hồ sơ đăng ký thành lập hợp lệ quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở có nội dung chính theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax; 

b) Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên; 

c) Loại hình cơ sở; 

d) Các nhiệm vụ của cơ sở (Ghi cụ thể một nhiệm vụ hay nhiều nhiệm vụ quy định tại  
Điều 7 Nghị định này); 

đ) Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (Vốn đầu tư); 

e) Thông tin đăng ký thuế. 

Điều 19. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể  
cơ sở 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoạt 
động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố, có trụ 
sở chính đặt tại địa phương. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở 
hoạt động trên phạm vi cấp huyện, có trụ sở chính đặt tại địa phương. 

3. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở. 

Điều 20. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

1. Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở phải đăng ký với cơ quan 
cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập. 

2. Hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở, gồm: 

a) Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập; 

b) Bản chính đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp; 

c) Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập. 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập như sau: 

a) Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng 
ký thành lập; 
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b) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp 
giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. 

Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị đăng ký thay đổi 
biết và phải nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Điều 21. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

1. Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập trong các trường hợp sau: 

a) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập được cấp cho cơ sở không đúng quy định của pháp luật; 

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập nhưng cơ sở chưa 
nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho đối tượng, người lao động và các bên 
liên quan khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập. 

Điều 22. Giải thể 

1. Cơ sở bị giải thể trong các trường hợp sau: 

a) Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; 

b) Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ 
quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương; 

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đơn đề nghị giải thể; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Hồ sơ đề nghị giải thể gồm: 

a) Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu 
rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý; 

c) Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể; 

d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

đ) Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

3. Trình tự, thủ tục giải thể: 

a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị 
định này, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản 
đề nghị giải thể cơ sở gửi đến cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể kèm theo hồ sơ đề nghị 
giải thể quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này. Đối với trường hợp quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 22 Nghị định này, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ giải thể cơ sở quy định tại 
khoản 2 Điều 22 Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể. 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải 
có quyết định giải thể. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không đồng ý việc giải thể cơ sở thì 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể khi 
chưa nhận được quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. 
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Chương IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP  
VÀ NGOÀI CÔNG LẬP 

 

Mục 1. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHÂN LỰC 

 

Điều 23. Môi trường và vị trí 

Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không 
khí trong lành có lợi cho sức khỏe của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt. 

Điều 24. Cơ sở vật chất 

Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất sau: 

1. Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng 
ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích 
đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 80 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 100 m2/đối tượng ở khu 
vực nông thôn, 120 m2/đối tượng ở khu vực miền núi. 

2. Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân tối thiểu 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng 
phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân tối thiểu 8 m2/đối tượng. Phòng ở 
phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng. 

3. Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi 
giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu (nếu có 
điều kiện). 

4. Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người cao tuổi, người khuyết tật và 
trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện. 

Điều 25. Nhân viên trợ giúp xã hội 

1. Nhân viên trợ giúp xã hội phải bảo đảm tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có sức khỏe để thực hiện trợ giúp xã hội đối tượng; 

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 

d) Có kỹ năng để trợ giúp xã hội đối tượng. 

2. Có đội ngũ nhân viên trợ giúp xã hội bảo đảm đủ về số lượng, trình độ chuyên môn đạt 
tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở. 

 

Mục 2. HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 26. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 

Cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Cơ sở trợ giúp xã hội công lập được thành lập theo quy định tại Mục 1 Chương III Nghị 
định này; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập theo 
quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định này hoặc cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập hợp pháp 
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theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội hoặc cơ sở trợ giúp xã hội được 
thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

2. Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, 
không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết 
án mà chưa được xóa án tích. 

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc đối tượng. 

4. Trường hợp cơ sở có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thì ngoài các điều kiện quy định 
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định này còn phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở 
vật chất và nhân lực quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này. 

Điều 27. Giấy phép hoạt động 

1. Giấy phép hoạt động theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 

a) Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax; 

b) Họ và tên người đứng đầu cơ sở; 

c) Loại hình cơ sở; 

d) Địa bàn hoạt động, các nhiệm vụ của cơ sở được cấp phép hoạt động. 

2. Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn 
hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ 
chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. 

3. Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép. 

Điều 28. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đối với các trường hợp 
sau đây: 

a) Cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của tổ 
chức chính trị - xã hội và cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở của cơ sở 
đặt tại địa phương; 

b) Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở có 
trụ sở tại địa phương do các tổ chức, cá nhân thành lập mà không thuộc các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động là cơ quan có thẩm quyền cấp lại, điều 
chỉnh, tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. 

Điều 29. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bao gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập 
theo quy định của pháp luật. 

2. Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép; 

b) Giấy phép hoạt động; 
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c) Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, 
nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. 

Điều 30. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này thực hiện theo quy định sau: 

a) Cơ sở nộp 1 bộ hồ sơ quy định tại Điều 29 Nghị định này gửi Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội thẩm định các điều kiện để cấp giấp phép hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định này được thực hiện theo quy định sau: 

a) Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 29 Nghị định này gửi Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. 
Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, giám 
đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy 
chế chi tiêu tại cơ sở. 

Điều 31. Công bố hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập 

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
hoạt động, cơ sở phải công bố việc hoạt động của cơ sở liên tiếp trên 03 số báo nơi cơ sở đặt trụ 
sở về các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên cơ sở bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có); 

b) Địa chỉ trụ sở, điện thoại, email hoặc website (nếu có); 

c) Đối tượng phục vụ của cơ sở; 

d) Loại hình cơ sở; 

đ) Các nhiệm vụ của cơ sở; 

e) Địa bàn hoạt động; 

g) Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi cơ sở mở tài khoản; 

h) Họ tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của 
người đại diện theo pháp luật; 

i) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập. 

2. Trường hợp thay đổi quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc 
giấy phép hoạt động, cơ sở phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo 
phương thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 32. Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động 

1. Trong quá trình hoạt động, cơ sở không bảo đảm đủ một trong các điều kiện quy định tại 
Điều 26 Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian tối đa 6 tháng để kiện toàn 
các điều kiện hoạt động. 
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2. Giấy phép hoạt động bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép hoạt động được cấp cho cơ sở không đúng thẩm quyền hoặc không đúng quy 
định của pháp luật; 

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động nhưng cơ sở không hoạt động; 

c) Cơ sở thay đổi mục đích hoạt động không theo quy định của pháp luật; 

d) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà cơ sở vẫn không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định; 

đ) Cơ sở vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động. 

3. Cơ sở phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của đối tượng khi cơ sở bị tạm đình chỉ 
hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. 

Điều 33. Trách nhiệm tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động 

1. Khi phát hiện cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện quy định, tùy theo tính chất, mức 
độ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Nghị định này ra quyết định tạm đình chỉ có thời 
hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động theo quy định trong giấy phép đã cấp. 

2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này, cơ 
quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Nghị định này quyết định thu hồi giấy phép hoạt động 
đã cấp. 

Mục 3. TIÊU CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Điều 34. Quy trình trợ giúp xã hội 

Cơ sở thực hiện quy trình trợ giúp đối tượng theo các bước: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của 
đối tượng; tổ chức sàng lọc và phân loại đối tượng; đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe và các 
nhu cầu của đối tượng; xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp; phân tích, đánh giá sự tiến triển của 
đối tượng; lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng. 

Điều 35. Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên và nhà ở 

1. Cơ sở bảo đảm có địa điểm thuận tiện, môi trường xanh, sạch và bảo đảm khuôn viên và 
nhà ở có yếu tố đặc thù, phù hợp với cơ sở ở khu vực nông thôn, miền núi và khu vực đô thị. 

2. Cơ sở vật chất của cơ sở bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về xây dựng, phù hợp với đặc điểm 
của đối tượng. 

Điều 36. Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng 

Cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng để chăm sóc 
đối tượng, phù hợp với những đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ 
nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng, người cao tuổi và những đối tượng có chế độ ăn 
kiêng theo bệnh tật, theo tôn giáo hay tín ngưỡng. 

Điều 37. Tiêu chuẩn về giáo dục và học nghề 

Cơ sở bảo đảm cho đối tượng được học văn hóa, học nghề phù hợp với khả năng, nhu cầu 
và theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Tiêu chuẩn về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí 

Cơ sở bảo đảm cho đối tượng chăm sóc tại cơ sở tiếp cận về văn hóa, thể thao, thể dục và 
giải trí phù hợp với truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù 
hợp với lứa tuổi và đặc điểm của đối tượng. 
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Điều 39. Các hành vi vi phạm 

1. Lợi dụng việc thành lập cơ sở để thực hiện các hành vi sau: 

a) Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; 

b) Vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; 

c) Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

2. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập, giấy phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. 

3. Đánh đập, nhốt đối tượng, trói đối tượng. 

4. Không cho đối tượng ăn, uống hoặc ngủ. 

5. Buộc đối tượng mặc những loại quần áo dị thường hoặc không phù hợp. 

6. Ngừng chăm sóc y tế cho đối tượng. 

7. Dùng đối tượng này để kỷ luật đối tượng khác; đe dọa hoặc mắng nhiếc, xúc phạm đối 
tượng bằng những từ ngữ thiếu lịch sự, thô tục. 

8. Buộc đối tượng làm những việc quá sức. 

9. Ép buộc theo hoặc không theo các tôn giáo. 

 

Chương V 

THỦ TỤC, HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG 

 

Điều 40. Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội 
quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội. 

2. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, gồm: 

a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

b) Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng 
ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch; 

c) Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; 

d) Biên bản của Hội đồng xét duyệt theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này và văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

đ) Giấy tờ liên quan khác (nếu có); 

e) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở 
(nếu vào cơ sở của tỉnh); 

g) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở. 

3. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 
Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, bao gồm: 

a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ; 
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b) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có); 

c) Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng; 

d) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi 
phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp; 

đ) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở 
(nếu vào cơ sở của tỉnh); 

e) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở. 

4. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng tự nguyện, bao gồm: 

a) Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng. 

Điều 41. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối tượng hoặc người giám hộ có giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 
40 Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Hội đồng 
xét duyệt cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng; 

c) 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 thẩm 
định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; 

d) 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 quyết định tiếp nhận đối 
tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở tiếp 
nhận đối tượng vào cơ sở; 

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề 
nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ sở quyết định tiếp nhận đối 
tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; 

e) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì người đứng đầu cơ sở phải trả 
lời ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 
Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, 
nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau: 

Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát 
hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở. Đối với đối tượng 
là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn 
nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể); 

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối 
tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng; 
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Bước 3. Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối 
tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 
thời hạn 25 ngày làm việc; 

Bước 4. Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về 
gia đình, cộng đồng; 

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định, trường hợp là trẻ em bị 
bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

b) Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải 
hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 
ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định. 

3. Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện thực hiện theo quy định sau đây: 

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ 
sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

Điều 42. Lập hồ sơ quản lý đối tượng tại cơ sở 

Cơ sở phải tiến hành lập và quản lý hồ sơ cá nhân của từng đối tượng. Hồ sơ của đối tượng 
gồm có: 

1. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở quy định tại Điều 40 Nghị định này. 

2. Kế hoạch trợ giúp xã hội và các tài liệu liên quan. 

3. Quyết định dừng trợ giúp xã hội hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội. 

4. Các văn bản có liên quan đến đối tượng. 

Điều 43. Thẩm quyền, điều kiện, thủ tục dừng trợ giúp xã hội 

1. Thẩm quyền dừng trợ giúp xã hội: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định 
dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng. 

2. Điều kiện dừng trợ giúp xã hội 

a) Kết thúc quản lý trường hợp theo quyết định của người đứng đầu cơ sở; 

b) Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị; 

c) Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi; 

d) Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học 
nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi; 

đ) Cơ sở không có khả năng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp cho đối tượng; 

e) Đối tượng không liên hệ trong vòng 1 tháng; 

g) Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội; 

h) Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật; 

i) Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội; 

k) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Thủ tục dừng trợ giúp xã hội 

a) Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận 
chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi quy định tại điểm b, c, d, g khoản 2 Điều này có đơn đề 
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nghị theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi người đứng đầu cơ sở 
dừng trợ giúp xã hội (nếu có); 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, người đứng đầu cơ sở quyết 
định dừng trợ giúp xã hội; 

c) Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội. 

 
Chương VI 

CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI DƯỚI 10 ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 
 
Điều 44. Điều kiện đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội 

Cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Người đứng đầu, nhân viên của cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm 
chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội; không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 

2. Có nhân viên trợ giúp xã hội cho đối tượng; 

3. Đáp ứng các điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày 
cho đối tượng. 

Điều 45. Thẩm quyền đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
trợ giúp xã hội đối với cơ sở có trụ sở trên địa bàn. 

Điều 46. Hồ sơ đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội 

1. Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

2. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở, nhân viên của cơ sở. 

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở. 

Điều 47. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội 

1. Người đứng đầu cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội quy định tại 
Điều 46 Nghị định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có trụ sở. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
trợ giúp xã hội theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ sở trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động trợ giúp xã hội thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 48. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội bị thu hồi trong các trường hợp  
sau đây: 

a) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội được cấp không đúng quy định của 
pháp luật; 

b) Cơ sở vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật 
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2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định này, cán 
bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội của cơ sở. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động trợ giúp xã hội. 

 
Chương VII 

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
 
Điều 49. Trách nhiệm các bộ, ngành 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống 
nhất quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp xã hội trong phạm vi cả nước và có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức và định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội; tiêu chuẩn 
các chức danh nghề nghiệp và cộng tác viên làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội; quy trình, tiêu 
chuẩn trợ giúp xã hội của cơ sở và các quy định khác tại Nghị định này. 

b) Quy hoạch, phát triển mạng lưới và xây dựng mô hình điểm cơ sở trợ giúp xã hội; 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

d) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho viên chức và cộng tác viên của cơ sở trợ giúp 
xã hội; 

đ) Kiểm tra, thanh tra hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội; 

e) Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội. 

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

3. Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn về chăm sóc y tế, chỉnh hình - phục hồi chức năng đối 
với các đối tượng bị khuyết tật, tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng khác trong cơ 
sở trợ giúp xã hội. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn miễn học phí, các khoản đóng góp; chỉ 
đạo, hướng dẫn tổ chức lớp học hòa nhập cho học sinh là đối tượng trong cơ sở trợ giúp xã hội. 

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật. 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng 
cân đối vốn đầu tư các dự án cơ sở trợ giúp xã hội sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công 
trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài; chủ trì cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực 
hiện dự án đã thẩm định sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. 

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quản lý nhà nước đối với cơ sở thuộc 
phạm vi quản lý và tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt 
động của các cơ sở trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Điều 50. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ sở trợ giúp xã hội trên địa 
bàn và có trách nhiệm: 

1. Bố trí kinh phí hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn. 
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2. Bố trí kinh phí nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội được tiếp nhận vào cơ sở trợ 
giúp xã hội công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật. 

3. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn bảo đảm các tiêu chuẩn, 
điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định này. 

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội 
công lập và ngoài công lập đủ điều kiện. 

5. Trong thời hạn 01 năm, nếu cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động 
theo quy định thì thực hiện thủ tục sáp nhập hoặc giải thể cơ sở. 

Điều 51. Trách nhiệm của cơ sở 

1. Tổ chức, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân lực và bảo đảm các điều kiện 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Nghị định này. 

2. Kiến nghị cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý về phương án kiện toàn cơ sở. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hàng năm (trước ngày 
15 tháng 12) và đột xuất với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp về hoạt động 
của cơ sở trợ giúp xã hội. 

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 52. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

2. Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều 
kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Điều 1 Nghị định số 
81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục 
thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Điều 28, Điều 30, Điều 31 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Chương V 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; Chương II Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi hết hiệu lực từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 53. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./. 
  

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Xuân Phúc 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        431 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01 Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

Mẫu số 02 Đề án thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

Mẫu số 03a Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

Mẫu số 03b Quy chế hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

Mẫu số 04a Tờ trình tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

Mẫu số 04b Đơn đề nghị giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

Mẫu số 05 Đề án tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội 

Mẫu số 06 Tờ khai đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

Mẫu số 07 Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

Mẫu số 08 Giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội 

Mẫu số 09 Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội 

Mẫu số 10 Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

Mẫu số 11 Biên bản của Hội đồng xét duyệt 

Mẫu số 12 Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội 

Mẫu số 13 Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội 

Mẫu số 14 
Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội  
dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

Mẫu số 15 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội  
dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

  

 

 

 

 

 



 
 

432      A system of policies on social assistance 

Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /TTr-… …., ngày …. tháng …. năm 20 …

  

TỜ TRÌNH 

Về việc ………………… 

Kính gửi:………………………………….. 

 

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

V. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ 
GIÚP XÃ HỘI (NẾU CÓ) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  …., ngày …. tháng …. năm 20 …

  

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)……….....................................… 

 

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: …………………………………………….......................… 

2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập cơ sở trợ giúp xã hội: …………………….....................… 

3. Mục tiêu và phạm vi, tên gọi đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội:  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4. Loại hình cơ sở: ………………………………………………………………………..................... 

5. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: ………………………………………........................… 

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy: …………………………………………………………….....................… 

7. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động: ………………………………………………......................… 

8. Phương án về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm:  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

9. Kinh phí hoạt động (nguồn kinh phí đảm bảo, kinh phí xã hội hóa):  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

10. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho cơ sở trợ 
giúp xã hội hoạt động sau khi được thành lập  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

11. Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; quy mô, công suất 
quản lý trường hợp ………………………………………………................................................................... 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03a 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ SỞ TGXH … 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày ….. tháng …… năm 20 …

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập) 

……………………………………………………………………. 

1. Trách nhiệm của Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

2. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

3. Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4. Quy trình cung cấp dịch vụ của cơ sở 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

5. Cơ chế quản lý tài sản, tài chính 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

6. Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm 
của loại hình cơ sở trợ giúp xã hội 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        435 

Mẫu số 03b 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ SỞ TGXH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng ….. năm 20…

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập) 

…………………………………………………… 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

3. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân 
dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của các sáng lập viên; phần vốn góp và giá trị 
vốn góp của mỗi thành viên sáng lập: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

5. Vốn điều lệ: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

6. Các nhiệm vụ của cơ sở: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

7. Cơ cấu tổ chức quản lý: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

8. Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên tại cơ sở: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vốn góp: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

14. Nội dung khác (nếu cần thiết): 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04a 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ SỞ TGXH … 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng ….. năm 20…

  

TỜ TRÌNH 
Về việc ………… 

Kính gửi:…………………………….. 

1. Tình hình hoạt động của cơ sở 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

2. Sự cần thiết tổ chức lại/lý do giải thể 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

3. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

4. Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề 
khác có liên quan 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện 
phương án tổ chức lại, giải thể đơn vị và thời hạn xử lý 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

6. Kiến nghị 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
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Mẫu số 04b 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ SỞ TGXH … 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng ….. năm 20…

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ 
(tên cơ sở đề nghị giải thể) 

………………………………….. 

Kính gửi: …………………………………. 

 

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày… tháng…năm... của Chính phủ quy định về thành lập, 
tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

(Tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị giải thể) ……………………………...........................................… 

Chúng tôi gồm: 

1: ...........................................................................................................................................................  

2: ...........................................................................................................................................................  

3: ...........................................................................................................................................................  

Làm đơn này trình …………………………………….. kèm theo một bộ hồ sơ đề nghị giải thể cơ 
sở trợ giúp xã hội (tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị giải thể) ……………… hoạt động trên phạm vi 
……………..................…. với một số lý do sau: …………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN CƠ SỞ TGXH … 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng ….. năm 20…

  

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ 

(tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị tổ chức lại, giải thể) ………………….. 

 

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động và loại hình hoạt động: ………………………….................. 

2. Chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của cơ sở: …………………………………................ 

3. Sự cần thiết tổ chức lại/lý do giải thể: ………………………………………………………........... 

4. Phương án tổ chức lại/giải thể: …………………………………………………………….............. 

5. Tổ chức thực hiện phương án tổ chức lại và giải thể: 

- Xác định trách nhiệm: …………………………………………………………………………......... 

- Lộ trình thực hiện: ……………………………………………………………………………........... 

6. Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ 
phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có): 

................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

7. Nội dung khác (nếu cần thiết): ………………………………………………………………......... 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ (NẾU CÓ)… 
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ 

TGXH (NẾU CÓ)… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng ….. năm 20…
  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập) …………………………….. 

 

Kính gửi: …………………………………. 

 

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày...tháng... năm... của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Sau khi xây dựng Phương án thành lập: 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập) ………………………………………… 

Chúng tôi gồm (Các sáng lập viên hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký thành lập): 

1. ............................................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................................  

Đăng ký thành lập (tên cơ sở trợ giúp xã hội)............................................ hoạt động trên phạm vi 
liên tỉnh/cấp tỉnh/cấp huyện với các nội dung như sau: 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

…………………………………………………………………………………………........................ 

2. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ 
chiếu/số định danh cá nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên hoặc người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký thành lập ……………………………………………...................... 

3. Loại hình cơ sở 

…………………………………………………………………………………………........................ 

4. Đối tượng phục vụ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

5. Chức năng 

…………………………………………………………………………………………........................ 

6. Các nhiệm vụ của cơ sở 

…………………………………………………………………………………………........................ 

7. Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (vốn đầu tư) 

…………………………………………………………………………………………........................ 

8. Thông tin đăng ký thuế 

…………………………………………………………………………………………........................ 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 
  

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

TÊN CƠ QUAN 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …./QĐ-…… ….., ngày …. tháng ….. năm 20…

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

Cấp cho (Tên cơ sở) ………………………………. 

 

Căn cứ pháp lý: …………………………………………………………………………..................... 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

…………………………………………………………………………………………........................ 

2. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ 
chiếu/số định danh cá nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên hoặc người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký thành lập ………………………………………………………… 

3. Loại hình cơ sở 

…………………………………………………………………………………………........................ 

4. Đối tượng phục vụ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

5. Chức năng 

…………………………………………………………………………………………........................ 

6. Các nhiệm vụ của cơ sở 

…………………………………………………………………………………………........................ 

7. Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (vốn đầu tư) 

…………………………………………………………………………………………........................ 

8. Thông tin đăng ký thuế 

…………………………………………………………………………………………........................ 

  

  THỦ TRƯỞNG 
(Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 

TÊN CƠ QUAN 
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ...../QĐ-…… ……, ngày ….. tháng …. năm 20 …

  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

Cấp cho (Tên cơ sở) ………………………………. 

 

Căn cứ pháp lý: …………………………………………………………………….............................. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Loại hình cơ sở 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Chức năng 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CẤP PHÉP 

1. Đối tượng phục vụ 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quy mô hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Địa bàn hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Các nhiệm vụ được cấp phép hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

  THỦ TRƯỞNG 
(Cơ quan cấp giấy phép hoạt động  

ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ……, ngày …. tháng …. năm 20 …
  

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội) …………………………….. 
 

Kính gửi: …………………………………….. 
 

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày...tháng...năm... của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-... ngày …. về việc thành lập cơ sở …. hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
thành lập số ….. ngày ……. do cơ quan/đơn vị cấp. 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội)………………. đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 
động)………….. cấp giấy phép hoạt động với các nội dung sau: 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Loại hình cơ sở 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Chức năng 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT 
ĐỘNG 

1. Đối tượng phục vụ 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quy mô hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cơ sở vật chất 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Địa bàn hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Các nhiệm vụ được cấp phép hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

Khi (Tên cơ sở trợ giúp xã hội)………………………………. đi vào hoạt động sẽ cung cấp dịch vụ 
trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người dân có nhu cầu, sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã 
hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 10 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………………… 
- Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội............................................. 

 

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): …………………………………………..................... 

Ngày/tháng/năm sinh: …./ …./…… Giới tính: …………………………………………..................... 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số .... Cấp ngày …/…/… 
Nơi cấp: ………………………………………………………………………................................................ 

Trú quán tại thôn ………………….. Xã (phường, thị trấn) ………………….. huyện (quận, thị xã, 
thành phố) ………………………………….. Tỉnh ……………………………............................................. 

Hiện nay, tôi ……………………………………………………………………………....................... 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền tiếp nhận (Họ và tên đối tượng): ………………………………. (Đối với trường hợp người giám hộ 
viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau: 

Họ và tên đối tượng: …………………………………………...................... Nam/nữ ……………… 

Sinh ngày …………….........................… tháng ……………………. năm ………………………… 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số ….. Cấp ngày …/…/… 
Nơi cấp: ………………………………………………................................................……………………… 

Trú quán tại thôn ……………………… Xã (phường, thị trấn) ……………………… huyện (quận, 
thị xã, thành phố)……………………… Tỉnh …………………………………) vào chăm sóc, nuôi 
dưỡng/sử dụng dịch vụ tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định. 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở trợ giúp xã hội./. 

  

  ....., ngày …. tháng …. năm…. 
Đối tượng hoặc người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 11 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội 
xã/phường/thị trấn ………………………….. 

 

1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) …………………………………………….............… 

2. Địa điểm …………………………………………………………………………………….........… 

3. Thành phần 

- Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh): 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh): 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Đại biểu dự khác (Nếu có): …………………………………………………………….........……… 

4. Nội dung họp: 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận) 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện 
hưởng chính sách, lý do): 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Hội nghị kết thúc hồi ……. giờ ... phút, ngày ... tháng ....... năm Biên bản này được làm thành ... 
bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng ... bản và lưu ... bản. 

  

 
THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…., ngày ….. tháng ….. năm 20… 
CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 
TÊN CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../HĐ-…. …….., ngày .... tháng .... năm 200…

  

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
Chăm sóc, trợ giúp đối tượng tại ………………(tên cơ sở) 

 

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày...tháng...năm... của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20..., tại ………………............……………, chúng tôi gồm có: 

A. Đại diện (Tên cơ sở), Bên A: 

1. Ông/bà ……………………………………………………………………........……….. Giám đốc 

2. Ông/bà ………………………………………………………………………….......……………… 

3. Ông/bà ………………………………………………………………………….......……………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………......…………………… 

B. Đại diện cho đối tượng, Bên B: 

1. Ông/bà ………………………………………......……… là ……………………………………… 

2. Ông/bà …………………………………………......…… là ……………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………….....……………………………………………………. 

Hai bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận về việc ký kết hợp đồng chăm sóc, trợ giúp đối tượng với 
những điều khoản sau: 

Điều 1. Trách nhiệm của (Tên cơ sở) ………………………………………………………………… 
tiếp nhận chăm sóc, trợ giúp ông/bà/cháu: ………………………………….........................................…….. 

(Có hồ sơ cá nhân, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh kèm theo) 

Ông/bà được phân đến ở tại: Phòng ……. nhà …………. (hoặc tổ, nhóm ………………………….) 

Mức sinh hoạt phí ……………………………………………………….. đ/ngày (hoặc tháng) 

Điều 2. Trách nhiệm của đối tượng: Trong thời gian sống tại ……………… Ông/bà phải tuân thủ 
các nội quy, quy định của cơ sở và tích cực hòa nhập, tham gia các hoạt động chung của cơ sở. 

Điều 3. Thời hạn hợp đồng và kinh phí: 

1. Thời hạn hợp đồng: 

Từ ngày ….. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng ..... năm …… 

2. Kinh phí: 

Bên B có trách nhiệm đóng kinh phí cho bên A theo thỏa thuận giữa hai bên là …………………… 
đồng/tháng. Thời gian đóng …………..lần, lần thứ nhất được thực hiện ngay sau ký Hợp đồng này 
(chuyển khoản hoặc tiền mặt). 

Hợp đồng này được làm thành 04 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. 

  

ĐẠI DIỆN BÊN B 

  

ĐẠI DIỆN BÊN A 
GIÁM ĐỐC CƠ SỞ TGXH 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỪNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Kính gửi: Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội…. 

 

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): …………….……………............. Nam, nữ ……… 

Sinh ngày …………. tháng ……… năm …………………………………,  

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số .... Cấp ngày …./…./….. 
Nơi cấp: ………………………………………………………….................................................................... 

Trú quán tại thôn …………………… Xã (phường, thị trấn) …………………… huyện (quận, thị 
xã, thành phố)……………………….. Tỉnh ……………………………………………................................ 

Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội …… xem xét, giải quyết cho …………… 
(Họ và tên đối tượng), (Đối với trường hợp người giám hộ viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin 
sau: 

Họ và tên đối tượng: …………………………………………………. Nam, nữ. ……........................ 

Sinh ngày………………………… tháng …………………. năm ………………...........................… 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số ……...............…….. 
Cấp ngày ..…/…./….. Nơi cấp: …………………………………………………………............................... 

Trú quán tại thôn …………………… Xã (phường, thị trấn) …………………………. huyện (quận, 
thị xã, thành phố)…………………………. Tỉnh ……………………………) dừng sử dụng dịch vụ trợ 
giúp xã hội tại cơ sở và được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 

Lý do đề nghị dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở: ………………………………………........................… 

Trân trọng cảm ơn./. 

  

  ……, ngày ….. tháng …. năm ….. 
Đối tượng hoặc người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 14 

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ 
(NẾU CÓ)… 

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 
HOẠT ĐỘNG TGXH (NẾU CÓ)… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ….., ngày …. tháng …. năm 20 …

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Kính gửi: …………………………………….. 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Loại hình cơ sở 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Chức năng 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tượng phục vụ 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quy mô hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Địa bàn hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Các nhiệm vụ đăng ký hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

Khi (Tên cơ sở đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội) ……………………. đi vào hoạt động sẽ cung 
cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người dân có nhu cầu, góp phần bảo đảm 
an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

  

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TGXH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15 

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
……… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../QĐ-….. …….., ngày ….. tháng …… năm 20….

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
Cấp cho (Tên cơ sở) …………………………………….. 

 

Căn cứ pháp lý: ………………………………………………………………………………… 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Loại hình cơ sở 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Chức năng 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tượng phục vụ 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quy mô hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Địa bàn hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Các nhiệm vụ đăng ký hoạt động 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

  CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 313/2005/QĐ-TTg  Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, 
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

1. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, không 
nơi nương tựa, tự nguyện và hiện đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. 

2. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. 

3. Người nhiễm HIV/AIDS sống tại cộng đồng, do xã, phường quản lý, không còn khả 
năng lao động, không có nguồn thu nhập, thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định tại Quyết định 
số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010. 

4. Cán bộ, viên chức làm việc trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trực tiếp làm 
nhiệm vụ quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

5. Cán bộ, viên chức y tế làm các công việc trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước. 

Điều 2. Chế độ trợ cấp và phụ cấp 

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chế độ trợ 
cấp, hỗ trợ sau: 

a) Sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 140.000 đồng/người/tháng; 

b) Các khoản trợ cấp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 
tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; 

c) Được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 100.000 đồng/người/năm. 
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2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được hưởng trợ cấp sinh hoạt 
phí nuôi dưỡng thấp nhất bằng 210.000 đồng/trẻ em/tháng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ quy định 
tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 của Quyết định này. 

3. Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này được hưởng mức trợ cấp cứu 
trợ xã hội thường xuyên thấp nhất do xã, phường quản lý 65.000 đồng/người/tháng. 

4. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chế độ theo 
Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

5. Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định này được hưởng mức phụ cấp 
50% trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung (nếu có). 

Điều 3. Nguồn kinh phí  

1. Kinh phí để chi thực hiện chế độ trợ cấp và phụ cấp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều 2 của Quyết định này được bố trí trong dự toán chi bảo đảm xã hội của ngân sách địa 
phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 4 Điều 2 của Quyết định này, thực hiện 
theo Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

3. Kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quyết định này được bố trí 
trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước giao 
cho ngành lao động - thương binh và xã hội. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy 
định trước đây trái với quy định của Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

 

Phạm Gia Khiêm 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 524/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội  
giai đoạn 2016 - 2025 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định 
điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định 
số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ 
tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-
CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 
6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội 
giai đoạn 2012 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 
2016 - 2025 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục tiêu 

- Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội cùng với chính sách an sinh xã hội khác đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của đối tượng bảo trợ xã hội góp phần phát triển bền vững; 

- Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác trợ giúp xã hội; phát huy sự 
quan tâm và chăm sóc của xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đối với công tác an sinh xã hội; 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp. 
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2. Mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập (gọi tắt là mạng lưới cơ sở 
trợ giúp xã hội), gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; 

b) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

c) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật; 

d) Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí; 

đ) Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội 
hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội; 

e) Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những 
điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp của đề án 

a) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm phát triển cơ sở trợ giúp xã hội: 

- Xây dựng, ban hành Danh mục dịch vụ trợ giúp xã hội, khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội; 

- Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm cho đối tượng tiếp cận sử 
dụng thuận lợi; 

- Có chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ 
sở trợ giúp xã hội; 

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác trợ giúp xã hội. 

b) Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Rà soát, sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các 
cơ sở trợ giúp xã hội công lập; 

- Khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về 
hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. 

c) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của các cơ sở trợ 
giúp xã hội đạt cơ cấu, định mức và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. 

d) Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý, vận hành các cơ sở trợ giúp xã hội theo phương 
châm phòng ngừa, trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại gia đình, cộng đồng là chính; cơ 
sở trợ giúp xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trong thời 
gian nhất định. 

đ) Về nguồn vốn 

- Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm: vốn ngân sách nhà nước (địa phương, Trung ương), 
vốn huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác, trong đó nguồn vốn ngoài Nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo trong đầu tư củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; 

- Việc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương để củng cố, phát triển mạng 
lưới cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trong đó ưu tiên 
các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

- Ngân sách nhà nước bố trí cho hoạt động thường xuyên của các cơ sở trợ giúp xã hội theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

e) Tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế về kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính trong quá trình 
thực hiện phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội ở nước ta. 

g) Việc xây dựng, củng cố, phát triển các cơ sở trợ giúp xã hội được thực hiện lồng ghép 
với các chương trình, đề án của Chính phủ về người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp 
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xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, chăm sóc trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình đẳng giới và phát triển nghề công tác xã hội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ, ngành Trung ương: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai đề án; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương: 

+ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp 
xã hội trên phạm vi toàn quốc trong năm 2015; ban hành Danh mục dịch vụ trợ giúp xã hội; 

+ Xây dựng, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các dịch vụ trợ giúp xã hội; 
Khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội; tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn đối với từng loại hình cơ sở trợ 
giúp xã hội. 

- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án về trợ giúp xã hội; 

- Giám sát, đánh giá, điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, sơ kết, tổng kết kết quả 
thực hiện đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bố trí vốn đầu tư phát triển và huy động nguồn lực 
trong nước và quốc tế để thực hiện đề án theo quy định của Luật Đầu tư công. 

c) Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

- Bố trí kinh phí để triển khai đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa các cơ sở trợ giúp xã hội. 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng quy 
hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho việc quy hoạch quỹ đất xây dựng các cơ sở trợ giúp xã hội. 

đ) Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa 
bệnh, phục hồi chức năng cho đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

e) Các Bộ, ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển 
khai đề án. 

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tại địa phương. 

b) Chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp của đề án trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

c) Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện đề án. 

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành 
viên và quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 
Vũ Đức Đam 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1470/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí,  
quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,  

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo  
Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 9 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Nghị 
định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 
binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội 
hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm 
theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các nội dung khác tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các 
cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 
môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan 
nghiên cứu, đề xuất việc ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 
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tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện xã hội 
hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 
 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 
 

Vũ Đức Đam 
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DANH MỤC 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn  
của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế,  

văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg  
ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016  
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

I. Sửa đổi điểm A Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg như sau: 

 

Cơ sở 
giáo dục 

Quy mô 
tối thiểu 

Số trẻ em, học sinh 
tối đa/1 lớp,  

nhóm trẻ 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn Điều kiện khác Diện tích 
sử dụng 
tối thiểu 

Diện tích 
đất tối thiểu

Trường 
mầm non 

        

Quyết định ban hành điều 
lệ trường mầm non học 
theo văn bản hợp nhất 

số 05/VBHN-BGDĐT ngày 
13/02/2014 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Thẩm định thành lập, 
định kỳ kiểm tra 

Thành phố, 
thị xã, 

50 trẻ 
em 

3-12 tháng tuổi:  
15 trẻ em 

13-24 tháng tuổi:  
20 trẻ em 

25-36 tháng tuổi:  
25 trẻ em 

3-4 tuổi: 25 trẻ em 
4-5 tuổi: 30 trẻ em 
5-6 tuổi: 35 trẻ em 

8 m2/trẻ em     

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 50 
trẻ em ít nhất 3 năm 

liên tục 

Nông thôn, 
miền núi 

50 trẻ 
em 

  12 m2/trẻ em   

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 50 
trẻ em ít nhất 3 năm 

liên tục. 

Trường tiểu 
học 

        

Điều lệ trường tiểu học 
theo văn bản hợp nhất 

số 03/VBHN-BGDĐTngày 
22/01/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Thẩm định thành lập, 
định kỳ kiểm tra 

Thành phố, 
thị xã 

10 lớp 35 6 m2/hs     

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
10 lớp ít nhất 4 năm 

liên tục 

Nông thôn, 
miền núi 

5 lớp 35   10 m2/hs   

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
05 lớp ít nhất 4 năm 

liên tục 

Trường 
trung học 

cơ sở 
        

Điều lệ trường trung học 
cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có 
nhiều cấp học ban hành 

theo Thông tư 
số 12/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28/3/2011  
của Bộ Giáo dục  

và Đào tạo 

Thẩm định thành lập, 
định kỳ kiểm tra 
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Cơ sở 
giáo dục 

Quy mô 
tối thiểu 

Số trẻ em, học sinh 
tối đa/1 lớp,  

nhóm trẻ 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn Điều kiện khác Diện tích 
sử dụng 
tối thiểu 

Diện tích 
đất tối thiểu

Thành phố, 
thị xã 

8 lớp 45 6 m2/hs     

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
8 lớp ít nhất 4 năm 

liên tục 

Nông thôn, 
miền núi 

4 lớp 45   10 m2/hs   

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
04 lớp ít nhất 4 năm 

liên tục 

Trường 
trung học 
phổ thông 

        

Điều lệ trường trung học 
cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có 
nhiều cấp học ban hành 

theo Thông tư 
số 12/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28/3/2011  
của Bộ Giáo dục  

và Đào tạo 

Thẩm định thành lập, 
định kỳ kiểm tra 

Thành phố, 
thị xã 

6 lớp 45 6 m2/hs     

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
6 lớp ít nhất 3 năm 

liên tục 

Nông thôn, 
miền núi 

3 lớp 45   10 m2/hs   

Bảo đảm quy mô tối 
thiểu của trường là 
03 lớp ít nhất 3 năm 

liên tục 

Trường  
phổ thông 
có nhiều 
cấp học 

Đáp ứng đồng thời tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của từng cấp học tương ứng hoặc tối thiểu cấp học có quy mô 
học sinh lớn nhất phải đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của cấp học tương ứng 

 

II. Bổ sung vào điểm C Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg như sau: 

 
Cơ sở giáo dục  
thường xuyên 

Tỉ lệ học viên tối đa/giáo 
viên/ca học 

Diện tích phòng học 
tối thiểu 

Căn cứ pháp lý 

Trung tâm Ngoại ngữ -  
Tin học 

25 học viên/giáo viên/ca học 1,5 m2/học viên/ca học 

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT 
ngày 28/01/2011 của BGDĐT về Quy 
chế tổ chức hoạt động của Trung tâm 

NNTH 

 

III. Bổ sung mục A phần III danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở 
thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg như sau: 

4. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc 
và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở trợ giúp trẻ em; trung tâm công 
tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn như sau: 
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Loại hình 
Quy hoạch  
mạng lưới 

Quy mô 
Điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất, 
cán bộ nhân viên 

Tiêu chuẩn chăm sóc 

a) Cơ sở tư vấn, 
dịch vụ chăm sóc 
người cao tuổi quy 
định tại điểm b, điểm 
c khoản 2 Điều 20 
của Luật người cao 
tuổi; cơ sở chăm sóc 
người khuyết tật quy 
định tại các điểm b, c 
và d khoản 2 Điều 47 
của Luật người 
khuyết tật; cơ sở bảo 
trợ xã hội chăm sóc 
và phục hồi chức 
năng cho người tâm 
thần, người rối nhiễu 
tâm trí quy định tại 
Quyết định số 
1215/QĐ-TTg ngày 
22/7/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ;  
cơ sở trợ giúp trẻ em 
quy định tại Luật bảo 
vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em và 
Trung tâm công tác 
xã hội quy định tại 
Quyết định số 
32/2010/QĐ-TTg 
ngày 25/3/2010  
của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Phù hợp với quy 
hoạch phát triển 

mạng lưới các cơ 
sở trợ giúp xã hội. 

Phục vụ từ 10 
đối tượng trở lên

Theo quy định tại: 
1. Nghị định 
số 68/2008/NĐ-CP ngày 
30/5/2008 của Chính phủ 
về quy định điều kiện thủ 
tục thành lập tổ chức hoạt 
động và giải thể cơ sở 
bảo trợ xã hội; Nghị định 
số 81/2012/NĐ-CP ngày 
8/10/2012 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 68/2008/NĐ-CPngày 
30/5/2008 của Chính phủ.
2. Quyết định số 
1364/QĐ-LĐTBXH ngày 
02/10/2012 của Bộ Lao 
động - Thương binh và  
Xã hội về việc quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở bảo 
trợ xã hội chăm sóc và 
phục hồi chức năng cho 
người tâm thần, người  
rối nhiễu tâm trí dựa vào 
cộng đồng giai đoạn  
2011 - 2020. 
3. Quyết định số 
1520/QĐ-LĐTBXH ngày 
20/10/2015 của Bộ 
LĐTBXH về việc phê 
duyệt Quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở trợ giúp  
xã hội giai đoạn  
2016 - 2025. 

1. Về y tế, vệ sinh, quần áo  
và dinh dưỡng: 
a) Chăm sóc y tế: 
- Cơ sở trợ giúp xã hội có cán bộ y 
tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế phù 
hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu khi 
cần thiết; điều trị và mở sổ theo dõi; 
kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng và 
hàng năm cho từng đối tượng. Đối 
với cơ sở trợ giúp xã hội có nhiệm 
vụ phục hồi chức năng thì phải có 
cán bộ và trang thiết bị phục hồi 
chức năng cho đối tượng. 
b) Vệ sinh và đồ dùng: 
- Cung cấp đầy đủ nước uống sạch 
và bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng 
ngày cho đối tượng; 
- Cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân, 
gồm xà phòng tắm, khăn tắm, khăn 
mặt, kem đánh răng và bàn chải 
đánh răng riêng; 
- Cung cấp đồ dùng phục vụ việc 
ngủ, gồm giường nằm, chiếu, gối, 
chăn, màn; 
- Có nội quy riêng của cơ sở trợ giúp 
xã hội quy định dọn dẹp vệ sinh và 
vệ sinh cá nhân. 
c) Quần áo: 
- Đối tượng được trang bị quần áo 
đồng phục đi học (đối với trẻ em 
trong độ tuổi đi học), tất và dép 
được cung cấp ít nhất 6 tháng/01 
lần và được thay thế trong trường 
hợp bị hư hỏng, mất và quần áo 
mặc đủ ấm về mùa đông. 
d) Dinh dưỡng: 
- Cung cấp ít nhất ba bữa ăn sáng, 
trưa và tối mỗi ngày; 
- Bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, 
có chất đạm (thịt, cá, đậu nành,  
chất bột đường, ngũ cốc, rau quả); 
- Có chế độ dinh dưỡng đặc biệt  
cho những đối tượng có nhu cầu 
đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết 
tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc 
suy dinh dưỡng, người cao tuổi và 
những đối tượng có chế độ ăn kiêng 
theo bệnh tật, theo tôn giáo hay  
tín ngưỡng. 
2. Về giáo dục và học nghề 
Cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm cung 
cấp cho đối tượng được học văn 
hóa (đối với người có khả năng học 
tập); được học nghề (đối với trẻ em 
từ 13 tuổi trở lên và những người có 
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Loại hình 
Quy hoạch  
mạng lưới 

Quy mô 
Điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất, 
cán bộ nhân viên 

Tiêu chuẩn chăm sóc 

khả năng lao động và có nhu cầu 
học nghề), cụ thể: 
a) Bảo đảm phổ cập giáo dục theo 
quy định tại khoản 1, Điều 11 của 
Luật giáo dục năm 2005; 
b) Cung cấp giáo dục chính quy 
hoặc không chính quy trong các 
trường công lập, dân lập hoặc các 
cơ sở trợ giúp xã hội; 
c) Giáo dục đối tượng về đạo đức xã 
hội, vệ sinh, kiến thức phòng chống 
lây nhiễm HIV/AIDS, sức khỏe sinh 
sản và các chủ đề khác phù hợp với 
độ tuổi và giới tính; 
d) Hướng dẫn đối tượng các 
phương pháp tự phòng tránh buôn 
bán, lạm dụng, bạo hành và bóc lột; 
đ) Cung cấp sách vở, tài liệu học tập 
và bố trí nơi học tập cho đối tượng; 
e) Tư vấn để đối tượng tự lựa chọn 
học nghề và phù hợp với điều kiện 
của địa phương; 
g) Đối tượng được hỗ trợ học 
tiếp lên hoặc học nghề tùy thuộc vào 
độ tuổi, sự lựa chọn và nhu cầu thị 
trường. 
3. Về văn hóa, thể thao và giải trí 
Cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm cho 
đối tượng: 
a) Về văn hóa: 
- Môi trường văn hóa có sự quan 
tâm, chia sẻ và hỗ trợ đối tượng thể 
hiện tình cảm, suy nghĩ, ý tưởng và 
sự sáng tạo; 
- Có cơ hội tham gia vào các hoạt 
động tôn giáo và xã hội; 
- Học văn hóa truyền thống dân tộc 
và tôn trọng quyền tự do về tôn giáo, 
tín ngưỡng trong khuôn khổ 
pháp luật Việt Nam; 
- Có quyền lựa chọn tôn giáo mà 
không bị phân biệt đối xử, không bị 
ép buộc theo một tôn giáo để được 
chăm sóc trong cơ sở trợ giúp  
xã hội. 
b) Về thể thao, vui chơi, giải trí: 
- Tham gia vào các hoạt động thể 
thao, vui chơi, giải trí phù hợp với 
lứa tuổi và người dân ở cộng đồng; 
hỗ trợ cho người khuyết tật tham gia 
một cách an toàn vào các hoạt động 
kể trên; 
- Được tạo điều kiện để làm quen, 
kết bạn với những người sống xung 
quanh, bạn học ở trường và cộng 
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Loại hình 
Quy hoạch  
mạng lưới 

Quy mô 
Điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất, 
cán bộ nhân viên 

Tiêu chuẩn chăm sóc 

đồng; gặp gỡ với gia đình hoặc 
những người thân, bạn bè, trừ một 
số trường hợp có khả năng đe dọa 
đến sự an toàn của đối tượng. 
4. Về môi trường, khuôn viên  
và nhà ở 
a) Môi trường và khuôn viên của cơ 
sở trợ giúp xã hội bảo đảm các điều 
kiện sau: 
- Có ít nhất một khu vườn, cột cờ và 
không gian phù hợp cho đối tượng 
tập thể dục, vui chơi và thể thao. 
Nếu có ao, hồ thì cần được rào lại, 
bảo đảm an toàn cho đối tượng; 
- Có khu đất để tăng gia, sản xuất 
phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hàng 
ngày tại cơ sở trợ giúp xã hội; 
- Có nơi đổ rác, chất thải thường 
xuyên và các biện pháp xử lý rác, 
chất thải phù hợp; 
- Có hệ thống thoát nước; 
- Có khu chăn nuôi gia súc,  
gia cầm cách xa khu vực văn phòng 
và nhà ở; 
- Có tường rào và đèn chiếu sáng 
nhằm bảo đảm sự an toàn cho cơ 
sở trợ giúp xã hội; 
- Cổng cơ sở trợ giúp xã hội có biển 
ghi tên và địa chỉ rõ ràng; 
- Có phòng tang lễ, nhà thắp hương 
cho đối tượng qua đời. 
b) Cơ sở vật chất của cơ sở trợ giúp 
xã hội bảo đảm có: 
- Cửa ra vào, cửa sổ cung cấp đủ 
ánh sáng và bảo đảm thông thoáng;
- Các hệ thống bảo đảm an toàn cho 
đối tượng, bao gồm việc lắp đặt các 
hệ thống điện, gas và thoát nước 
một cách phù hợp; 
- Các thùng rác phù hợp; 
- Nhà vệ sinh, nhà tắm phù hợp với 
các nhóm đối tượng, bao gồm cả 
người khuyết tật; có nhà vệ sinh, 
nhà tắm riêng cho phụ nữ; 
- Phòng ngủ của đối tượng có diện 
tích phù hợp và bảo đảm diện tích 
để đặt các ngăn tủ chứa vật dụng  
cá nhân cho không quá 8 người; 
- Sắp xếp việc ngủ, nghỉ cho đối 
tượng phù hợp với độ tuổi và giới 
tính; 
- Có khu sinh hoạt chung cho  
đối tượng trong thời gian rảnh rỗi; 
- Có bếp và phòng ăn chung cho  
đối tượng; 
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Loại hình 
Quy hoạch  
mạng lưới 

Quy mô 
Điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất, 
cán bộ nhân viên 

Tiêu chuẩn chăm sóc 

- Có phòng y tế để thực hiện công 
tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
đối tượng; 
- Có trang thiết bị cần thiết cho 
người khuyết tật. 

b) Cơ sở cai nghiện 
ma túy thực hiện 
theo quy định tại 
Nghị định 
số 94/2011/NĐ-CP 
ngày 18/10/2011 của 
Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung  
một số điều của  
Nghị định số 
147/2003/NĐ-CP 
ngày 02/12/2003 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện, thủ tục 
cấp phép và quản lý 
hoạt động của các 
cơ sở cai nghiện ma 
túy tự nguyện;  
Nghị quyết số 
 98/NQ-CP ngày 
26/12/2014 của 
Chính phủ về tăng 
cường chỉ đạo công 
tác phòng, chống, 
kiểm soát và cai 
nghiện ma túy trong 
tình hình mới; 
Quyết định số 
2596/QĐ-TTg ngày 
07/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án đổi 
mới công tác cai 
nghiện ma túy ở Việt 
Nam đến năm 2020, 
bao gồm: 
- Cơ sở điều trị cắt 
cơn, giải độc và 
phục hồi sức khỏe; 
- Cơ sở thực hiện 
các hoạt động giáo 
dục, phục hồi hành 
vi, nhân cách; lao 
động trị liệu, hướng 
nghiệp, dạy nghề, 
chuẩn bị tái hòa 
nhập cộng đồng; 
phòng, chống tái 
nghiện; 
- Cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện 

Phù hợp với quy 
hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội  

và các quy hoạch 
khác của ngành, 
địa phương 

Phục vụ từ 10 
đối tượng trở lên

1. Thực hiện theo Nghị 
định số 94/2011/NĐ-
CP ngày 18/10/2011 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định 
số 147/2003/NĐ-CP ngày 
02/12/2003 của Chính 
phủ quy định về điều kiện, 
thủ tục cấp phép và quản 
lý hoạt động của các cơ 
sở cai nghiện ma túy tự 
nguyện. 
2. Nghị quyết số 98/NQ-
CP ngày 26/12/2014 của 
Chính phủ về tăng cường 
chỉ đạo công tác phòng, 
chống, kiểm soát và cai 
nghiện ma túy trong tình 
hình mới. 
3. Quyết định số 
2596/QĐ-TTg ngày 
27/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án đổi mới công 
tác cai nghiện ma túy ở 
Việt Nam đến năm 2020. 

Giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, 
điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội 
1. Áp dụng các bài thuốc đông y 
hoặc thuốc từ dược liệu đã được  
Bộ Y tế cho phép lưu hành. 
2. Thực hiện các biện pháp tâm lý, 
vật lý trị liệu, giúp cho người nghiện 
ma túy bớt lo âu, làm giảm hội 
chứng cai. 
3. Trong thời gian điều trị cắt cơn 
phải thực hiện nghiêm túc các quy 
định của Bộ Y tế về điều trị cắt cơn, 
giải độc. Giai đoạn điều trị cắt cơn, 
giải độc: Thực hiện từ 10 - 20 ngày. 
4. Tổ chức truyền thông giáo dục 
sức khỏe về các bệnh nhiễm trùng 
cơ hội, HIV/AIDS và các bệnh nhiễm 
khuẩn lây truyền qua đường tình 
dục cho người nghiện ma túy. 
5. Tư vấn cho người nghiện ma túy 
về điều trị nghiện ma túy, giúp họ có 
cơ hội tìm hiểu về tác hại của ma 
túy và hậu quả của việc sử dụng ma 
túy; đồng thời thảo luận với từng 
người nghiện ma túy về kế hoạch 
điều trị phù hợp nhất với hoàn cảnh 
và điều kiện của từng người. 
Giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi 
hành vi, nhân cách 
I. Thực hiện liệu pháp tâm lý tập thể:
a) Giao ban buổi sáng; hội thảo về 
các chủ đề đạo đức, trách nhiệm với 
gia đình và xã hội về tác hại của 
nghiện ma túy. Các hoạt động 
phong phú, thể hiện tình thương yêu 
của tập thể với cá nhân và trách 
nhiệm của cá nhân với tập thể đó 
như một gia đình; 
b) Tổ chức cho người nghiện ma túy 
học tập về đạo đức, lối sống, quyền 
và nghĩa vụ của công dân; tìm hiểu 
Luật Phòng, chống ma túy và các 
văn bản pháp luật khác; rèn luyện, 
tác phong, lối sống lành mạnh không 
ma túy; 
c) Ngoài ra, có thể dùng các phương 
pháp trị liệu tâm lý khác như tâm 
năng dưỡng sinh, thiền trong trị liệu 
tập thể. 
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Quy mô 
Điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất, 
cán bộ nhân viên 

Tiêu chuẩn chăm sóc 

thực hiện toàn bộ 
quy trình cai nghiện, 
phục hồi. 

2. Thực hiện liệu pháp tâm lý 
nhóm: Tổ chức người nghiện ma túy 
thành từng nhóm: nhóm cùng hoàn 
cảnh, nhóm cùng tiến bộ. Tại mỗi 
nhóm, người nghiện ma túy có thể 
bày tỏ những tâm tư, vướng mắc, lo 
âu để mọi người trong nhóm cùng 
thảo luận, tìm cách giúp đỡ, xóa bỏ 
sự cô độc, mặc cảm, thúc đẩy sự 
tôn trọng lẫn nhau, sự cởi mở và 
chia sẻ giữa mọi người. 
Hoạt động này phải được duy trì 
thường xuyên (hằng ngày, hàng 
tuần, hằng tháng). 
3. Thực hiện liệu pháp tâm lý cá 
nhân: Tổ chức hoạt động tư vấn cá 
nhân giúp người nghiện ma túy tháo 
gỡ những vướng mắc, lo lắng về gia 
đình, sức khỏe, bệnh tật. 
4. Thực hiện liệu pháp lao động: Tổ 
chức cho người nghiện ma túy tham 
gia các hoạt động lao động hàng 
ngày như: dọn vệ sinh, nấu ăn, trồng 
cây và các hoạt động lao động khác 
nhằm giúp người nghiện ma túy hiểu 
được giá trị của sức lao động và 
phục hồi sức khỏe. 
5. Liệu pháp thể dục - thể thao, vui 
chơi giải trí: Tổ chức cho người 
nghiện ma túy tham gia các hoạt 
động thể dục - thể thao, vui chơi giải 
trí như: bóng đá, bóng chuyền, văn 
hóa - văn nghệ, xem tivi và các loại 
hình thể thao, giải trí khác. 
Những hoạt động trị liệu trên được 
lặp lại hằng ngày, xen kẽ với lao 
động trị liệu, duy trì hằng ngày từ 6 
giờ đến 22 giờ (trừ giờ ăn trưa, nghỉ 
trưa, ăn tối). 
Giai đoạn lao động trị liệu, học nghề
1. Lao động trị liệu: Tổ chức lao 
động trị liệu với mục đích phục hồi 
sức khỏe và kỹ năng lao động cho 
người nghiện ma túy. Căn cứ vào 
sức khỏe, độ tuổi, giới tính, nghề 
nghiệp của người nghiện ma túy. 
2. Dạy nghề, tạo việc làm: Tùy theo 
tình hình cơ sở vật chất, kinh phí, 
nhu cầu của người nghiện ma túy có 
thể mở các lớp dạy nghề, tạo việc 
làm cho người nghiện ma túy hoặc 
liên kết với các cơ sở dạy nghề để 
tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ 
học nghề cho người nghiện ma túy. 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02/2006/TT-BLĐTBXH  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2006 

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005  
của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS  

và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS  
trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước  

 

Căn cứ Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, 
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định này như sau:  

 

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp và phụ cấp quy định tại Điều 1 Quyết định số 
313/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là 
Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg) bao gồm:  

1. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, không 
nơi nương tựa, tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. Người hiện đang 
sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước phát hiện bị nhiễm HIV/AIDS. 

2. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.  

3. Người nhiễm HIV/AIDS sống tại cộng đồng, do xã, phường quản lý, không còn khả 
năng lao động, không có nguồn thu nhập, thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định tại Quyết định 
số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.  

4. Cán bộ, viên chức làm việc trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trực tiếp làm 
nhiệm vụ quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.  

5. Cán bộ, viên chức y tế làm các công việc trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.  

II- CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP VÀ PHỤ CẤP  

1. Trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước 
thấp nhất là 140.000 đồng/người/tháng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ theo quy định tại điểm b và 
điểm c khoản 1 Điều 2 của Quyết định 313/2005/QĐ-TTg.  

2. Trợ cấp sinh hoạt phí đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội 
của Nhà nước thấp nhất bằng 210.000 đồng/trẻ em/tháng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ quy định tại 
điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 của Quyết định 313/2005/QĐ-TTg.  
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3. Trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên đối với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do xã, 
phường, thị trấn quản lý thấp nhất là 65.000 đồng/người/tháng.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể điều chỉnh các mức trợ cấp quy định tại điểm 1, 
2, 3 nêu trên nhưng không được thấp hơn mức quy định tại Thông tư này.  

4. Cách tính phụ cấp đối với các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định 
313/2005/QĐ-TTg như sau:  

Mức  
phụ cấp 

= 

Mức 
lương  

tối thiểu 
chung 

x 

Hệ số lương ngạch, bậc hiện 
hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo (nếu có) + % phụ cấp thâm niên 
vượt khung tính theo lương tối thiểu 

(nếu có) 

x 50% 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Cơ sở xã hội B có hệ số lương 4,98, bậc 9 ngạch 
viên chức loại A1 (theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các 
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ), hưởng 8% phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo 0,30. Mức phụ cấp tính cho 1 tháng của Ông A như sau:  

Mức phụ cấp = 350.000 x [4,98 + 0,30 + (4,98 x 8%) x 50%] = 993.720 đ 

+ Phụ cấp này được tính và chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.  

+ Phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.  

+ Khoản phụ cấp này chỉ được hưởng khi đang làm các công việc trực tiếp khám, điều trị, 
chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước và không 
được tính hưởng phụ cấp trong thời gian sau:  

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy 
định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ 
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc 
người nhiễm HIV/AIDS liên tục từ 3 tháng trở lên.  

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.  

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội 
hiện hành của Nhà nước.  

- Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế.  

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Những đối tượng quy định tại các điểm 1, 2, 3 mục I của Thông tư này phải có văn bản 
kết luận nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 3052/2000/QĐ-
BYT ngày 29 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phòng xét 
nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính).  

Riêng đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, không có nguồn thu 
nhập, không nơi nương tựa, tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước thì bản 
thân hoặc người thân thích làm đơn tự nguyện vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.  

Quy trình xét duyệt hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên đối với đối tượng bị nhiễm 
HIV/AIDS tại cộng đồng do xã, phường quản lý và tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội của 
Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ 
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Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội và Thông 
tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của 
Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.  

2. Cán bộ, viên chức làm việc trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước trực tiếp làm 
nhiệm vụ quản lý, điều chỉnh, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS bị phơi nhiễm HIV hoặc bị 
nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định tại điểm 4 mục I Thông tư này làm đơn 
đề nghị hưởng chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn 
rủi ro nghề nghiệp gửi Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội.  

Điều kiện xác định và hồ sơ, thủ tục thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV 
hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực hiện theo mục II và III của Thông tư 
số 09/2005/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2005 về hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi 
nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.  

3. Hàng năm, Giám đốc các cơ sở bảo trợ xã hội lập danh sách cán bộ, viên chức làm các 
công việc được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Quyết định nêu trên trình cơ quan quản 
lý trực tiếp duyệt thực hiện về chế độ trợ cấp và phụ cấp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 2 
của Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg.  

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

  KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG  

 
(Đã ký) 

 
  

Đàm Hữu Đắc  
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2012
  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc,  
nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 
21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được 
sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 
89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định 
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô 
nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích và Quyết 
định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm 
sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn các nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường liên quan 
đến việc phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế, chất 
thải rắn, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, kiểm soát bụi, khí thải và tiếng ồn, độ rung, ánh sáng 
và cảnh quan môi trường (gồm: cây xanh, đường nội bộ, hành lang) trong và khu vực xung quanh 
của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư Liên tịch này áp dụng đối với các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng xã hội 
thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở), bao gồm: 
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a) Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; 

b) Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện tự nguyện được thành lập 
theo Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục 
cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 

c) Các trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 

d) Cơ sở bảo trợ xã hội; 

đ) Nhà xã hội; 

e) Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng; 

g) Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công. 

Điều 3. Yêu cầu về quy hoạch và công nghệ 

1. Đối với cơ sở khi xây dựng mới hoặc mở rộng 

a) Xây dựng, bố trí mặt bằng hạ tầng cơ sở bảo đảm không gây ra các tác động, ảnh hưởng 
từ khu vực phát sinh chất thải đến các khu vực khác. Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất 
thải theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Xây dựng hệ thống xử lý chất thải có công suất phù hợp với quy mô của cơ sở; 

c) Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp, bảo đảm chất thải sau khi xử lý đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

2. Đối với cơ sở đang hoạt động có gây ô nhiễm môi trường 

Xây dựng phương án nâng cấp, xử lý, khắc phục chất thải gây ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh 
môi trường của cơ sở; sử dụng công nghệ phù hợp để khắc phục ô nhiễm môi trường và đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Điều 4. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký, 
xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các 
nội dung trong báo cáo 

1. Cơ sở khi lập dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa phải căn cứ vào nội 
dung, quy mô của dự án để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký xác nhận bản 
cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký, xác 
nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện, kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các nội dung 
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

Điều 5. Quản lý chất thải rắn, chất thải y tế 

1. Việc thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

2. Việc thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý chất thải y tế. 

Điều 6. Quản lý nước thải 

1. Cơ sở có phương án thu gom, xử lý nước thải bảo đảm trước khi xả thải ra môi trường 
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. 

2. Hệ thống xử lý nước thải bảo đảm các yêu cầu sau: 
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a) Sử dụng quy trình công nghệ phù hợp với loại nước thải cần xử lý; 

b) Đủ công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải ra từ cơ sở, có biện pháp xử lý kịp thời khi 
thiết bị gặp sự cố; 

c) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, 
giám sát và theo đúng quy định về xả nước thải. 

3. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn. 

Điều 7. Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng 

Cơ sở có trách nhiệm kiểm soát, xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng bảo đảm đạt 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Công trình xây dựng hoặc máy móc, thiết bị sử 
dụng các nhiên liệu, nguyên liệu có phát tán bụi, khí thải độc hại phải có thiết bị che chắn, hoặc 
có bộ phận lọc giảm khí thải độc hại hoặc sử dụng các biện pháp khác bảo đảm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Điều 8. Quản lý và kiểm soát nấm mốc, đường nội bộ, cây xanh, hành lang và cảnh 
quan môi trường 

Cơ sở có trách nhiệm: 

1. Kiểm soát, xử lý nấm mốc, đường nội bộ, cây xanh, hành lang và cảnh quan môi trường 
theo quy mô, tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở. 

2. Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho các đối tượng tham gia lao động tại cơ sở. 

Điều 9. Quan trắc, thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường 

1. Cơ sở có trách nhiệm thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường và các tác động môi 
trường do hoạt động của cơ sở gây ra. Việc thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc theo 
quy định sau đây: 

a) Định kỳ 2 lần/năm, cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác định các yếu tố 
môi trường; 

b) Theo dõi số lượng, khối lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn chất thải rắn, nước thải, 
khí thải của cơ sở; 

c) Dự báo diễn biến chất lượng nước thải, khí thải trước và sau khi xử lý theo nội dung 
chương trình giám sát môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam 
kết bảo vệ môi trường. 

2. Các cơ sở có trách nhiệm thống kê, lưu trữ số liệu để phục vụ công tác quản lý môi trường. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội 
dung của Thông tư này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều tra, khảo sát, thống 
kê, phân tích và lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

3. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở. 

4. Nghiên cứu thí điểm và nhân rộng mô hình bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở. 

5. Thông tin, truyền thông về bảo vệ môi trường trong các cơ sở. 
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Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng trình cấp có 
thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường 
đối với cơ sở. 

2. Kiểm tra các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở. 

3. Tổng hợp kế hoạch và phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các cơ sở quản lý và 
nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo đề nghị của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn việc quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở; tổng hợp kinh phí quản lý và bảo 
vệ môi trường trong các cơ sở; kiểm tra các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ 
sở; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở; xây dựng 
mô hình; tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các cơ sở. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở: đào tạo, hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ; 
tổng hợp kế hoạch kinh phí hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của cơ sở trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê, 
đánh giá định kỳ hàng năm để có biện pháp kịp thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại 
cơ sở. 

3. Sở Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở trên 
cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Xây dựng bản cam kết, đăng ký bảo vệ môi trường và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường trong cơ sở. 

3. Phòng ngừa, hạn chế và khắc phục các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 
của cơ sở. 

4. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, học viên trong cơ sở. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấp hành chế độ 
kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường. 

7. Nộp phí bảo vệ môi trường và thực hiện các nghĩa vụ tài chính về môi trường. 

8. Đăng ký quản lý chất thải nguy hại theo quy định. 

9. Đào tạo ít nhất một (01) cán bộ có kiến thức cơ bản về môi trường để giúp lãnh đạo cơ sở 
trong công tác bảo vệ môi trường. 

10. Tổ chức thực hiện các dự án về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong cơ sở. 
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Điều 14. Kinh phí hoạt động bảo vệ môi trường 

Kinh phí hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường; kinh phí đầu tư thiết bị, hệ thống xử lý 
chất thải và vận hành được huy động từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách Nhà nước (vốn đầu tư phát triển; kinh phí sự nghiệp môi trường). 

2. Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 

3. Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

4. Từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2012. 

2. Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 
của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn 
về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và 
người sau cai nghiện ma túy hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

  
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bùi Cách Tuyến 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động,  
tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định 
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành Thông tư liên tịch quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ 
chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, 
tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

2. Thông tư này được áp dụng đối với tất cả các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập (sau đây gọi tắt là Trung tâm) do cơ quan, tổ chức và cá nhân thành lập. 

Điều 2. Khái niệm và phân loại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

Trung tâm là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ 
tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết 
tật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

Trung tâm có hai loại hình: công lập và ngoài công lập. 
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Trung tâm công lập là đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập, được nhà nước đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và được bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường 
xuyên theo quy định. 

Trung tâm ngoài công lập là đơn vị sự nghiệp hoạt động trợ giúp người khuyết tật do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

1. Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; 

2. Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương 
thức giáo dục phù hợp; 

3. Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; 

4. Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; 

5. Cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức 
độ khuyết tật. 

Điều 4. Tên của Trung tâm 

1. Tên của Trung tâm được quy định như sau: 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập + tên riêng. 

2. Tên của Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ 
giao dịch của Trung tâm. 

Điều 5. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ 
hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với Trung tâm công lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập, cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể đối với Trung tâm ngoài 
công lập. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động của Trung tâm. 

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Trung tâm 

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm công lập gồm: 

a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; 

b) Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; 

c) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của Trung tâm; 

d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm ngoài công lập gồm: 

a) Nguồn đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập Trung tâm; 

b) Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; 

c) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của Trung tâm; 

d) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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Chương II 

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, 
GIẢI THỂ TRUNG TÂM 

 

Điều 7. Điều kiện thành lập Trung tâm 

Trung tâm được thành lập khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; 

2. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương; 

3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân 
sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. 

4. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. 

Điều 8. Điều kiện hoạt động của Trung tâm 

Trung tâm được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; 

2. Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm người khuyết tật: 

a) Trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên; 

b) Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm; 

c) Khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có người khuyết tật nội trú; 

d) Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, 
dạy nghề; 

e) Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của Trung tâm. 

3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp 
với các phương thức giáo dục người khuyết tật 

a) Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp 
đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của 
người khuyết tật, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho người khuyết tật; 

b) Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật; 

c) Nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục người khuyết tật. 

4. Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương 
thức giáo dục người khuyết tật, gồm: 

a) Nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật thuộc các 
dạng tật; 

b) Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục người khuyết tật thuộc các dạng tật; 

c) Tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ 
tật của người khuyết tật. 

Điều 9. Điều kiện đình chỉ hoạt động Trung tâm 

Trung tâm bị đình chỉ hoạt động khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

1. Không bảo đảm các quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch này. 
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2. Có hành vi gian lận để được thành lập, hoạt động. 

3. Người cho phép thành lập, hoạt động không đúng thẩm quyền. 

4. Không triển khai hoạt động trong thời hạn quy định cho phép, kể từ ngày được phép 
hoạt động. 

5. Vi phạm quy định của pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ bị đình chỉ. 

6. Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Điều kiện tổ chức lại Trung tâm 

Trung tâm được tổ chức lại khi bảo đảm đủ các điều kiện sau: 

1. Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; 

2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tật của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); 

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

Điều 11. Điều kiện giải thể Trung tâm 

Trung tâm bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

1. Không còn chức năng, nhiệm vụ. 

2. Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo 
đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập. 

3. Vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm. 

4. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc 
đình chỉ. 

5. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức 
Trung tâm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG,  
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM 

 
Mục 1 

THÀNH LẬP TRUNG TÂM 
 
Điều 12. Đề án thành lập 

1. Đề án thành lập Trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập xây dựng, trình Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập. 

2. Nội dung Đề án thành lập Trung tâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 
55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 
thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 13. Tờ trình thành lập 

1. Tờ trình thành lập Trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trình Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập. 

2. Nội dung tờ trình thành lập Trung tâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Nghị định 
số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Điều 14. Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập gửi Đề án thành lập đến các cơ quan, tổ chức có liên 
quan theo quy định của pháp luật và theo quy chế làm việc của cơ quan để lấy ý kiến bằng văn 
bản đối với việc thành lập Trung tâm. 

Điều 15. Hồ sơ thành lập 

Hồ sơ thành lập Trung tâm gồm: 

1. Hồ sơ thẩm định 

a) Đề án thành lập Trung tâm; 

b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm, dự thảo Quyết định thành lập hoặc dự 
thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 
tâm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành 
lập Trung tâm; 

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép 
thành lập Trung tâm 

a) Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu 
khác có liên quan; 

b) Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập 
Trung tâm đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức. 

Điều 16. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập 

1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ thành lập Trung tâm đến Sở Nội vụ để thẩm 
định; đối với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào 
mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập. 

2. Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ thành lập Trung tâm phải lập danh mục hồ sơ theo dõi 
quá trình xử lý theo quy định. 

3. Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 
và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. 

Điều 17. Xử lý hồ sơ thành lập 

1. Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơ thành lập Trung tâm theo quy chế 
làm việc của cơ quan để thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc 
quyết định cho phép thành lập Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập có văn bản giải trình bổ sung để làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ. 

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoàn tất hồ sơ và các 
thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho 
phép thành lập Trung tâm. 

Điều 18. Thẩm định thành lập 

1. Cơ quan, tổ chức thẩm định: Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định thành lập Trung tâm; 

2. Nội dung thẩm định: 
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a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm; 

b) Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; 
cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của Trung tâm; 

c) Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Trung tâm khi được thành lập; 

d) Tính khả thi của việc thành lập Trung tâm; 

đ) Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập 
Trung tâm, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. 

Điều 19. Quyết định thành lập 

Căn cứ văn bản đề nghị thành lập, văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định 
thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm. 

Điều 20. Thời hạn giải quyết việc thành lập 

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ 
tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định. 

2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; 
trường hợp không đồng ý việc thành lập Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm biết rõ lý do. 

 

Mục 2 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM 
 

Điều 21. Đề án, tờ trình tổ chức lại, giải thể Trung tâm 

1. Nội dung Đề án và tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm gồm: 

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm; 

b) Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các 
vấn đề khác có liên quan; 

c) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản 
vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); 

d) Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với 
việc thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và thời hạn xử lý. 

2. Trình tự, thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép tổ chức lại, cho phép giải 
thể Trung tâm thực hiện như đối với việc thành lập Trung tâm. 

Điều 22. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm 

1. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm bao gồm: 

a) Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm; 

b) Tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể 
Trung tâm; 

c) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, 
tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

2. Việc gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ về tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép 
tổ chức lại, giải thể Trung tâm được thực hiện như quy định đối với việc thành lập Trung tâm. 
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Điều 23. Thời hạn giải quyết việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm 

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ 
tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định. 

2. Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm 
định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép tổ 
chức lại, cho phép giải thể Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể hoặc 
cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do. 

 
Mục 3 

HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 
 

Điều 24. Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động của Trung tâm 

1. Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm gồm: 

a) Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ điều kiện đáp ứng 
hoạt động tương ứng với các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này; 

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm. 

2. Trình tự cho phép hoạt động của Trung tâm 

a) Giám đốc Trung tâm đề nghị cho phép Trung tâm hoạt động phải có hồ sơ hợp lệ theo 
quy định tại khoản 1 Điều này gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn 
bản yêu cầu giám đốc Trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và yêu cầu của 
Giám đốc Trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện 
hoạt động theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch này và quyết định cho phép Trung tâm hoạt 
động. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh và thông báo cho Giám đốc Trung tâm biết rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 24 (hai mươi tư) tháng, kể từ ngày có Quyết định thành lập hoặc Quyết 
định cho phép thành lập, nếu Trung tâm không hoạt động thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh thu hồi 
Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập. 

Điều 25. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của Trung tâm 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn thanh tra đánh giá tình hình thực tế của 
Trung tâm và đề xuất phương án xử lý. 

2. Căn cứ kết quả thanh tra, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định đình 
chỉ hoạt động của Trung tâm, trong đó phải nêu rõ lý do, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm 
quyền lợi đối với người khuyết tật và cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm; thời hạn đình 
chỉ hoạt động của Trung tâm nhiều nhất là 12 (mười hai) tháng. Quyết định đình chỉ hoạt động 
của Trung tâm phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Trong thời gian đình chỉ hoạt động của Trung tâm, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc 
đình chỉ được khắc phục thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Trung tâm 
hoạt động trở lại. Sau thời gian đình chỉ hoạt động của Trung tâm, nếu các nguyên nhân dẫn đến 
việc đình chỉ chưa được khắc phục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực 
tế để quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm lần thứ 2; thời hạn đình chỉ lần thứ 2 không 
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quá 12 tháng. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động lần thứ 2 mà Trung tâm vẫn không khắc phục được 
những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể Trung tâm. 

 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 
 

Điều 26. Phát hiện khuyết tật, can thiệp giáo dục sớm người khuyết tật 

1. Chủ trì, phối hợp với người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện khuyết tật và xác định ảnh hưởng của khuyết tật 
đối với việc giáo dục người khuyết tật. 

2. Chủ trì, phối hợp với người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chương trình can thiệp giáo dục sớm người 
khuyết tật, bao gồm: xác định năng lực, nhu cầu của người khuyết tật, xây dựng mục tiêu, lập kế 
hoạch, thực hiện các biện pháp can thiệp giáo dục sớm và đánh giá kết quả can thiệp giáo dục. 

Điều 27. Tư vấn giáo dục người khuyết tật 

1. Tư vấn cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật lựa chọn phương thức giáo 
dục phù hợp với người khuyết tật. 

2. Tư vấn cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật tới các cơ sở chăm sóc, giáo 
dục, hướng nghiệp phù hợp với nhu cầu tâm lý, sức khỏe của người khuyết tật. 

Điều 28. Hỗ trợ người khuyết tật 

1. Phát triển và rèn luyện các kĩ năng xã hội cho người khuyết tật trước tuổi đi học. 

2. Phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu giáo dục của người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng. 

3. Rèn luyện các kĩ năng đặc thù đáp ứng nhu cầu giáo dục của người khuyết tật. 

4. Hướng nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. 

5. Liên hệ với các dịch vụ phù hợp cho người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật. 

6. Tổ chức cho người khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng. 

7. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác cho người khuyết tật. 

Điều 29. Cung cấp nội dung chương trình, phương pháp, thiết bị, tài liệu dạy học đặc 
thù phù hợp 

1. Xây dựng nội dung chương trình, bồi dưỡng phương pháp và chuyển giao công nghệ 
giáo dục khuyết tật cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những người có liên quan; tổ chức 
các hoạt động giáo dục phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật. 

2. Cung cấp sách giáo khoa chuyển đổi bằng chữ nổi Braille, thiết bị, tài liệu đối với người 
khiếm thị; sách giáo khoa chuyển đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị, tài liệu đối với người 
khiếm thính; tài liệu, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ, người khuyết tật ngôn ngữ và người 
khuyết tật dạng khác. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, 
ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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1. Tổ chức tuyên truyền, phối hợp thực hiện kế hoạch; huy động nguồn lực cho việc thành 
lập, hoạt động của Trung tâm; 

2. Hướng dẫn các Trung tâm hiện đang hoạt động đã đáp ứng các quy định tại Thông tư liên 
tịch này làm tờ trình đề nghị để được công nhận là Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ về giáo dục người khuyết tật của Trung tâm. 

Điều 31. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép thành lập, cho phép tổ 
chức lại, cho phép giải thể Trung tâm. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thẩm định 
thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép thành lập, cho phép tổ chức lại, cho phép 
giải thể Trung tâm; 

b) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật chuyển đổi thành 
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

c) Thẩm định và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động của Trung tâm; 

d) Thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với hoạt động của Trung tâm trên phạm vi 
địa phương. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo trong việc thẩm định thành lập tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép 
thành lập, cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm. 

Điều 32. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2013. 

2. Các Trung tâm ngoài công lập được áp dụng Thông tư liên tịch này. 

3. Nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ 
sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. 

Điều 33. Trách nhiệm thi hành 

Các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những quy định tại Thông tư liên 
tịch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)  
 

Nguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THỨ TRƯỞNG 
(Đã ký)  

 
Nguyễn Thị Nghĩa 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 55/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên  
không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn  

tại các cơ sở trợ giúp trẻ em 

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định 
điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 
81/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ 
sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc tiếp 
nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên 
không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là đối tượng) tại các cơ sở trợ giúp trẻ em. 

2. Cơ sở trợ giúp trẻ em quy định tại Thông tư này gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ 
sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người 
khuyết tật, trung tâm công tác xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở). 
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Điều 2. Đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở 

1. Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 
và quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 
của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn được tiếp nhận vào cơ sở thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Trong thời gian lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

b) Đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở. 

2. Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định quy định tại Khoản 1 Điều này là 
trường hợp không xác định được nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có nơi đăng ký 
thường trú, đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống tại đó và thường xuyên đi lang thang, không 
ở một nơi cố định. 

Điều 3. Nhiệm vụ của cơ sở 

1. Tiếp nhận, quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này. 

2. Cử đại diện tham gia cuộc họp tư vấn để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn. 

3. Phân công nhân viên công tác xã hội hoặc người có kinh nghiệm quản lý, giáo dục người 
chưa thành niên trực tiếp trợ giúp đối tượng. 

4. Tạo điều kiện cho đối tượng được đi học, tham gia các chương trình học tập hoặc dạy 
nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương. 

5. Phối hợp với trung tâm công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh địa 
chỉ, người thân của đối tượng để trợ giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng. 

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại cộng đồng trong việc quản lý, giáo 
dục và trợ giúp đối tượng. 

7. Tổ chức quản lý đối tượng phù hợp với nhiệm vụ của cơ sở. 

Điều 4. Nhiệm vụ của người được phân công trực tiếp giúp đỡ đối tượng 

Người được phân công trực tiếp giúp đỡ đối tượng thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Thu thập thông tin về đối tượng và gia đình. 

2. Đánh giá đặc điểm tâm sinh lý, thể chất và nhu cầu trợ giúp của đối tượng. 

3. Xây dựng và trình người đứng đầu cơ sở phê duyệt kế hoạch quản lý, giáo dục và trợ 
giúp đối tượng, gồm: 

a) Mục tiêu quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng; 

b) Nội dung hoạt động quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng, gồm: Phổ biến, giáo dục 
pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi 
phạm pháp luật của đối tượng; giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp; hỗ trợ đối tượng tham 
gia các chương trình học tập phù hợp; tư vấn, trị liệu tâm lý; tìm gia đình, cá nhân nhận chăm sóc 
đối tượng (nếu có); hỗ trợ dạy nghề, việc làm; kết nối cá nhân, gia đình, cộng đồng và các tổ chức 
để trợ giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng; 
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d) Theo dõi, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (nếu cần thiết); 

đ) Thời gian thực hiện. 

Điều 5. Hồ sơ tiếp nhận và quản lý đối tượng 

1. Hồ sơ tiếp nhận đối tượng vào cơ sở, gồm: 

a) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc giấy chứng 
nhận đã chấp hành xong quyết định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

c) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở đối với trường 
hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư này (mẫu số 01 kèm theo Thông tư này); 

d) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có); 

đ) Biên bản bàn giao đối tượng của Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ sở; 

e) Bản sao Bệnh án (nếu có); 

g) Quyết định tiếp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (mẫu số 02 kèm theo Thông 
tư này). 

2. Hồ sơ quản lý đối tượng 

Cơ sở có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý đối tượng. Hồ sơ quản lý đối tượng gồm: 

a) Hồ sơ tiếp nhận đối tượng vào cơ sở; 

b) Kế hoạch quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng; 

c) Quyết định đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng; 

d) Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng. 

Điều 6. Thẩm quyền tiếp nhận và đưa đối tượng ra khỏi cơ sở 

1. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở. 

2. Người đứng đầu cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở. 

Điều 7. Trình tự và thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở 

1. Trình tự tiếp nhận 

a) Trưởng công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng; 

b) Đối tượng hoặc người giám hộ có đơn đề nghị gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã 
có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp 
quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư này; 

c) Khi nhận được 01 hồ sơ đề nghị của Trưởng công an xã và đơn của đối tượng hoặc người 
giám hộ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở; 

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Lao động- 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản 
đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối tượng vào cơ sở; 

đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền 
quản lý; 
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e) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ của 
đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho 
cơ sở. 

2. Thủ tục tiếp nhận 

a) Cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng vào cơ sở để quản lý, giáo dục, trợ 
giúp và hoàn thiện theo quy trình sau: 

Bước 1. Lập biên bản bàn giao đối tượng có chữ ký của cơ sở và Ủy ban nhân dân cấp xã 
có thẩm quyền; 

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối 
tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng; 

Bước 3. Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối 
tượng kịp thời; 

Bước 4. Quyết định tiếp nhận vào cơ sở; 

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định. 

b) Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện theo trình tự tiếp nhận quy định tại Khoản 1 Điều này 
kể từ khi tiếp nhận đối tượng. 

Điều 8. Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở 

1. Điều kiện đưa đối tượng ra khỏi cơ sở 

Đối tượng ra khỏi cơ sở khi có một trong các điều kiện sau: 

a) Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có 
đơn đề nghị; 

b) Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học 
nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 
sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi. 

2. Trình tự đưa đối tượng ra khỏi cơ sở 

a) Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề 
nghị gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng; 

b) Cơ sở bàn giao đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ 
đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

Điều 9. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ 

1. Hồ sơ quản lý đối tượng được ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin trong quá trình 
quản lý đối tượng. 

2. Hồ sơ quản lý đối tượng được lưu trữ và bảo mật tại cơ sở theo quy định của pháp luật về 
lưu trữ. Việc chia sẻ thông tin cá nhân của đối tượng phải có sự đồng ý của đối tượng hoặc người 
giám hộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ sở. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Rà soát, quyết định danh sách cơ sở tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú 
ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
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b) Hỗ trợ cơ sở nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thực hiện nhiệm 
vụ tiếp nhận, quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng; 

c) Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội làm 
công tác trợ giúp đối tượng; 

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm (trước ngày 31 tháng 12) và đột xuất, báo cáo Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về công tác quản lý người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại cơ sở. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đề nghị Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng theo thẩm quyền; 

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công tác quản 
lý người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Trưởng công an cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức văn hóa - xã hội hoặc 
công chức Lao động - Thương binh và Xã hội lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở; 

b) Phối hợp với cơ sở để xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, giáo dục và trợ giúp 
đối tượng; 

c) Tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho cơ sở; phối hợp với cơ sở hỗ trợ đối tượng đủ 
điều kiện ra khỏi cơ sở hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; 

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác 
quản lý, giáo dục và trợ giúp người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

4. Cơ sở trợ giúp trẻ em có trách nhiệm: 

a) Bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục 
và trợ giúp đối tượng; 

b) Có kế hoạch trợ giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; 

c) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) và đột xuất, 
báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng 
của cơ sở. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn./. 

 
  
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 05/2016/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016
  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP  
ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với  

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở 
quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối 
với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp và vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức 
và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma 
túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2016/NĐ-CP). 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp 

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và các đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, 
phụ cấp được bảo đảm từ nguồn thu của đơn vị. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí 
thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, nguồn cung 
ứng dịch vụ, lao động sản xuất; nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà 
nước hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt 
động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm 
trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện 
hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở, kinh phí tăng thêm để 
thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước 
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phù hợp với từng thời kỳ. Riêng năm 2016, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, 
nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền 
lương theo hướng dẫn về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương 
cơ sở năm 2016 và gửi cơ quan tài chính xem xét, thẩm định theo quy định. 

Điều 3. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 7 Nghị định 
26/2016/NĐ-CP bao gồm xã hoặc thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy 
định tại: Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương 
trình 135 năm 2016; Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai 
đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 12/2016/QĐ-
TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 
số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 2 năm 2016 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào 
diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt 
khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi và các quy định khác có liên quan. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2016. 

2. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 
năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 
người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản 
ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Trọng Đàm  
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 33/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội 
tại cơ sở trợ giúp xã hội  

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về cơ cấu 
tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ 
giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 
công lập, gồm: 

1. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi. 

2. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật. 

4. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội 
hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

6. Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những 
điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội. 

7. Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật. 
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Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC NHÂN VIÊN TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. 

2. Cơ cấu tổ chức 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cơ sở trợ giúp xã hội công lập căn cứ vào nhiệm 
vụ, quy mô, số lượng đối tượng phục vụ và số lượng công chức, viên chức và người lao động để 
quy định cơ cấu tổ chức thành các phòng, khoa hoặc bộ phận cho phù hợp, bảo đảm không làm 
tăng số phòng hiện có, không làm tăng số lượng người làm việc hiện có của các cơ sở trợ giúp xã 
hội công lập trên địa bàn; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, 
viên chức và người lao động theo quy định. Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội công lập 
được xác định theo các nhóm công việc cơ bản sau: 

a) Hành chính - Tổng hợp; 

b) Công tác xã hội và phát triển cộng đồng; 

c) Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn; 

d) Y tế - Phục hồi chức năng; 

đ) Các phòng, khoa hoặc bộ phận có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định. 

3. Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều này 
để quyết định cơ cấu tổ chức cho phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. 

Điều 4. Vị trí việc làm 

Vị trí việc làm tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm: 

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành: 

a) Giám đốc; 

b) Phó Giám đốc; 

c) Trưởng phòng; 

d) Phó Trưởng phòng; 

đ) Trưởng khoa; 

e) Phó Trưởng khoa. 

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội: 

a) Công tác xã hội; 

b) Tâm lý; 

c) Chăm sóc trực tiếp đối tượng; 

d) Y tế, điều dưỡng; 

đ) Chăm sóc dinh dưỡng; 

e) Phục hồi chức năng; 

g) Dạy văn hóa; 

h) Dạy nghề; 

i) Vị trí việc làm khác theo quy định của pháp luật. 
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3. Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ: 

a) Kế toán; 

b) Hành chính - Tổng hợp; 

c) Quản trị; 

d) Thủ quỹ; 

đ) Văn thư; 

e) Lái xe; 

g) Bảo vệ; 

h) Các vị trí việc làm khác theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cơ sở trợ giúp xã hội công lập quyết định vị trí 
việc làm, ghép vị trí việc làm hoặc bổ sung danh sách vị trí việc làm mới theo quy định của pháp 
luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập quyết định vị trí việc làm, người làm việc 
của cơ sở cho phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. 

Điều 5. Định mức nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Giám đốc: Mỗi cơ sở trợ giúp xã hội có 01 Giám đốc. 

2. Phó Giám đốc: Mỗi cơ sở trợ giúp xã hội có không quá 02 Phó Giám đốc. 

3. Mỗi phòng nghiệp vụ gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các nhân 
viên. Số lượng nhân viên của mỗi phòng nghiệp vụ được xác định theo vị trí công tác và khối 
lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm. 

4. Mỗi khoa gồm Trưởng khoa, không quá 02 Phó Trưởng khoa và các nhân viên. Số lượng 
nhân viên của mỗi khoa được xác định theo vị trí công tác và khối lượng công việc thực tế phải 
đảm nhiệm. 

5. Nhân viên công tác xã hội: 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp tối đa 100 
đối tượng. 

6. Nhân viên tâm lý: Mỗi cơ sở có ít nhất 01 nhân viên tâm lý. 

7. Nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng tại cơ sở: 

a) Nhân viên chăm sóc trẻ em: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách 01 trẻ em dưới 18 tháng 
tuổi, tối đa 06 trẻ em bình thường từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi hoặc tối đa 10 trẻ em bình 
thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; chăm sóc tối đa 04 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần hoặc nhiễm 
HIV/AIDS từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi; chăm sóc tối đa 05 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần 
hoặc nhiễm HIV/AIDS từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

b) Nhân viên chăm sóc người khuyết tật: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 10 người 
khuyết tật còn tự phục vụ được hoặc tối đa 04 người khuyết tật không tự phục vụ được. 

c) Nhân viên chăm sóc người cao tuổi: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 10 người 
cao tuổi còn tự phục vụ được hoặc tối đa 04 người cao tuổi không tự phục vụ được. 

d) Nhân viên chăm sóc người tâm thần: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 02 người 
tâm thần đặc biệt nặng, tối đa 04 người tâm thần nặng hoặc tối đa 10 người tâm thần đã phục hồi, 
ổn định. 

đ) Nhân viên chăm sóc người lang thang: 01 nhân viên chăm sóc phụ trách tối đa 12 người 
lang thang (định mức này sử dụng cho các đợt tiếp nhận người lang thang vào cơ sở để đánh giá, 
đưa về địa phương). 

8. Nhân viên y tế: 01 nhân viên y tế phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho tối đa 50 đối tượng. 

9. Nhân viên phụ trách dinh dưỡng: 01 nhân viên phục vụ tối đa 20 đối tượng. 
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10. Nhân viên phục hồi chức năng: 01 nhân viên hướng dẫn phục hồi chức năng cho tối đa 
05 đối tượng. 

11. Giáo viên dạy văn hóa, dạy nghề: 01 giáo viên phụ trách dạy văn hóa, dạy nghề cho tối 
đa 09 đối tượng. 

12. Vị trí việc làm gián tiếp tối đa không quá 20% tổng số nhân lực cơ sở trợ giúp xã hội, 
gồm: Kế toán, hành chính - tổng hợp, quản trị, thủ quỹ, văn thư, lái xe, bảo vệ. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
 

Điều 6. Quy trình trợ giúp xã hội 

Cơ sở thực hiện quy trình trợ giúp đối tượng theo các bước dưới đây: 

1. Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của đối tượng; tổ chức sàng lọc và phân loại đối tượng. 

2. Đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và các nhu cầu của đối tượng. 

3. Lập kế hoạch trợ giúp đối tượng. 

4. Thực hiện kế hoạch trợ giúp. 

5. Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá sự tiến triển của đối tượng; giám sát, 
đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết. 

6. Lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng. 

Điều 7. Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên và nhà ở 

1. Môi trường và khuôn viên của cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn sau: 

a) Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông; môi trường có cây xanh, 
không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của đối tượng; 

b) Có hệ thống thoát nước; có nơi đổ rác, chất thải thường xuyên và các biện pháp phù hợp 
để xử lý rác, chất thải; 

c) Cổng cơ sở có biển ghi tên và địa chỉ rõ ràng; có tường rào và đèn chiếu sáng nhằm đảm 
bảo sự an toàn cho cơ sở; 

d) Có phòng tang lễ, nhà thắp hương cho đối tượng qua đời; 

đ) Đối với cơ sở ở khu vực nông thôn, miền núi có ít nhất một khu vườn, cột cờ và không 
gian phù hợp cho đối tượng tập thể dục, thể thao và vui chơi. Nếu có ao, hồ thì cần được rào lại, 
bảo đảm an toàn cho đối tượng; có khu đất để tăng gia, sản xuất phục vụ cuộc sống, sinh hoạt 
hàng ngày tại cơ sở; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm cách xa khu vực văn phòng và nhà ở. 

2. Cơ sở vật chất của cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn sau: 

a) Hệ thống nhà làm việc, nhà ở phải kiên cố, đảm bảo an toàn, tránh được mưa bão; 

b) Cửa ra vào, cửa sổ cung cấp đủ ánh sáng và bảo đảm thông thoáng; 

c) Các hệ thống bảo đảm an toàn cho đối tượng, bao gồm việc lắp đặt các hệ thống điện, 
gas và thoát nước một cách phù hợp; 

d) Nhà vệ sinh, nhà tắm phù hợp với các nhóm đối tượng, bao gồm cả người khuyết tật; có 
nhà vệ sinh, nhà tắm riêng cho phụ nữ; 

đ) Sắp xếp việc ngủ, nghỉ cho đối tượng phù hợp với độ tuổi và giới tính; 

e) Có khu sinh hoạt chung cho đối tượng trong thời gian rảnh rỗi; 

g) Có khu vui chơi, khu sản xuất và lao động trị liệu cho đối tượng; 
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h) Có bếp và phòng ăn chung cho đối tượng; 

i) Có phòng y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng; 

k) Có trang thiết bị cần thiết cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em; 

l) Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người khuyết tật, người cao tuổi và 
trẻ em tiếp cận, sử dụng thuận tiện. 

Điều 8. Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng 

Cơ sở bảo đảm đối tượng được chăm sóc theo các tiêu chuẩn sau: 

1. Chăm sóc y tế: 

Cơ sở có cán bộ y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, sơ cấp cứu khi cần thiết; điều trị và mở sổ theo dõi; kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 
tháng và hàng năm cho từng đối tượng. Đối với cơ sở có nhiệm vụ phục hồi chức năng thì phải có 
cán bộ và trang thiết bị phục hồi chức năng cho đối tượng. 

2. Vệ sinh và đồ dùng sinh hoạt: 

a) Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng ngày cho đối tượng; 

b) Cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân, gồm xà phòng tắm, khăn tắm, khăn mặt, kem đánh 
răng và bàn chải đánh răng riêng; 

c) Cung cấp đồ dùng phục vụ việc ngủ, gồm giường nằm, chiếu, gối, chăn, màn; 

d) Có nội quy riêng của cơ sở trợ giúp xã hội quy định dọn dẹp vệ sinh và vệ sinh cá nhân. 

3. Quần áo: 

Đối tượng được trang bị quần áo đồng phục đi học (đối với trẻ em trong độ tuổi đi học), tất 
và dép được cung cấp ít nhất 6 tháng/01 lần và được thay thế trong trường hợp bị hư hỏng, mất và 
quần áo mặc đủ ấm về mùa đông. 

4. Dinh dưỡng: 

a) Cung cấp ít nhất ba bữa ăn (sáng, trưa và tối) mỗi ngày; 

b) Bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, có chất đạm (thịt, cá, đậu nành, chất bột đường, ngũ cốc, 
rau quả); 

c) Có chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho những đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, 
trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị ốm hoặc suy dinh dưỡng, người cao tuổi và những 
đối tượng có chế độ ăn kiêng theo bệnh tật, theo tôn giáo hay tín ngưỡng. 

Điều 9. Tiêu chuẩn về giáo dục và học nghề 

Cơ sở bảo đảm cung cấp cho đối tượng được học văn hóa (đối với người có khả năng học 
tập); được học nghề (đối với trẻ em từ 13 tuổi trở lên và những người có khả năng lao động, có 
nhu cầu học nghề), cụ thể: 

1. Bảo đảm phổ cập giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009. 

2. Cung cấp giáo dục chính quy hoặc không chính quy trong các trường công lập, dân lập 
hoặc các cơ sở trợ giúp xã hội. 

3. Giáo dục đối tượng về đạo đức xã hội, vệ sinh, kiến thức phòng, chống lây nhiễm 
HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và các chủ đề khác phù hợp với độ tuổi và giới tính. 

4. Hướng dẫn đối tượng các phương pháp tự phòng, chống nạn mua bán người, lạm dụng, 
xâm hại, bạo hành và bóc lột. 

5. Cung cấp sách vở, tài liệu học tập và bố trí nơi học tập cho đối tượng. 

6. Tư vấn để đối tượng tự lựa chọn học nghề phù hợp với khả năng cá nhân và điều kiện 
của địa phương. 
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7. Đối tượng được hỗ trợ học tiếp lên hoặc học nghề tùy thuộc vào độ tuổi, sự lựa chọn và 
nhu cầu thị trường. 

Điều 10. Tiêu chuẩn về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí 

Cơ sở bảo đảm cho đối tượng: 

1. Về văn hóa: 

a) Môi trường văn hóa có sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ đối tượng thể hiện tình cảm, suy 
nghĩ, ý tưởng và sự sáng tạo; 

b) Có cơ hội tham gia vào các hoạt động tôn giáo và xã hội; 

c) Học văn hóa truyền thống dân tộc và tôn trọng quyền tự do về tôn giáo, tín ngưỡng trong 
khuôn khổ pháp luật Việt Nam; 

d) Có quyền lựa chọn tôn giáo mà không bị phân biệt đối xử, không bị ép buộc theo một 
tôn giáo để được chăm sóc trong cơ sở. 

2. Về thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí: 

a) Tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi và 
người dân ở cộng đồng; hỗ trợ cho người khuyết tật tham gia một cách an toàn vào các hoạt động 
kể trên; 

b) Được tạo điều kiện để làm quen, kết bạn với những người sống xung quanh, bạn học ở 
trường và cộng đồng; gặp gỡ với gia đình hoặc những người thân, bạn bè, trừ một số trường hợp 
có khả năng đe dọa đến sự an toàn của đối tượng. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. 

2. Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội; Thông tư liên 
tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21 tháng 9 năm 2009 của liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định 
mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-
BLĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 6 năm 2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội công lập hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

3. Các cơ sở trợ giúp xã hội phải có giải pháp sắp xếp, tổ chức, kiện toàn đội ngũ nhân lực, 
các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và tại Thông 
tư này. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ 
trưởng cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 
  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Đào Hồng Lan 
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Phần 8 

LĨNH VỰC HIV/AIDS 
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QUỐC HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 64/2006/QH11 

  

LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG  
SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội  
khoá X, kỳ họp thứ 10. 

Luật này quy định về phòng, chống HIV/AIDS. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Luật này quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ 
người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" là vi rút gây 
suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. 

2. AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" là 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các 
nhiễm trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong. 

3. Nhiễm trùng cơ hội là nhiễm trùng xảy ra do cơ thể bị suy giảm miễn dịch vì bị nhiễm HIV. 

4. Kỳ thị người nhiễm HIV là thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác vì biết 
hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV 
hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV. 

5. Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, 
phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm 
HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV. 

6. Hành vi nguy cơ cao là hành vi dễ làm lây nhiễm HIV như quan hệ tình dục không an 
toàn, dùng chung bơm kim tiêm và những hành vi khác dễ làm lây nhiễm HIV. 

7. Phơi nhiễm với HIV là nguy cơ bị lây nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch 
sinh học của cơ thể người nhiễm HIV. 
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8. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS là việc thu thập thông tin định kỳ và hệ thống về các chỉ 
số dịch tễ học HIV/AIDS của các nhóm đối tượng có nguy cơ khác nhau để biết được chiều 
hướng và kết quả theo thời gian nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự phòng, khống 
chế và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

9. Giám sát trọng điểm HIV/AIDS là việc thu thập thông tin thông qua xét nghiệm HIV 
theo định kỳ và hệ thống trong các nhóm đối tượng được lựa chọn để theo dõi tỷ lệ và chiều 
hướng nhiễm HIV qua các năm nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự phòng, khống 
chế và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

10. Tư vấn về HIV/AIDS là quá trình đối thoại, cung cấp các kiến thức, thông tin cần thiết 
về phòng, chống HIV/AIDS giữa người tư vấn và người được tư vấn nhằm giúp người được tư 
vấn tự quyết định, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và 
điều trị người nhiễm HIV. 

11. Xét nghiệm HIV là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng 
nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người. 

12. HIV dương tính là kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người đã 
được xác định nhiễm HIV. 

13. Nhóm giáo dục đồng đẳng là những người tự nguyện tập hợp thành một nhóm để thực 
hiện công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ. 

14. Nhóm người di biến động là những người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ 
ở và nơi làm việc.  

15. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các biện pháp can thiệp giảm tác hại khác nhằm tạo điều 
kiện cho việc thực hiện các hành vi an toàn để phòng ngừa lây nhiễm HIV. 

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS 

1. Kết hợp các biện pháp xã hội và biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống 
HIV/AIDS trên nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông 
nhằm thay đổi hành vi là biện pháp chủ yếu. 

2. Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS; lồng 
ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Kết hợp chặt chẽ phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống ma tuý, mại dâm, chú trọng 
triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 

4. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ; tạo điều 
kiện để người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV  

1. Người nhiễm HIV có các quyền sau đây: 

a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;  

c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;  

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;  
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đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người 
chuẩn bị kết hôn với mình biết; 

c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan. 

Điều 5. Trách nhiệm trong phòng, chống HIV/AIDS 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động về phòng, chống 
HIV/AIDS.  

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS; tham gia và giám sát thực hiện biện pháp 
phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức, thực hiện phong trào hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với 
người nhiễm HIV. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thực 
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS. 

4. Gia đình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS 

1. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hợp tác, giúp đỡ dưới 
mọi hình thức trong phòng, chống HIV/AIDS; phát triển các mô hình tự chăm sóc của người 
nhiễm HIV. 

2. Hỗ trợ sản xuất thuốc kháng HIV trong nước; thực hiện các biện pháp giảm giá thuốc 
kháng HIV. 

3. Khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức đào tạo và tuyển 
dụng người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ vào làm việc hoặc đầu tư nguồn lực vào phòng, 
chống HIV/AIDS.  

4. Huy động sự tham gia của toàn xã hội, sự đóng góp về tài chính, kỹ thuật của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phòng, chống HIV/AIDS. 

5. Huy động và điều phối các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình dịch HIV/AIDS của đất nước trong từng giai đoạn. 

6. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trao đổi và đào tạo chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật trong 
phòng, chống HIV/AIDS. 

7. Hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, nuôi dưỡng trẻ em dưới 6 tháng 
tuổi sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV bằng sữa thay thế và bệnh nhân AIDS có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. 

8. Điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống 
HIV/AIDS. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối 
hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS trong 
phạm vi địa phương mình. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác. 

2. Đe dọa truyền HIV cho người khác. 

3. Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

4. Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người được mình 
giám hộ nhiễm HIV.  

5. Công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết 
việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp quy định tại 
Điều 30 của Luật này. 

6. Đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV. 

7. Bắt buộc xét nghiệm HIV, trừ trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật này. 

8. Truyền máu, sản phẩm máu, ghép mô, bộ phận cơ thể có HIV cho người khác. 

9. Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV. 

10. Từ chối mai táng, hoả táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.  

11. Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi hoặc thực hiện các hành vi trái 
pháp luật. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

CÁC BIỆN PHÁP XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

Mục 1 

THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

Điều 9. Mục đích và yêu cầu của thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 
HIV/AIDS 

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức, 
thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

2. Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS phải bảo 
đảm các yêu cầu sau đây: 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        501 

a) Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; 

b) Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hoá, bản sắc 
dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán; 

c) Không phân biệt đối xử, không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới và không đưa thông 
tin, hình ảnh tiêu cực về người nhiễm HIV. 

Điều 10. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS 

1. Nguyên nhân, đường lây truyền HIV, các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các biện 
pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV. 

2. Hậu quả của HIV/AIDS đối với sức khoẻ, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 

3. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình và của người nhiễm HIV trong phòng, chống 
HIV/AIDS. 

4. Các phương pháp, dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV. 

5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng trong phòng, 
chống HIV/AIDS. 

6. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 

7. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.  

8. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 
HIV/AIDS. 

Điều 11. Đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS 

1. Mọi người đều có quyền tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 
HIV/AIDS. 

2. Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho các 
đối tượng sau đây: 

a) Người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ;  

b) Người sử dụng ma túy, người bán dâm;  

c) Người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục;  

d) Người có quan hệ tình dục đồng giới;  

đ) Nhóm người di biến động; 

e) Phụ nữ mang thai; 

g) Người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Điều 12. Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
thông tin, giáo dục, truyền thông kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc cung 
cấp chính xác và khoa học các thông tin về HIV/AIDS. 

3. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường 
xuyên thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS với các chương trình thông tin, truyền thông khác. 
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4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy; 
kết hợp giáo dục phòng, chống HIV/AIDS với giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản và chỉ đạo 
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS.  

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan 
chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở chữa 
bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam. 

6. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, 
truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho nhân dân trên địa bàn địa phương.  

7. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát 
sóng thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền 
hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của Bộ Văn hóa - 
Thông tin. Việc thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS không 
thu phí, trừ trường hợp thực hiện theo hợp đồng với Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, 
chống HIV/AIDS hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. 

 

Mục 2 

HUY ĐỘNG GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

Điều 13. Phòng, chống HIV/AIDS tại gia đình 

1. Gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên trong gia đình về 
phòng, chống HIV/AIDS, chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV. 

2. Khuyến khích tự nguyện xét nghiệm HIV đối với người trước khi kết hôn, dự định có 
con, phụ nữ mang thai. 

3. Gia đình của người nhiễm HIV có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, động viên tinh 
thần giúp người nhiễm HIV sống hoà nhập với gia đình, cộng đồng và xã hội; phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS.  

Điều 14. Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ 
thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân; 

b) Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động 
nhiễm HIV; 

c) Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;  

d) Các trách nhiệm khác về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật. 

2. Người sử dụng lao động không được có các hành vi sau đây:  

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình làm 
việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý 
do người lao động nhiễm HIV; 
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c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người 
lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người dự tuyển 
lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này. 

Điều 15. Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  

1. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên về 
phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản và thực hiện các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong cơ sở đó. 

2. Cơ sở giáo dục không được có các hành vi sau đây: 

a) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

b) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

c) Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch 
vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học 
sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học. 

Điều 16. Phòng, chống HIV/AIDS trong các nhóm người di biến động 

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về phòng, 
chống HIV/AIDS cho người ở nơi khác đến cư trú tại địa phương mình. 

2. Chủ, người quản lý điều hành cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, bến bãi đậu xe, đậu tàu, 
thuyền, cơ sở kinh doanh du lịch hoặc dịch vụ văn hóa, xã hội khác có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và 
thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV thích hợp cho 
người sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình. 

3. Người đứng đầu cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền 
về phòng, chống HIV/AIDS cho người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh.  

4. Cơ quan, tổ chức có hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài có 
trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS đối với người lao động, 
người đi học. 

Điều 17. Phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư 

1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, giáo dục sự 
thương yêu, đùm bọc đối với người nhiễm HIV, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, họ 
tộc, quê hương, bản sắc văn hoá dân tộc của người Việt Nam; 

b) Tổ chức chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV và gia đình họ, tạo điều kiện cho người 
nhiễm HIV sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

c) Phát huy vai trò của các tổ trưởng dân phố, trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già làng, 
trưởng bản, trưởng làng, trưởng ấp, trưởng phum, trưởng sóc, trưởng ban công tác mặt trận, 
trưởng các dòng họ, trưởng tộc, các chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng 
đồng trong việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS; 

d) Xây dựng và phát triển mô hình gia đình văn hóa, tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, làng, ấp, 
bản, phum, sóc gắn với việc phòng, chống HIV/AIDS; 

đ) Tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ. 
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2. Tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động và giáo dục các gia đình trên địa bàn tham gia và thực hiện các 
quy định về phòng, chống HIV/AIDS;  

b) Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào phong trào quần chúng, hoạt động 
thể thao, văn hoá, văn nghệ tại cộng đồng và các hoạt động xã hội khác; 

c) Đấu tranh chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ. 

3. Nhà nước khuyến khích dòng họ, hàng xóm, bạn của người nhiễm HIV động viên về tinh 
thần, chăm sóc, giúp đỡ và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV sống hòa nhập với cộng đồng và 
xã hội. 

Điều 18. Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa 
bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam  

1. Giám đốc cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội và 
giám thị trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quản lý, chăm sóc, tư vấn, 
điều trị cho người nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm 
HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 19. Tổ chức xã hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS 

Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội 
khác thành lập các cơ sở nhân đạo, từ thiện để chăm sóc, nuôi dưỡng người nhiễm HIV và thực 
hiện các hoạt động khác trong phòng, chống HIV/AIDS. 

Điều 20. Người nhiễm HIV tham gia phòng, chống HIV/AIDS  

1. Người nhiễm HIV có quyền tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV tham gia các hoạt động 
sau đây: 

a) Nhóm giáo dục đồng đẳng, câu lạc bộ và các hình thức tổ chức sinh hoạt khác của người 
nhiễm HIV theo quy định của pháp luật; 

b) Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây 
nhiễm HIV; 

c) Hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV; 

d) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, pháp luật liên quan 
đến HIV/AIDS; 

đ) Các hoạt động khác về phòng, chống HIV/AIDS. 
 

Mục 3 

CÁC BIỆN PHÁP XÃ HỘI KHÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
 

Điều 21. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV 

1. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được triển khai 
trong các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao thông qua các chương trình, dự án phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội.  



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        505 

2. Chính phủ quy định việc tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự 
phòng lây nhiễm HIV. 

Điều 22. Tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS  

1. Mọi người có quyền tiếp cận với dịch vụ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Các cơ sở y tế có trách nhiệm tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống 
HIV/AIDS.  

Điều kiện thành lập và nội dung hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 
do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

4. Việc tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS trước và sau khi xét nghiệm HIV thực hiện theo 
quy định tại Điều 26 của Luật này. 

Điều 23. Lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS trong chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội 

1. Phòng, chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên của các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội. 

2. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương lồng ghép nội dung phòng, 
chống HIV/AIDS trong các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm, chương trình phòng, chống lao, chương trình sức khỏe sinh sản, phòng, chống các nhiễm 
khuẩn lây truyền qua đường tình dục và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. 
   

Chương III 

CÁC BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT Y TẾ  
TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

Mục 1 

GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS 
 

Điều 24. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS 

1. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS bao gồm xét nghiệm HIV và giám sát trọng điểm HIV 
nhằm mục đích xác định tỷ lệ nhiễm HIV và phân bố nhiễm HIV trong các nhóm dân cư, theo dõi 
chiều hướng tỷ lệ nhiễm HIV theo thời gian, xác định nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao, xác định 
sự thay đổi các hình thái lây truyền HIV và dự báo tình hình nhiễm HIV. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học 
HIV/AIDS. 

Điều 25. Giám sát trọng điểm HIV/AIDS 

1. Khi tiến hành giám sát trọng điểm HIV/AIDS, cơ sở y tế có thẩm quyền được thực hiện 
xét nghiệm HIV đối với các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Các xét nghiệm HIV trong giám sát trọng điểm HIV/AIDS phải được thực hiện bằng 
phương pháp xét nghiệm HIV giấu tên.  

3. Nhân viên xét nghiệm và cơ sở xét nghiệm HIV có trách nhiệm giữ bí mật kết quả xét 
nghiệm và chỉ sử dụng kết quả xét nghiệm cho mục đích giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và 
nghiên cứu khoa học. 
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Mục 2 

TƯ VẤN VÀ XÉT NGHIỆM HIV 
 

Điều 26. Tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV 

1. Các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV. 

2. Cơ sở xét nghiệm HIV có trách nhiệm tổ chức việc tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV. 

3. Chỉ những người đã được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS mới được thực 
hiện việc tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV. 

Điều 27. Xét nghiệm HIV tự nguyện  

1. Việc xét nghiệm HIV được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người được xét nghiệm.  

2. Người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. 

3. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 16 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự chỉ 
được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 

Điều 28. Xét nghiệm HIV bắt buộc 

1. Xét nghiệm HIV bắt buộc đối với trường hợp có trưng cầu giám định tư pháp hoặc quyết 
định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Toà án nhân dân. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần 
thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. 

3. Chính phủ quy định danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng. 

4. Kinh phí xét nghiệm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do ngân sách 
nhà nước chi trả. 

Điều 29. Cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính 

1. Chỉ cơ sở xét nghiệm HIV đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính mới được quyền khẳng định các trường hợp HIV dương tính và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đó. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở xét 
nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính. 

Điều 30. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 

1. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho các đối tượng sau đây: 

a) Người được xét nghiệm;  

b) Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 
xét nghiệm là người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 

c) Nhân viên được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính cho người được xét nghiệm; 

d) Người có trách nhiệm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, bao 
gồm trưởng khoa, trưởng phòng, điều dưỡng viên trưởng nơi người nhiễm HIV điều trị, nhân 
viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế; 

đ) Người đứng đầu, cán bộ phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp 
chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 
cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam; 
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e) Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của các cơ quan quy định 
tại khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm giữ bí mật kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm 
HIV dương tính. 

 
Mục 3 

CÁC BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT Y TẾ KHÁC  
TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 
Điều 31. An toàn truyền máu 

1. Các túi máu, chế phẩm của máu đều phải được làm xét nghiệm HIV trước khi sử dụng, 
kể cả trong trường hợp cấp cứu. 

2. Việc xét nghiệm sàng lọc HIV phải được thực hiện bằng các loại sinh phẩm chẩn đoán đã 
được Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép lưu hành. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc xét nghiệm sàng lọc HIV, lưu trữ kết quả xét 
nghiệm, lưu trữ và tiêu huỷ các mẫu máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV. 

Điều 32. Phòng, chống lây nhiễm HIV trong cơ sở y tế 

1. Cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về vô khuẩn, sát khuẩn, 
xử lý chất thải khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, tiêm thuốc, châm cứu để phòng, chống lây 
nhiễm HIV. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chế độ vô khuẩn, sát khuẩn và xử lý chất thải có liên 
quan đến HIV/AIDS. 

Điều 33. Phòng, chống lây nhiễm HIV trong cơ sở dịch vụ xã hội 

Cơ sở dịch vụ xã hội có sử dụng các dụng cụ xuyên chích qua da, niêm mạc và các dụng cụ 
khác có nguy cơ gây chảy máu trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thực hiện các 
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về vô khuẩn, sát khuẩn. 

Điều 34. Phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

1. Việc phòng, chống HIV/AIDS phải gắn với việc phòng, chống các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
và trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc phối hợp kiểm soát lây nhiễm HIV qua đường tình dục. 

Điều 35. Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 

1. Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí. 

2. Phụ nữ nhiễm HIV được tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ 
mẹ sang con. 

3. Phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú được tư vấn về phòng, chống 
HIV/AIDS. 

4. Cơ sở y tế có trách nhiệm theo dõi, điều trị và thực hiện các biện pháp nhằm giảm sự lây 
nhiễm HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc chăm sóc và điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV 
trong thời kỳ mang thai, người mẹ nhiễm HIV khi sinh con và các biện pháp nhằm giảm lây 
nhiễm HIV từ mẹ sang con. 



 
 

508      A system of policies on social assistance 

Điều 36. Dự phòng sau phơi nhiễm với HIV 

1. Người bị phơi nhiễm với HIV được tư vấn và hướng dẫn điều trị dự phòng lây nhiễm HIV. 

2. Người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được tư vấn và điều trị dự 
phòng lây nhiễm HIV theo quy định tại Điều 46 của Luật này. 

Điều 37. Nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vắc xin, sinh phẩm và thuốc điều trị HIV/AIDS 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, thử nghiệm, sản 
xuất vắc xin, sinh phẩm và thuốc điều trị HIV/AIDS. 

2. Người tự nguyện tham gia thử nghiệm vắc xin, sinh phẩm và thuốc điều trị HIV/AIDS 
được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

 
Chương IV 

ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV 
 
Điều 38. Trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV 

1. Cơ sở y tế có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; trường hợp điều 
trị bằng thuốc kháng HIV thì cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV và giải thích cho 
họ hiểu về HIV/AIDS để tự giữ gìn sức khỏe và phòng lây nhiễm HIV cho người khác. 

3. Người nhiễm HIV mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc các bệnh khác liên quan đến 
HIV/AIDS thuộc chuyên khoa nào được cứu chữa tại chuyên khoa đó hoặc tại chuyên khoa riêng 
và được đối xử bình đẳng như những người bệnh khác. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phác đồ điều trị bằng thuốc kháng HIV. 

Điều 39. Tiếp cận thuốc kháng HIV 

1. Người nhiễm HIV được Nhà nước tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV thông qua các 
chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

2. Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người bị 
nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ em dưới 6 
tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 

3. Thuốc kháng HIV do ngân sách nhà nước chi trả, thuốc do tổ chức, cá nhân trong nước 
và nước ngoài tài trợ được cấp miễn phí cho người nhiễm HIV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS 
theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi nhiễm HIV; 

b) Người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

d) Những người khác nhiễm HIV. 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, phân phối và sử dụng thuốc kháng HIV. 

5. Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu 
về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp. 

Điều 40. Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV 

1. Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc kháng HIV do bảo hiểm y tế chi trả.  
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Điều 41. Chăm sóc người nhiễm HIV 

1. Người nhiễm HIV được chăm sóc tại gia đình, cơ sở y tế của Nhà nước. 

2. Trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không còn khả 
năng lao động được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước. 

3. Tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác được thành lập cơ sở chăm 
sóc người nhiễm HIV.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm huy động cộng đồng tham gia tổ chức các hình 
thức chăm sóc người nhiễm HIV dựa vào cộng đồng. 

5. Chính phủ quy định chế độ chăm sóc người nhiễm HIV quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều này. 

Điều 42. Áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với 
người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối 

1. Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được tạm đình 
chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.  

2. Người bị Toà án kết án mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được miễn chấp hành hình phạt 
hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt, được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 
theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án phạt tù. 

3. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 
bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa 
bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; hoãn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian 
còn lại theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Toà án nhân dân tối cao quy định cụ thể điều kiện công nhận người bị bệnh AIDS giai đoạn cuối 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.  

 

Chương V 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

Điều 43. Nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS  

1. Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách thích hợp cho phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ, giúp đỡ về tài 
chính, kỹ thuật cho phòng, chống HIV/AIDS. 

Điều 44. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV 

1. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV được thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật để hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp, tài trợ của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

Điều 45. Chế độ, chính sách đối với người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, 
chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV  

Người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại cơ 
sở bảo trợ xã hội và cơ sở y tế của Nhà nước, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa 
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bệnh, trại giam, trại tạm giam được ưu tiên trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết để phòng lây 
nhiễm HIV, hưởng các chế độ phụ cấp nghề nghiệp và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 46. Chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi 
ro nghề nghiệp 

1. Người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được 
hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật. 

2. Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được khám, chữa các bệnh nhiễm trùng 
cơ hội và được cấp thuốc kháng HIV miễn phí. 

3. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, 
người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Điều 47. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS 

1. Thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tư vấn, làm xét nghiệm HIV, chăm sóc và điều trị 
người nhiễm HIV phải được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn. 

2. Cộng tác viên, tình nguyện viên, giáo viên giảng dạy, người nhiễm HIV và thành viên 
gia đình họ tham gia phòng, chống HIV/AIDS phải được tập huấn nâng cao trình độ. 

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.  

Điều 48. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS 

1. Nhà nước mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống 
HIV/AIDS trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi.  

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

3. Thủ tướng Chính phủ qui định việc phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa 
phương với cơ quan tương ứng của các nước có chung đường biên giới thực hiện phòng, chống 
HIV/AIDS qua đường biên giới.  

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 49. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) năm 1995 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 50. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 
thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 
   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
(Đã ký)  

 
Nguyễn Phú Trọng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Số: 608/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm 
nhìn 2030” ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012  
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Phần I 

BỐI CẢNH BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC 
 

Dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con 
người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự 
phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. 

Ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến cuối năm 2011 cả nước có 197.335 người 
nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 48.720 người ở giai đoạn AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến 
nay đã có 52.325 người tử vong do HIV/AIDS. Qua các số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS 
đã xuất  hiện ở 100% tỉnh, thành phố từ năm 1998, đến cuối năm 2011 đã có 98% số quận, huyện, 
thị xã và 77% số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV được báo cáo. 

Nhận thức rõ sự nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng nhằm khống chế sự gia tăng của dịch HIV/AIDS. Một 
trong những văn bản tiêu biểu phải kể đến là “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở 
Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020” được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-
TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Qua thời gian tổ chức thực hiện Chiến 
lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS nói trên, nhìn chung các Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện các nội dung của Chiến lược Quốc gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần 
ngăn chặn, hạn chế tốc độ gia tăng của đại dịch HIV/AIDS và chúng ta đã hoàn thành tốt mục 
tiêu đã đặt ra của Chiến lược trong giai đoạn này là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% trong 
cộng đồng dân cư năm 2010. 

Tuy nhiên, thực tiễn quá trình triển khai thực thi Chiến lược những năm qua đã bộc lộ một 
số khó khăn, thách thức như: Một số đơn vị, địa phương cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp 
chưa triển khai triệt để Chiến lược Quốc gia, đặc biệt là các chương trình hành động của Chiến 
lược; một số địa phương chưa huy động được cộng đồng, xã hội tham gia vào công cuộc phòng, 
chống HIV/AIDS; mức đầu tư cho chương trình HIV/AIDS còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn 
tài trợ của nước ngoài, vì vậy không chủ động được nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS từ 
các tổ chức quốc tế và của các nước ngày càng giảm dần trong khi tình hình HIV/AIDS vẫn còn 
diễn biến phức tạp, sự chuyển dịch dần hình thái nguy cơ lây nhiễm HIV từ đường máu sang 
đường tình dục, hành vi nguy cơ kép trong các nhóm dễ bị lây nhiễm HIV đang có xu hướng gia 
tăng, địa bàn dịch HIV/AIDS ngày càng rộng hơn. Vì vậy, nếu không có những giải pháp đồng 
bộ, lâu dài, sẽ không kiểm soát và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, để lại hậu quả nghiêm trọng, tác 
động xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong bối cảnh trên, việc ban hành “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2030” tiếp theo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 
Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020” là cần thiết, qua đó để chúng ta tiếp tục đặt ra những mục 
tiêu, hoạch định các chương trình và giải pháp phòng, chống HIV/AIDS tổng thể, dài hạn nhằm 
bảo đảm cho công tác này đạt hiệu quả cao, bền vững, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. 
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Phần II 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 

I. QUAN ĐIỂM 

Dịch HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của 
con người và tương lai nòi giống của dân tộc: 

1. Phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự 
phối hợp liên ngành của tất cả các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp và là bổn 
phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng. 

2. Phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ 
thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ 
bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khu vực 
biên giới, hải đảo. 

3. Bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng, chống 
HIV/AIDS. 

4. Kết hợp các biện pháp xã hội và biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống 
HIV/AIDS trên nguyên tắc phối hợp dự phòng với chăm sóc, điều trị toàn diện HIV/AIDS, trong 
đó dự phòng là chủ đạo. 

5. Nhà nước bảo đảm đầu tư các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với diễn 
biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác 
động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS 
đạt 80% vào năm 2020; 

b) Tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đạt 80% vào 
năm 2020; 

c) Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện chích ma túy vào năm 
2015 và 80% vào năm 2020 so với năm 2010; 

d) Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV do lây truyền HIV qua đường tình dục vào 
năm 2015 và 80% vào năm 2020 so với năm 2010; 

đ) Giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 5% vào năm 2015 và dưới 2% vào 
năm 2020; 

e) Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 80% trên tổng số 
người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị vào năm 2020. 

3. Tầm nhìn đến 2030: 

a) Hướng tới ứng dụng các kỹ thuật mới có tính đặc hiệu cao về dự phòng, điều trị 
HIV/AIDS; 
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b) Hướng tới can thiệp chủ động, toàn diện, tiếp cận phổ cập, nâng cao chất lượng và bảo 
đảm tính bền vững của công tác phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Hướng tới tầm nhìn “ba không” của Liên Hợp quốc: Không còn người nhiễm mới HIV, 
không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tới mọi đối tượng, 
trong đó phải kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về phòng, chống HIV/AIDS với tuyên truyền về tác hại, hậu quả và các biện pháp phòng, 
chống HIV/AIDS. 

2. Huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, mỗi người dân 
và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

3. Tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế nhằm hạn chế đến mức tối đa 
sự lây truyền của HIV và giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe người bệnh AIDS. 

4. Kết hợp chặt chẽ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt động phòng, chống tệ 
nạn ma túy, mại dâm. 

5. Thực hiện các cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về 
phòng, chống HIV/AIDS. 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Nhóm giải pháp về chính trị và xã hội: 

a) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác phòng, 
chống HIV/AIDS: 

- Các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương của 
Đảng, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 31 tháng 11 năm 
2005 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình 
mới và Thông báo kết luận số 27-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung 
ương về sơ kết Chỉ thị 54-CT/TW ngày 31 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng 
cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; 

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; 

- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS; đổi mới phương 
pháp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với mô hình 
tổ chức, đặc thù công việc và tình hình kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm 
tra đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Tăng cường hơn nữa vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác 
phòng, chống HIV/AIDS: 

- Tăng cường việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS thông qua hoạt động giám sát trực tiếp và báo cáo 
định kỳ của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; 

- Đẩy mạnh sự tham gia của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS, trong đó chú trọng việc phát huy vai trò cá nhân của các đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân. 
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c) Nhóm giải pháp về phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng: 

- Chú trọng việc lồng ghép, phối hợp với các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, 
chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm; tăng cường việc ký kết và nâng cao 
hiệu quả thực hiện kế hoạch liên tịch giữa cơ quan nhà nước các cấp với các tổ chức chính trị - xã 
hội cùng cấp, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về phòng, chống HIV/AIDS; 

- Tiếp tục triển khai các phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng 
đồng dân cư”; thi đua người tốt, việc tốt, xây dựng lối sống lành mạnh tại cộng đồng dân cư; xây 
dựng và nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị điển hình trong công tác 
phòng, chống HIV/AIDS; 

- Vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, các 
doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp và mạng lưới người nhiễm HIV tham gia công tác phòng, 
chống HIV/AIDS, trong đó chú trọng việc vận động tham gia các hoạt động: Xây dựng chính 
sách, kế hoạch, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện; đào tạo nghề, tìm việc làm, tạo việc 
làm và phát triển các mô hình lao động, sản xuất kinh doanh mang tính bền vững cho người 
nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Bảo đảm cung cấp có hiệu quả các dịch vụ an sinh xã hội cho người nhiễm HIV, người dễ 
bị lây nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đồng thời tăng cường hoạt động vận động 
người nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV tham gia đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. 

2. Nhóm các giải pháp về pháp luật, chế độ chính sách: 

a) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 
HIV/AIDS nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tế và đồng bộ với hệ thống pháp luật khác có 
liên quan, trong đó chú trọng vào các nội dung sau: 

- Chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng giới đối với người nhiễm 
HIV khi tiếp cận các dịch vụ xã hội; 

- Rà soát, sửa đổi hoặc xây dựng mới các văn bản nhằm tăng cường sự phối hợp liên ngành, 
đặc biệt là việc phối hợp hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với hoạt động phòng, chống tệ nạn 
ma túy, mại dâm; 

- Xây dựng chế độ, chính sách về nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tập trung xây dựng cơ chế xã hội hóa một số hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS mà người dân có khả năng đóng góp; 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nhiễm HIV thuộc đối tượng 
chính sách xã hội, chú trọng các chính sách hỗ trợ, chăm sóc trẻ em nhiễm HIV và bị ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS; 

- Xây dựng chế độ, chính sách khuyến khích, huy động sự tham gia vào công tác phòng, 
chống HIV/AIDS của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước, ngoài nước, trong đó chú 
trọng vào các nội dung: Tiếp nhận, sử dụng lao động là người nhiễm HIV và người dễ bị lây 
nhiễm HIV, thành lập các cơ sở tư nhân và từ thiện về chăm sóc người bệnh AIDS, phát triển các 
trung tâm, các cơ sở hỗ trợ xã hội, pháp lý cho người nhiễm HIV. 

b) Thường xuyên tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, 
trong đó chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV. 

c) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS. 

3. Nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV: 

a) Đổi mới, mở rộng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống HIV/AIDS: 
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- Đa dạng hóa về nội dung, phương thức thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông bảo 
đảm tính thân thiện, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, văn hóa, 
ngôn ngữ ở các vùng miền khác nhau, trong đó chú trọng truyền thông cho người dễ bị lây nhiễm 
HIV, người trong độ tuổi sinh đẻ, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa; 
lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS với tuyên truyền về 
bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới, giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và các 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; 

- Kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp, trong đó chú trọng phát 
huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống thông tin, truyền thông và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, 
hệ thống quân y; đồng thời vận động các nhà lãnh đạo, các nhân vật nổi tiếng, tổ trưởng dân phố, 
trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, trưởng làng, trưởng ấp, trưởng phum, 
trưởng sóc, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các dòng họ, trưởng tộc, các chức sắc tôn giáo, 
người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, người nhiễm HIV tham gia công tác tuyên 
truyền về phòng, chống HIV/AIDS. 

b) Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng các dịch vụ can thiệp giảm tác hại dự phòng 
lây nhiễm HIV cho nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV: 

- Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai chương trình cung cấp, sử dụng bơm kim tiêm sạch, 
chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục, chương trình điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, các mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng; 

- Nghiên cứu, triển khai thí điểm các hình thức mới về cung cấp bơm kim tiêm sạch, bao 
cao su và các mô hình kết hợp các biện pháp can thiệp trong hoạt động phòng, chống tệ nạn ma 
túy, mại dâm; triển khai thí điểm các mô hình cung cấp gói can thiệp toàn diện cho các nhóm 
người dễ bị lây nhiễm HIV và mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế, các thuốc mới và các bài thuốc y học cổ truyền; nghiên cứu áp dụng các mô hình dự phòng 
lây nhiễm HIV cho các nhóm đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới; 

- Thực hiện việc lồng ghép các hoạt động can thiệp với các mô hình cai nghiện dựa vào 
cộng đồng, các mô hình quản lý sau cai; 

- Tiếp tục triển khai và từng bước mở rộng phạm vi dịch vụ khám và điều trị các nhiễm 
khuẩn lây truyền qua đường tình dục, chú trọng việc lồng ghép tư vấn, khám và điều trị các 
nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục với khám sức khỏe định kỳ; 

- Nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn về điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV, trong đó chú 
trọng việc xây dựng hướng dẫn về biện pháp điều trị dự phòng phổ cập ngoài cơ sở y tế. 

c) Nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV và các hoạt động dự 
phòng lây nhiễm HIV khác: 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV thông qua việc đào tạo nâng cao kỹ 
năng tư vấn, xét nghiệm của người làm công tác xét nghiệm; nâng cấp cơ sở hạ tầng, lựa chọn 
sinh phẩm xét nghiệm HIV có chất lượng và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên 
quan đến xét nghiệm HIV; 

- Đa dạng hóa các mô hình dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, trong đó chú trọng việc triển 
khai thí điểm các mô hình xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng; nghiên cứu đề xuất các biện 
pháp tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV của người dân, chuyển 
gửi người xét nghiệm HIV dương tính tiếp cận với chương trình chăm sóc, điều trị; 

- Tăng cường đầu tư, giám sát việc dự phòng lây nhiễm HIV qua các dịch vụ xã hội và y tế, 
trong đó chú trọng việc cung cấp trang thiết bị bảo đảm công tác vô trùng, tiệt trùng cho các cơ sở 
y tế; đào tạo tập huấn cho nhân viên y tế về dự phòng phổ cập trong các dịch vụ y tế; cung cấp 
thông tin về dự phòng phổ cập trong các dịch vụ xã hội. 
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4. Nhóm giải pháp về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV: 

a) Mở rộng phạm vi cung cấp, bảo đảm tính liên tục và dễ tiếp cận của dịch vụ điều trị bằng 
thuốc kháng vi rút HIV, điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị lao cho người nhiễm HIV, điều trị dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thông qua việc đưa công tác điều trị về tuyến y tế cơ sở, lồng 
ghép với các chương trình y tế khác; tổ chức điều trị tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 
động xã hội, trại giam, trại tạm giam, trường giáo dưỡng; củng cố, phát triển hệ thống chăm sóc tại 
cộng đồng của người nhiễm HIV, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và các tổ chức khác. 

b) Nâng cao chất lượng các dịch vụ điều trị: 

- Bảo đảm tính sẵn có, tính dễ tiếp cận với thuốc kháng vi rút HIV; đồng thời khuyến khích 
việc sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền nhằm nâng cao thể trạng và tăng cường hệ miễn dịch 
cho người nhiễm HIV; 

- Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống xét nghiệm phục vụ cho công tác chẩn đoán và 
điều trị HIV/AIDS; 

- Ứng dụng các mô hình điều trị mới cho người nhiễm HIV và các biện pháp nhằm giảm 
chi phí điều trị và tăng hiệu quả của điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV; 

- Lồng ghép điều trị HIV/AIDS với các chương trình khác; thực hiện việc kết nối giữa các 
tổ chức cung ứng dịch vụ điều trị, chăm sóc ở cộng đồng với hệ thống cơ sở y tế trong và ngoài 
công lập để tạo thành chuỗi dịch vụ liên tục, có chất lượng bảo đảm thực hiện các gói dịch vụ dự 
phòng, điều trị, chăm sóc toàn diện; thực hiện việc kết hợp điều trị thực thể với hỗ trợ tâm lý cho 
người nhiễm HIV. 

c) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người nhiễm HIV và gia đình họ 
để người nhiễm HIV ổn định cuộc sống, hòa nhập và được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng. 

5. Nhóm giải pháp về giám sát dịch HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá: 

a) Củng cố và kiện toàn hệ thống giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS bảo đảm có hệ thống theo dõi đánh giá thống nhất và có tính đa ngành; 

b) Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin chương trình phòng, chống HIV/AIDS 
quốc gia bảo đảm đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp cận; 

c) Nâng cao chất lượng số liệu giám sát dịch HIV/AIDS, số liệu đánh giá chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS; 

d) Thường xuyên phân tích, đánh giá diễn biến dịch HIV/AIDS, đánh giá hiệu quả các hoạt 
động của chương trình và xác định các khu vực ưu tiên trong phòng, chống HIV/AIDS; 

đ) Tăng cường hướng dẫn, điều phối, phổ biến, chia sẻ dữ liệu, sử dụng dữ liệu trong các 
hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS. 

6. Nhóm giải pháp về nguồn tài chính: 

a) Huy động nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS từ các nguồn của trung 
ương, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước và nhân dân để bảo đảm 
nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược, trong đó xác định nguồn 
đầu tư từ ngân sách là chính đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp nhằm tăng dần tỷ 
trọng của bảo hiểm y tế tham gia chi trả cho các dịch vụ về HIV/AIDS và khuyến khích các địa 
phương, các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực cho công 
tác phòng, chống HIV/AIDS; 
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b) Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho 
công tác phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Phát huy tính chủ động quốc gia trong việc điều phối, quản lý, sử dụng các dự án viện 
trợ, bảo đảm các dự án phải theo đúng nội dung Chiến lược. 

7. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực: 

a) Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống HIV/AIDS bảo đảm tính bền vững; 

b) Xây dựng khung chương trình, chuẩn hóa tài liệu đào tạo về phòng, chống HIV/AIDS 
trong hệ thống trường y. Nâng cao năng lực giảng dạy, đào tạo về phòng, chống HIV/AIDS cho 
đội ngũ giáo viên cho các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

c) Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó chú trọng 
việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ hệ thống y tế tuyến huyện, xã và y tế thôn bản; 

d) Nâng cao năng lực cho các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ 
chức tôn giáo, mạng lưới người nhiễm HIV, nhóm tự lực, câu lạc bộ trong cung cấp dịch vụ 
phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường đào tạo cho người nhiễm HIV về kỹ năng chăm sóc, tư vấn 
để tham gia hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân. 

8. Nhóm giải pháp về cung ứng thuốc, thiết bị: 

a) Xây dựng và tổ chức chuỗi cung ứng thuốc, thiết bị thống nhất, dựa trên hệ thống tiêu 
chuẩn chất lượng; 

b) Xây dựng kế hoạch nhu cầu thuốc, thiết bị cho cả giai đoạn; 

c) Tăng cường năng lực của các nhà sản xuất trong nước và có chính sách hỗ trợ, ưu đãi 
cho việc sản xuất thuốc, thiết bị nhằm bảo đảm tính chủ động trong việc đáp ứng đủ nhu cầu 
trong nước và tiến tới xuất khẩu; 

d) Củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các đơn vị thuộc hệ thống phòng, 
chống HIV/AIDS. 

9. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế: 

a) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS; 

b) Củng cố, tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa các mối 
quan hệ với các tổ chức Liên hợp quốc, song phương, đa phương để tranh thủ sự hỗ trợ về tài 
chính, kỹ thuật và kỹ năng quản lý cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Phối hợp chặt chẽ với các nước có chung biên giới đường bộ trong việc chia sẻ thông tin 
và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới. 

 

Phần III 

CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 
 

1. Đề án dự phòng lây nhiễm HIV. 

2. Đề án chăm sóc, hỗ trợ, điều trị hoàn thiện HIV/AIDS. 

3. Đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. 

4. Đề án giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS. 
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Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC 

1. Ở Trung ương: 

a) Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chỉ đạo và 
tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chiến lược; chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS với phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; 

b) Bộ Y tế là cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai thực hiện Chiến lược. 

2. Ở địa phương: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược tại địa phương. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Bộ Y tế: 

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược và các đề án của Chiến lược; chỉ 
đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai Chiến lược. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng 
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chiến lược; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 
chống HIV/AIDS; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên 
quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực cho hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS; 

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành là thành viên của Ủy ban Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan Trung ương liên quan tổ chức 
triển khai các nội dung của Chiến lược trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Bộ Công an: 

a) Chỉ đạo công an các cấp tổ chức triển khai các nội dung của Chiến lược trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt chú trọng hoạt động phối hợp và hỗ trợ triển khai các 
hoạt động can thiệp giảm tác hại tại cộng đồng; 

b) Rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung các quy định về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ 
nạn ma túy và quản lý an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; 
quản lý địa bàn và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, dự 
phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; hướng 
dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động tại nơi 
làm việc; chú trọng dự phòng lây nhiễm HIV cho đối tượng là lao động nữ và nhóm lao động di 
biến động dễ bị tổn thương; tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách 
hỗ trợ người nhiễm HIV; 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách 
bảo trợ xã hội đối với người nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV, trẻ em và phụ nữ bị ảnh 
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hưởng HIV/AIDS; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 
hành các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đào tạo nghề và 
tuyển dụng người lao động bị nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV, vợ hoặc chồng người 
nhiễm HIV vào làm việc. 

4. Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí chi 
hàng năm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; chủ trì kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết 
toán kinh phí theo quy định hiện hành; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền ban hành các quy định mức chi phòng, chống HIV/AIDS, các quy định miễn, giảm thuế 
cho doanh nghiệp tuyển dụng người lao động là người nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV, 
các chính sách miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với các thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống 
HIV/AIDS. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc lồng ghép các chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS vào 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; 

b) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, 
huy động vốn đầu tư phát triển cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và thực hiện việc điều phối các nguồn đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và 
các địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và tại các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trong cả nước thường xuyên thực 
hiện hoạt động thông tin, truyền thông HIV/AIDS. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình giáo dục, 
tăng cường công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp 
với các cơ quan y tế trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

9. Bộ Quốc phòng triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ và chiến sĩ 
phù hợp với đặc thù của ngành; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế mở rộng hoạt động mô hình quân 
dân y kết hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống HIV/AIDS, triển khai tư vấn, 
chăm sóc, điều trị cho người dân tại các khu vực biên giới, biển đảo, những khu vực có điều kiện 
đi lại khó khăn. 

10. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ, chính sách trong công tác 
phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với thực tiễn phòng, chống HIV/AIDS trong từng giai đoạn. 

11. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đưa nội dung 
tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình thông tin truyền thông; chú trọng 
đầu tư thích đáng nhằm nâng cao chất lượng nội dung và thời lượng của chương trình về phòng, 
chống HIV/AIDS. 

12. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất với Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế và các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích người 
nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. 
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13. Các Bộ, ngành khác là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các cơ quan thuộc Chính phủ, có trách nhiệm chủ động xây dựng 
và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ được giao và 
theo đặc thù của ngành, đơn vị mình; chủ động đầu tư ngân sách hợp lý cho công tác này. 

14. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp tích cực tham gia triển khai thực hiện Chiến lược này theo chức năng, nhiệm vụ 
trong phạm vi hoạt động của mình; phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan khác tăng 
cường năng lực, hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các tổ chức xã hội, 
tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

15. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp 
chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và đề án thực hiện Chiến lược trên địa bàn 
tỉnh, thành phố; xây dựng và xác lập các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS trong kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp, các địa 
phương chủ động đầu tư ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai 
thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây 
nhiễm HIV; tổ chức tốt việc chăm sóc, điều trị hỗ trợ người nhiễm HIV. 

 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 570/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS  
giai đoạn 2014 - 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người 
(HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến 
năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai 
đoạn 2014 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm: 

a) Trẻ nhiễm HIV; 

b) Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì 
lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV; 

c) Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua 
dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em. 

2. Các mục tiêu đến năm 2020 

a) Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các 
dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui 
chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. 

b) Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, 
các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 
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c) 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo 
nhu cầu. 

3. Các nội dung hoạt động và giải pháp chủ yếu 

a) Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: 

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS; 

- Nâng cao năng lực quản lý của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS; 

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, 
đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

b) Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: 

- Xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS. Hằng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ chăm sóc trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình, sản xuất các sản 
phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt 
động truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 
cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên các trường sư phạm, học sinh các 
trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng 
đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

c) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em: 

- Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng 
mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản 
lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ; 

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn 
xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, 
dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi 
giải trí và các chính sách xã hội khác; 

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng 
đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ 
giúp khác. 

d) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các 
cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt 
đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 
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đ) Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS: 

- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng 
đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm 
của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS. 

4. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ 
ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước; các nguồn tài 
trợ, viện trợ, nguồn huy động khác. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi cả nước; 

- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ 
sung chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ; 

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định vào năm 2016; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 
vào cuối năm 2020. 

b) Bộ Y tế: 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV 
và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV; 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS; 

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế. 

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu 
của trẻ; 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 

- Triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo. 
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d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các Bộ, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thực hiện 
Kế hoạch. 

đ) Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật ngân sách 
nhà nước. 

e) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. 

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020; 

- Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp của Kế hoạch trên địa bàn theo 
hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan; 

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan 
trên địa bàn; 

- Thí điểm xây dựng mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 
tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô 
hình trợ giúp khác làm cơ sở đánh giá nhân rộng tại địa phương; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại 
địa phương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ. 

h) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, 
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 
trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Đức Đam 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 32/2010/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 với những 
nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU 

A. Mục tiêu chung 

Phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã 
hội về nghề công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công 
tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.   

B. Mục tiêu cụ thể 

1. Giai đoạn 2010 - 2015 

a) Xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 
công tác xã hội; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội, tiêu chuẩn, quy 
trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội; áp dụng ngạch, bậc lương đối với các ngạch viên chức 
công tác xã hội; 

b) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm 
tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề công tác xã hội; 

c) Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trong cả 
nước, phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10%. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 
01 đến 02 cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh không chuyên trách hoặc 
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cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do 
Chính phủ quy định; 

d) Xây dựng tối thiểu 10 mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại một 
số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện 
cho các khu vực, vùng, miền trong phạm vi toàn quốc; 

đ) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ 
năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại 
các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quan Lao động - 
Thương binh và Xã hội các cấp; 

e) Xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung đào tạo và dạy nghề trình độ sơ cấp, trung 
cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học công tác xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 
ngành công tác xã hội; 

g) Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội. 

2. Giai đoạn 2016 - 2020 

a) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác 
viên công tác xã hội theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và theo nhóm đối 
tượng; xây dựng, ban hành mới và tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan để tạo 
môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề công tác xã hội;  

b) Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội ở các 
cấp, phấn đấu tăng khoảng 50%; hỗ trợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở 
các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

c) Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập 
huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm 
việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quan Lao động 
- Thương binh và Xã hội các cấp; 

d) Xã hội hóa các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 

đ) Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội 

a) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định vai trò, 
nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội và thủ tục giải quyết việc cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình, nhóm hoặc cộng đồng, tước quyền chăm sóc 
của các đối tượng trong trường hợp phụ nữ, trẻ em và đối tượng khác bị xâm hại, bị bạo hành gây 
hậu quả nghiêm trọng;  

b) Ban hành mã số ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác 
xã hội;  

c) Ban hành tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội;  

d) Ban hành tiêu chuẩn, qui trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội;  

đ) Nghiên cứu, áp dụng ngạch, bậc lương viên chức công tác xã hội phù hợp với đặc thù 
nghề nghiệp, bảo đảm tương quan giữa các ngành nghề;  
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e) Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội của các cơ 
sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, bao gồm: cơ sở bảo trợ xã hội; trung tâm chữa bệnh  - giáo 
dục - lao động xã hội; trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội; cơ sở tham vấn, tư vấn theo 
nhóm đối tượng của công tác xã hội là người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người nhiễm 
HIV/AIDS, người tâm thần, người nghiện ma tuý và các đối tượng khác;  

g) Nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách mở rộng các dịch vụ công tác xã hội trợ giúp 
các đối tượng theo hướng linh hoạt và gia tăng mức trợ giúp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội trong từng giai đoạn. 

2. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán 
bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội  

a) Nghiên cứu, quy hoạch và phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã 
hội theo hướng gắn kết giữa các cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước thành lập với các cơ sở bảo trợ 
xã hội do tổ chức, cá nhân được phép thành lập; giữa trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội 
với hệ thống bảo trợ xã hội; 

b) Giai đoạn 2010 - 2015, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội; giai đoạn 2016 - 2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội tại các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố; trường đại học, trường nghề để 
cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có vấn đề xã hội.  

Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội là mô hình mới, do Uỷ ban nhân dân quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho phép thành lập trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức 
năng hoặc các tổ chức chính trị - xã hội và cử cán bộ quản lý, điều hành. 

Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm: ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn thu từ hợp 
đồng cung cấp dịch vụ cho chương trình, dự án trong nước và quốc tế; đóng góp tự nguyện của 
đối tượng; hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ xây 
dựng, trang bị ban đầu cho Trung tâm trong thời gian triển khai thí điểm. 

c) Tăng số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm việc ở 
các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã, các tổ chức sự nghiệp 
cung cấp dịch vụ công tác xã hội, các trường đại học có đào tạo về công tác xã hội và cán bộ 
nhân viên công tác xã hội hoạt động độc lập;    

d) Trong giai đoạn 2010 - 2020, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho 60.000 cán bộ, nhân viên 
và cộng tác viên công tác xã hội, gồm: 

- Đào tạo, đào tạo lại cho 35.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã 
hội trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 người/năm); 

- Tập huấn kỹ năng cho 25.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã 
hội (bình quân 2.500 người/năm). 

3. Xây dựng, hoàn thiện chương trình khung, nội dung đào tạo và dạy nghề công tác xã hội 

a) Xây dựng và ban hành chương trình khung, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao 
đẳng nghề công tác xã hội bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề công tác xã hội; 

b) Xây dựng, hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo cử nhân, sau đại học về 
công tác xã hội; 

c) Hỗ trợ các khoa có đào tạo công tác xã hội tại các cơ sở đào tạo;  

d) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội. 
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4. Tuyên truyền, thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân về nghề công tác xã hội. 

III. CÁC GIẢI PHÁP 

1. Rà soát các quy định của văn bản quy phạm pháp luật để xem xét sửa đổi, bổ sung ban 
hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạo hành lang pháp lý đồng 
bộ, thống nhất nhằm phát triển nghề công tác xã hội. 

2. Điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; 
các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội để lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về công tác xã hội. 
Nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về nghề công tác xã hội, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, 
quản lý. 

3. Tăng cường giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công 
tác xã hội bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật về công tác xã hội. 

4. Thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ 
chế, chính sách phát triển và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội 
và các dịch vụ xã hội. 

5. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương 
và các tổ chức phi Chính phủ về cả 3 lĩnh vực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển 
nghề công tác xã hội. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 2.347,4 tỷ đồng, gồm: 

1. Ngân sách Nhà nước: 

a) Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội 590,4 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ địa phương 180 tỷ đồng. 

b) Ngân sách địa phương: 1.715 tỷ đồng. 

2. Vốn ODA và các nguồn viện trợ quốc tế khoảng 42 tỷ đồng. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm các Bộ, ngành 

1. Bộ Lao động - Thương và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch 
thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội; điều phối các hoạt động của Đề án; chủ trì, phối 
hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo hoạt động xây dựng mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác 
xã hội và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ 
nhân viên, cộng tác viên; quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề công tác xã hội; xây dựng, 
ban hành chương trình, giáo trình đào tạo nghề công tác xã hội đến trình độ cao đẳng; nghiên cứu 
ban hành tiêu chuẩn, qui trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, 
viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; giám sát các hoạt động của Đề án.  

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã 
hội; nghiên cứu áp dụng ngạch, bậc lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế quản lý tiền lương 
và thu nhập đối với viên chức công tác xã hội; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng các Trung tâm tư vấn và cung cấp các dịch vụ 
công tác xã hội. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy hoạch mạng 
lưới các trường đại học, cao đẳng đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ công tác xã hội; nghiên cứu 
hoàn thiện chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên công tác xã hội và thiết lập mạng lưới viên chức công tác xã hội 
trong các trường học. 
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4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất kế hoạch xây 
dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan để phát triển nghề công tác xã hội theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao.  

5. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân 
sách hàng năm của các cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển nghề công tác xã hội. 

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án; nghiên cứu, xây dựng ban hành mới hoặc sửa đổi, 
bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc 
ban hành theo thẩm quyền để phát triển nghề công tác xã hội.  

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu  trách nhiệm: 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu nhằm cụ thể hoá Đề án phát triển nghề công 
tác xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  

b) Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

c) Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Đề án. 

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ 
chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi 
nhận thức trong đoàn viên, hội viên về nghề công tác xã hội; tập hợp, vận động đoàn viên, hội 
viên tình nguyện tham gia công tác xã hội, tham gia triển khai thực hiện Đề án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
- 
 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Sinh Hùng 
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BỘ TÀI CHÍNH - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg  
ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển  

nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; 

Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Đề 
án) như sau: 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn 
vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động của Đề án. 

2. Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ không hoàn lại thì 
thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ hướng dẫn riêng cho các 
nguồn vốn này. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển được 
bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị. 

- Ngân sách trung ương:  

+ Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm vụ của các Bộ, ngành 
trung ương; 

+ Hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương xây dựng mô hình điểm Trung tâm dịch vụ 
công tác xã hội; 

+ Hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 
để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân 
viên và cộng tác viên công tác xã hội.  
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- Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm 
vụ của các cơ quan, đơn vị ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân 
sách nhà nước. 

2. Nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) cho các hoạt động của Đề án. 

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án 

1. Chi điều tra, rà soát, thống kê cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội 
và các đối tượng, dịch vụ công tác xã hội để lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về công tác xã hội 
và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý phát triển nghề công tác xã hội. Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ 
nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước. 

2. Chi cho công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội 
dung hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 
chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Chi nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã 
hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-
BKH&CN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn chế độ 
khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và 
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa 
học và công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, 
dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Chi hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực phát triển nghề công tác xã hội và triển 
khai các hoạt động của Đề án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định Thông tư số 
91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và 
Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón 
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 
tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 

5. Chi xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội. 

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-
BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng 
dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

6. Chi củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội 
ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội. 

6.1. Chi nghiên cứu, quy hoạch các tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo hướng 
gắn kết giữa các cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước thành lập với các cơ sở bảo trợ xã hội do tổ 
chức, cá nhân được phép thành lập; giữa Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội với hệ 
thống bảo trợ xã hội. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 
14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp 
kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch. 

6.2. Chi xây dựng mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội: 

a) Chi nghiên cứu ban hành tiêu chí, điều kiện của mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch 
vụ công tác xã hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 
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b) Giai đoạn 2010-2015, xây dựng tối thiểu 10 mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đại diện cho các khu vực, vùng, miền trong phạm vi toàn quốc. 

c) Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) phê duyệt Đề 
án xây dựng mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội thuộc địa phương sau khi 
có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

d) Ngân sách trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn 
vốn sự nghiệp đảm bảo xã hội: 

- Trường hợp xây dựng mới Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội: Ngân sách trung 
ương hỗ trợ trang thiết bị ban đầu cho Trung tâm với mức tối đa 3.000 triệu đồng/trung tâm. 

- Trường hợp mở rộng, nâng cấp cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác 
xã hội (trường hợp cơ sở vật chất đã có chưa đáp ứng, phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội): hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng và mua sắm trang thiết bị cần thiết 
phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Mức hỗ trợ tối đa 1.500 triệu đồng/cơ sở 
bảo trợ xã hội, Trung tâm dịch vụ công tác xã hội. 

đ) Việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực 
hiện theo quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu 
tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách địa phương. 

e) Chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, cơ sở bảo 
trợ cung cấp dịch vụ công tác xã hội do ngân sách địa phương đảm bảo theo các quy định hiện hành 
đối với cơ sở bảo trợ xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, Thông tư này quy định một số 
nội dung chi đặc thù cho việc tiếp nhận, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp như sau: 

- Chi lập hồ sơ đối tượng vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm, mức chi 30.000 đồng/hồ sơ. 

- Chi thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho đối tượng hoặc nhóm đối tượng với mức 
như sau: 

+ 50.000 đồng/buổi tư vấn (trường hợp tư vấn từ 1-2 đối tượng); 

+ 100.000 đồng/buổi tư vấn (trường hợp tư vấn từ 3 đối tượng trở lên). 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp trong thời gian ở Trung tâm. 
Mức hỗ trợ 25.000đ/người/ngày nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời 
gian lưu trú trong Trung tâm phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và được áp dụng 
mức hỗ trợ tiền ăn bằng với mức của đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội quy định 
tại địa phương. 

- Chi phí mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng, mức tối đa 300.000 
đồng/người. 

- Chi phí khám, chữa bệnh thông thường trong thời gian đối tượng lưu trú tại Trung tâm, 
mức tối đa 50.000 đồng/người. 

6.3. Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác 
xã hội tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trường đại học, trường nghề trực thuộc 
Bộ, ngành hoặc địa phương để cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, nhóm, gia đình và 
cộng đồng có vấn đề xã hội trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện mô hình điểm Trung tâm cung 
cấp dịch vụ công tác xã hội giai đoạn 2010-2015. 
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6.4. Chi phụ cấp hàng tháng đối với những người làm công tác xã hội thuộc chức danh 
không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội cấp xã với mức phụ cấp hàng tháng bằng 
mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ. Số lượng do Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với quy mô dân số, điều kiện địa lý của từng xã, phường, thị 
trấn và bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 01 đến 02 người làm công tác xã hội thuộc 
chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội cấp xã. 

6.5. Chi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi 
dưỡng kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã 
hội, bao gồm: 

a) Đối tượng đào tạo bao gồm: 

Cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại các xã, phường, 
thị trấn; cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội 
các cấp. 

b) Nội dung và mức chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi 
dưỡng kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã 
hội thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định 
việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

7. Chi xây dựng, hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo và dạy nghề công tác 
xã hội: 

a) Chi xây dựng và ban hành chương trình khung, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao 
đẳng nghề công tác xã hội bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề công tác xã hội; xây 
dựng, hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo cử nhân sau đại học về công tác xã hội; 
xây dựng giáo trình về nghiệp vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Nội dung, 
mức chi theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy 
định xây dựng chương trình khung và biên soạn giáo trình cho các ngành đào tạo Đại học, Cao 
đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

b) Chi hỗ trợ các khoa có đào tạo công tác xã hội tại các cơ sở đào tạo và nâng cao năng lực 
đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội, gồm: Đào tạo nâng cao nghiệp vụ về công tác xã hội; 
bồi dưỡng kỹ năng tư vấn về công tác xã hội cho đội ngũ giảng viên đang giảng dạy công tác xã 
hội tại các cơ sở đào tạo. 

Nội dung, mức chi theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của 
Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trường hợp cơ quan triệu tập chịu trách 
nhiệm thanh toán công tác phí cho học viên từ nguồn kinh phí của Đề án, học viên không thanh 
toán tại đơn vị nơi cử đi. 

8. Tuyên truyền, thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân về nghề công tác xã hội 

a) Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền 
hình, báo chí); xây dựng và vận hành trang website; xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành 
các loại sản phẩm truyền thông theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi thực 
hiện theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng. 

b) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về phát triển nghề công tác xã 
hội do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung và mức chi theo Thông tư số 73/2010/TTLT-
BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử 
dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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Điều 4. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 

Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của 
Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm 
một số nội dung sau: 

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án của các Bộ, cơ quan trung ương địa phương 
được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo lĩnh vực chi của các cơ quan, 
đơn vị theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Các Bộ, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao (theo Điều 2, Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 
ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, có văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động của Đề 
án theo thẩm quyền và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 
xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong đó 
quy định rõ các chỉ tiêu, các hoạt động của Đề án và trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ 
chức thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

4. Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Đề án, căn cứ 
nguồn kinh phí thực hiện Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg; Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội rà soát, dự kiến phân bổ cho các Bộ, ngành và địa phương (phần 
kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách trung ương), tổng hợp gửi Bộ Tài chính để xem xét, 
tổng hợp vào dự toán ngân sách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

THỨ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Đàm 

KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ TÀI CHÍNH  
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Trương Chí Trung 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 07/2013/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013
 

THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn như sau: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi là cộng tác viên công tác xã hội cấp xã). 

2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã là căn cứ để thực hiện việc 
sử dụng và quản lý đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại cấp xã. 

Điều 2. Đối tượng phục vụ của cộng tác viên công tác xã hội cấp xã 

Đối tượng phục vụ của cộng tác viên công tác xã hội gồm: người cao tuổi; người khuyết 
tật; người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí; người nhiễm HIV/AIDS; người nghèo; trẻ em; nạn 
nhân bị buôn bán; nạn nhân của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử về giới; đối tượng xã hội cần 
sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ 
sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP); người nghiện ma túy, người bán 
dâm; người sau cai nghiện; cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp; đối tượng 
khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi là đối tượng). 

Điều 3. Nhiệm vụ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã 

1. Nhiệm vụ chung 

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội theo sự phân 
công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Thu thập, tiếp nhận thông tin, yêu cầu trợ giúp của đối tượng trên địa bàn để báo cáo 
kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức văn hóa - xã hội cấp xã có hướng giải 
quyết; sàng lọc, phân loại đối tượng và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu 
chuyển tuyến đối tượng đến các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, cơ sở y tế - phục 
hồi chức năng, cơ sở giáo dục - đào tạo và các cơ sở khác phù hợp. 

b) Theo dõi, đánh giá diễn biến tình trạng sức khỏe, quan hệ gia đình, xã hội và các nhu 
cầu trợ giúp của đối tượng, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện hoặc các biện pháp trợ giúp kịp 
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thời, phù hợp, trực tiếp giải quyết, như: Tư vấn, tham vấn, trị liệu, hòa giải, giáo dục thuyết phục, 
ngăn chặn, cách ly. 

c) Tham gia triển khai thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp cho đối tượng, 
nhóm đối tượng trên địa bàn. 

d) Kiểm tra, giám sát, rà soát và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính 
sách, chương trình trợ giúp xã hội trên địa bàn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

đ) Tham gia các cuộc điều tra, khảo sát về lao động - người có công và xã hội do cấp trên 
tổ chức tại địa bàn (nếu có). 

e) Tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 
của người dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp xã hội tại cộng đồng. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 4. Tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội cấp xã 

1. Tiêu chuẩn năng lực 

a) Nắm được quy trình, kỹ năng thực hành công tác xã hội ở mức độ cơ bản để trợ giúp 
đối tượng; 

b) Hiểu biết về chế độ chính sách trợ giúp đối tượng; 

c) Nắm vững chức trách, nhiệm vụ của cộng tác viên công tác xã hội; 

d) Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ về công tác xã hội. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ 

Có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có 
bằng cấp về nghiệp vụ công tác xã hội, tâm lý, xã hội học, giáo dục đặc biệt và các chuyên ngành 
xã hội khác phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Từ năm 2015, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã đạt chuẩn tối thiểu trình độ trung cấp 
nghề công tác xã hội hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến công tác xã hội. 

3. Tiêu chuẩn về đạo đức 

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã phải có tư cách đạo đức tốt; thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chưa có tiền án, tiền sự. 

Điều 5. Chế độ phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội cấp xã 

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việc theo chế độ hợp đồng cộng tác viên  
công tác xã hội, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ 
quy định. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính: 

a) Tổng hợp kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội của tỉnh, thành phố; báo cáo tình hình thực hiện về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội cấp xã trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; 
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c) Hướng dẫn việc lựa chọn, ký hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội; thanh tra, kiểm 
tra thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

a) Tổng hợp kết quả tuyển chọn, sử dụng, quản lý cộng tác viên công tác xã hội cấp xã 
của các xã, phường, thị trấn; nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, báo 
cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội cấp xã gửi Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính và Sở Nội vụ trước khi 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

a) Tuyển chọn người làm cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Ký kết hợp đồng cộng tác viên, tạo điều kiện để cộng tác viên hoàn thành công việc; 

c) Tạo điều kiện để cộng tác viên được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác xã hội do cấp trên tổ chức. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2013. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký)  

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015
 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý 
trường hợp với người khuyết tật. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 

1. Đối tượng áp dụng: 

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên công tác 
xã hội và cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội có liên quan đến trợ giúp người khuyết tật, gia 
đình người khuyết tật. 

2. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này quy định về quản lý trường hợp với người khuyết tật tại các cơ sở cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điều 2. Quy trình quản lý trường hợp với người khuyết tật 

Quy trình quản lý trường hợp với người khuyết tật gồm các bước sau đây: 

1. Thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật; 

2. Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; 

3. Thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; 

4. Theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; 

5. Đánh giá và kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật. 

Điều 3. Từ ngữ sử dụng trong Thông tư 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Quản lý trường hợp với người khuyết tật là quy trình xác định nhu cầu cần trợ giúp xã 
hội và xây dựng, thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, điều phối các hoạt động cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội để trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

2. Người quản lý trường hợp là công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên công 
tác xã hội làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc xã, phường, thị trấn được 
giao nhiệm vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật. 

3. Cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, bao gồm: Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác 
xã hội; cơ sở bảo trợ xã hội; trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội; trung tâm điều 
dưỡng người có công; cơ sở trợ giúp trẻ em; nhà xã hội; cơ sở tham vấn, tư vấn, chăm sóc người 
cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nhiễm HIV/AIDS, người tâm 
thần, người nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội khác. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP 
 

Điều 4. Thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật 

1. Thông tin về người khuyết tật 

a) Thông tin cơ bản, bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ 
nơi ở, thông tin liên lạc, số chứng minh nhân dân; 

b) Nghề nghiệp; 

c) Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn; 

d) Các dịch vụ và chính sách trợ giúp xã hội mà người khuyết tật đang thụ hưởng; 

đ) Nhu cầu hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên của người khuyết tật; 

e) Thu nhập của người khuyết tật. 

2. Thông tin về khuyết tật 

a) Dạng tật, mức độ khuyết tật và nguyên nhân; 

b) Khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt của người khuyết tật; 

c) Hiện trạng về thể chất, tinh thần. 

3. Thông tin về gia đình người khuyết tật 

a) Số thành viên trong gia đình; 

b) Hoàn cảnh kinh tế; 

c) Nguồn thu nhập chính của gia đình, bao gồm: Khoản thu nhập từ việc làm, chính sách trợ 
cấp xã hội hàng tháng và các chương trình trợ giúp xã hội khác; 

d) Các khoản chi phí mua lương thực, thức ăn, quần áo, học phí, khám, chữa bệnh, chi khác 
và khả năng chi trả; 

đ) Điều kiện chỗ ở và môi trường sống; 

e) Khả năng chăm sóc người khuyết tật của gia đình; 

g) Nhu cầu cần hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên; 

h) Thông tin khác nếu có. 
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Việc thu thập thông tin và nhu cầu của người khuyết tật chi tiết theo Mẫu số 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Đánh giá nhu cầu của người khuyết tật 

1. Người quản lý trường hợp đánh giá nhu cầu của người khuyết tật trên các lĩnh vực sau: 

a) Hỗ trợ sinh kế; 

b) Chăm sóc sức khỏe, y tế; 

c) Giáo dục, học nghề, việc làm; 

d) Mối quan hệ gia đình và xã hội; 

đ) Các kỹ năng sống; 

e) Tham gia, hòa nhập cộng đồng; 

g) Tâm lý, tình cảm; 

h) Nhu cầu khác. 

2. Trường hợp người khuyết tật không cung cấp được đầy đủ thông tin, người quản lý 
trường hợp có trách nhiệm phối hợp với đại diện gia đình hoặc người giám hộ đánh giá nhu cầu 
của người khuyết tật. 

Việc đánh giá nhu cầu của người khuyết tật chi tiết theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 6. Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật 

1. Căn cứ kết quả đánh giá nhu cầu của người khuyết tật, người quản lý trường hợp xác 
định người khuyết tật cần được quản lý trường hợp theo các tiêu chí sau: 

a) Có nhu cầu được trợ giúp liên tục; 

b) Có nhu cầu được trợ giúp lâu dài; 

c) Tự nguyện tham gia; 

d) Đủ điều kiện để nhận dịch vụ tại địa phương. 

Tiêu chí xác định người khuyết tật thuộc diện quản lý trường hợp chi tiết theo Mẫu số 3 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

2. Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật 

Người quản lý trường hợp chủ trì, phối hợp với người khuyết tật, gia đình hoặc người giám 
hộ của người khuyết tật và các tổ chức, cá nhân liên quan để xây dựng kế hoạch trợ giúp người 
khuyết tật. Nội dung kế hoạch trợ giúp người khuyết tật bao gồm: 

a) Mục tiêu cụ thể cần đạt được; 

b) Các hoạt động cụ thể cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên để đạt được mục tiêu; 

c) Khung thời gian thực hiện cho từng hoạt động; 

d) Nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động được đề ra; 

đ) Trách nhiệm của tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia và người chịu trách nhiệm cho 
từng nhiệm vụ; 

e) Các đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia thực hiện kế hoạch. 
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Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật chi tiết theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật 

1. Người quản lý trường hợp có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 
người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội phê duyệt kế hoạch trợ giúp người 
khuyết tật. 

2. Người quản lý trường hợp phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp xã và các cơ sở cung 
cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người khuyết tật thực hiện kế hoạch. Các nội dung hỗ trợ gồm: 

a) Tư vấn, giới thiệu người khuyết tật tiếp cận các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc cơ sở 
cung cấp dịch vụ y tế, việc làm, giáo dục, xã hội và cơ sở khác; 

b) Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y 
tế, việc làm, giáo dục, xã hội và cơ sở khác đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật; 

c) Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, thụ hưởng các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội; 

d) Vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật 

a) Người quản lý trường hợp có trách nhiệm theo dõi, ghi chép tiến độ và báo cáo kết quả 
thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 
hàng năm; 

b) Người quản lý trường hợp rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch trợ giúp người khuyết tật cho phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật; 

c) Ghi chép tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết 
tật theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Theo dõi, đánh giá và kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật 

1. Người quản lý trường hợp theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch trợ giúp 
người khuyết tật theo các nội dung sau đây: 

a) Kết quả thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật; 

b) Mức độ đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật; 

c) Khả năng sống độc lập và năng lực hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật; 

d) Mức độ phù hợp của các dịch vụ được cung cấp cho người khuyết tật; 

đ) Khả năng kết nối dịch vụ; 

e) Các nội dung khác có liên quan. 

2. Căn cứ vào kết quả đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, 
người quản lý trường hợp đề xuất kết thúc trường hợp với người khuyết tật và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội quyết định. 

3. Kết thúc quản lý trường hợp 

a) Kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật trong các trường hợp sau: 

- Mục tiêu đã đạt được; 

- Dịch vụ cung cấp cho người khuyết tật không phù hợp; 

- Người khuyết tật không liên hệ trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn; 

- Người khuyết tật được chuyển sang một cán bộ quản lý trường hợp khác; 
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- Người khuyết tật chuyển khỏi địa bàn cung cấp dịch vụ; 

- Cơ sở cung cấp dịch vụ kết thúc hợp đồng với người khuyết tật; 

- Cùng đồng ý kết thúc dịch vụ; 

- Người khuyết tật được chuyển tới một chương trình với những dịch vụ hợp lý hơn; 

- Người khuyết tật không cần đến dịch vụ nữa; 

- Người khuyết tật chết; 

- Các nguyên nhân khác; 

Kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật chi tiết theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

b) Người quản lý trường hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức họp với các cơ quan, đoàn 
thể, tổ chức, người khuyết tật, gia đình hoặc người giám hộ của người khuyết tật để thống nhất 
kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật. 

c) Người quản lý trường hợp, người khuyết tật, gia đình hoặc người giám hộ của người 
khuyết tật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ công 
tác xã hội ký vào biên bản kết thúc quản lý trường hợp với người khuyết tật. 

Điều 9. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ 

1. Người quản lý trường hợp ghi chép đầy đủ, chính xác các thông tin theo dõi quy trình 
quản lý trường hợp với người khuyết tật. 

2. Hồ sơ quản lý trường hợp người khuyết tật được lưu trữ và bảo mật tại đơn vị theo quy 
định của pháp luật hiện hành về lưu trữ. Việc chia sẻ thông tin cá nhân của người khuyết tật phải 
có sự đồng ý của người khuyết tật, gia đình hoặc người giám hộ của người khuyết tật và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 
với Sở, ban, ngành liên quan: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật 
trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

b) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 
nghiệp vụ quản lý trường hợp người khuyết tật trên địa bàn; 

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý trường 
hợp với người khuyết tật cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên công 
tác xã hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật trên địa bàn; 
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b) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 
nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật tại xã, phường, 
thị trấn; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn người quản lý trường hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
trợ giúp người khuyết tật; 

c) Hàng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí quản lý trường hợp với người khuyết tật trên 
địa bàn theo quy định hiện hành; 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 
nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật trên địa bàn. 

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật trong phạm vi 
quản lý; 

2. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên công tác xã hội về nghiệp vụ quản lý trường 
hợp với người khuyết tật; 

3. Hàng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí quản lý trường hợp với người khuyết tật trên 
địa bàn theo quy định hiện hành; 

4. Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 
nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 

5. Cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện 
nghiệp vụ quản lý trường hợp với người khuyết tật trên địa bàn. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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MẪU SỐ 01 

THU THẬP THÔNG TIN VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

 

 

Họ và tên người khuyết tật: ……………………………………………….................................................. 

Mã số người khuyết tật: ……………………………………………………................................................ 

Thuộc nhóm người khuyết tật (Đánh dấu x vào �): 

a) Trẻ em �       b) Người khuyết tật (16-60 tuổi) �         c) Người khuyết tật trên 60 tuổi � 

 

Số hồ sơ quản lý người khuyết tật tại địa phương: 

……………………………………………………. 

Số hồ sơ quản lý trường hợp: …………… 

Tên người cung cấp thông tin thay thế (nếu có): 

……………………………………………………. 

Mối quan hệ với người khuyết tật: 

……………………………………............ 

 

I. Thông tin về người khuyết tật 

 

Họ và tên: ………………………. Ngày sinh: …………………….. Giới tính: ………............................... 

Số chứng minh nhân dân: ………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………................................ 

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………............................... 

Điện thoại liên lạc: ………………………. Email: ……………………………………................................ 

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………............................... 

Trình độ học vấn: ……………………….. Trình độ chuyên môn: ……………………................................ 

Trường học (nếu đang đi học): …………………………………………………………................................

Nghề nghiệp (nếu đang có việc làm): ……………………………………….……………............................ 

Thu nhập của người khuyết tật: ………..………………………………………………….............................

Các dịch vụ và chính sách người khuyết tật đang thụ hưởng: ……………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………..........................

Nhu cầu hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên của người khuyết tật: …………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………..............................

 

II. Thông tin về khuyết tật 

 

Dạng khuyết tật điển hình: …………………………………………………………………..........................

Mức độ khuyết tật (nếu đã được xác định): ………………………………………………............................

Nguyên nhân khuyết tật: Bẩm sinh � Tai nạn � Bệnh � Nguyên nhân khác � 

Đặc điểm khuyết tật: ….……………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………......................... 

Khả năng lao động: ………………………………………………………………………….........................
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Khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt của người khuyết tật: ………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………..........................

Hiện trạng về thể chất và tinh thần, tình cảm của người khuyết tật: .………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………......................

 

III. Thông tin về gia đình người khuyết tật 

 

Họ và tên chủ hộ: …………………………….. Quan hệ với người khuyết tật: …………............................

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………… Điện thoại: ……………..........................

Họ và tên người chăm sóc: ………………… Quan hệ với người khuyết tật: .…………….......................... 

Công việc chính của người chăm sóc: ………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………..........................

Các thành viên trong gia đình (nêu cụ thể): …………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

Vị trí của người khuyết tật trong gia đình: ……………. Sống phụ thuộc � Sống độc lập � 

1. Hoàn cảnh kinh tế gia đình: Nghèo �            Cận nghèo �                    Không nghèo � 

2. Nguồn thu nhập: 

a) Lao động: Số lượng lao động chính: …………………………………………………...............................

b) Thu nhập theo việc làm: Tiền mặt ………………………………. Hiện vật: …………............................ 

c) Trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước ………………………………………………............................

d) Các chương trình trợ giúp xã hội khác: …………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………......................... 

3. Các khoản chi phí và khả năng chi trả từ gia đình: ………………………………………………............ 

a) Lương thực/thức ăn 

� Thực hiện được 

� Thực hiện được nhưng cần trợ giúp 

� Không thực hiện được 

� Không xác định được 

b) Quần áo 

� Thực hiện được 

� Thực hiện được nhưng cần trợ giúp 

� Không thực hiện được 

� Không xác định được 

c) Khám và chữa bệnh 

� Thực hiện được 

� Thực hiện được nhưng cần trợ giúp 

� Không thực hiện được 

� Không xác định được 

d) Đóng học phí 

� Thực hiện được 
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� Thực hiện được nhưng cần trợ giúp 

� Không thực hiện được 

� Không xác định được 

đ) Các chi phí khác: 
………………………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………......................

4. Điều kiện chỗ ở: 

a) Nhà thuê � Nhà tạm � Bán kiên cố � Kiên cố (nhà cấp:   ) Xuống cấp � Ổn định � 

b) Thuận tiện trong sinh hoạt của người khuyết tật: Lối đi �        Nhà vệ sinh �    Nền nhà � 

5. Khả năng chăm sóc nuôi dưỡng: 

a. Sự quan tâm chăm sóc: Nhiều �        Ít �      Không có � 

b. Môi trường chăm sóc: An toàn và sạch sẽ �   Có vấn đề �      Nguy cơ cao � 

c. Năng lực chăm sóc (Có kiến thức và kỹ năng):             Nhiều �  Ít �    Không có � 

6. Nhu cầu cần hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên của người khuyết tật: ……………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………..................... 

7. Thông tin khác (nếu có): 
………………………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………..................... 

 

IV. Lần tiếp nhận quản lý trường hợp 

Lần ___: ngày    tháng    năm 

 

Hình thức tiếp nhận quản lý trường hợp: 1) Khẩn cấp � 2) Lâu dài � 

Ngày tiếp nhận: ____________________ Nơi tiếp nhận: _____________________________ 

 

Bên giới thiệu 

Người giới thiệu/người quản lý trường hợp 

______________________________ 

Lãnh đạo đơn vị: _________________ 

(Ký và xác nhận) 

Lý do: 

Bên tiếp nhận 

Người tiếp nhận/người quản lý trường hợp 

_________________________________ 

Lãnh đạo đơn vị: ___________________ 

(Ký và xác nhận) 

Nhận xét: 
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MẪU SỐ 02 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

 

Họ và tên người khuyết tật: …………………………………..................................................................... 

Các nội dung cần đánh giá: 

(Đối với mỗi trường hợp cụ thể, người quản lý trường hợp căn cứ vào điều kiện thực tế để đánh giá nhu 
cầu của người khuyết tật trong các lĩnh vực phù hợp và đánh dấu nhân (X) vào các lĩnh vực được đánh 
giá tương ứng) 

 

STT Lĩnh vực đánh giá 

1 Hỗ trợ sinh kế � 

2 Chăm sóc sức khỏe, y tế � 

3 Giáo dục, học nghề, việc làm � 

4 Mối quan hệ gia đình và xã hội � 

5 Các kỹ năng sống � 

6 Tham gia, hòa nhập cộng đồng � 

7 Tâm lý, tình cảm � 

8 Nhu cầu khác � 

  

Ngày đánh giá: …………………………………. Ngày kết luận: …………………..................................... 

Người đánh giá: ……………………………….. Chữ ký: …………………………..................................... 

 

I. HỖ TRỢ SINH KẾ 

Hoàn cảnh kinh tế gia đình thuộc hộ: 1. Nghèo �    2. Cận nghèo �          3. Không nghèo � 

1. Nguồn thu nhập 

Người khuyết tật/người chăm sóc/chủ hộ  
có được 

Có Không Thông tin chi tiết (tiền và hiện vật) 

Thu nhập theo việc làm � �  

Trợ giúp đột xuất � �  

Trợ cấp xã hội hàng tháng � �  

Trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước � �  

Trợ giúp xã hội từ chương trình khác � �  
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2. Các khoản chi phí 
 

Mức độ thực hiện

Các hoạt động 

Thực hiện 
được (2đ) 

Thực hiện được 
nhưng cần sự  
trợ giúp (1đ) 

Không thực 
hiện được (0đ) 

Không xác định 
được  

(đánh dấu X) 

Tiền mua lương thực/thức ăn  
và sinh hoạt 

    

Tiền đóng học phí đúng hạn     

Tiền khám và điều trị sức khỏe     

Tiền thanh toán các khoản phải trả 
khác 

    

Tổng điểm     

Đánh giá a) Có khả năng (> 7đ) � b) Có khả năng một phần (4đ - 6đ) � c) Không có khả năng (≤ 3đ) � 

Nhận xét khả năng giải quyết các khoản chi phí phát sinh dựa vào nguồn thu nhập của gia đình:  
(Ưu tiên xem xét các khoản chi liên quan đến người khuyết tật) 

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

3. Môi trường sống 
 

Mức độ thực hiện

Các hoạt động Tốt  
(2đ) 

Trung bình 
(1đ) 

kém 

(0đ) 

Không xác 
định được 
(đánh dấu 

X) 

Thiết kế/bố trí/sắp xếp nhà cửa, vật dụng có phù hợp  
với điều kiện di chuyển của người khuyết tật trong nhà 

    

Thiết kế/bố trí/sắp xếp nhà cửa vật dụng có phù hợp  
với điều kiện di chuyển NKT ngoài nhà 

    

Người khuyết tật có thể tiếp cận và sử dụng  
được nhà vệ sinh 

    

Nguồn nước an toàn để ăn uống và sinh hoạt     

Mức độ an toàn của ngôi nhà mà người khuyết tật  
đang sinh sống 

    

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Có phù hợp (>8đ) � b) Có phù hợp một phần (4đ - 7đ) � c) Không phù hợp (≤ 3đ) � 

Nhận xét khả năng tiếp cận: 

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................
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II. CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ 

1. Tình trạng sức khỏe 

Đánh giá: a) Ổn định �         b) Có vấn đề �             c) Nguy cơ cao �          d) Không xác định � 

Mô tả cụ thể biểu hiện bệnh và nguyên nhân (nếu xác nhận tại điểm b/ điểm c/ điểm d, đề nghị giải thích 
thêm): 

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………......................

2. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế đã được cung cấp 

(Mô tả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế đã được cung cấp cho người khuyết tật trong 3 tháng trở lại đây) 

TT 
Nơi điều trị và phục hồi  

chức năng 
Tên bệnh 
điều trị 

Điều trị nội trú/ 
ngoại trú 

Thời gian 
điều trị 

Áp dụng Bảo 
hiểm y tế 

1     � 

2     � 

3     � 

4     � 

5     � 

Nhận xét của người khuyết tật/gia đình/người giám hộ về kết quả điều trị nêu trên: ………….................... 

…………………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………..................... 

 

III. GIÁO DỤC, HỌC NGHỀ VÀ VIỆC LÀM 

1. Giáo dục (Áp dụng đối với người khuyết tật đang theo học các cấp học dưới đây) 
 

Người khuyết tật đang tham gia Có Thông tin tên lớp/trường 

Cơ sở giáo dục đặc biệt �  

Nhóm trẻ gia đình �  

Mầm non �  

Tiểu học �  

Trung học cơ sở �  

Trung học phổ thông �  

Cao đẳng, đại học và sau đại học �  

 

Đánh giá năng lực học tập 
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Mức độ thực hiện

 

Các hoạt động 

Thực hiện 
được (2đ) 

Thực hiện 
được nhưng 

cần sự trợ giúp 
(1đ) 

Không thực 
hiện được (0đ) 

Không xác 
định được 

(đánh dấu X) 

Thực hành các kỹ năng sống  
(giao tiếp, tương tác xã hội) 

    

Nhận biết 24 chữ cái trong bảng chữ cái     

Viết họ tên và số điện thoại của bản thân     

Đọc hiểu câu chuyện đơn giản lớp 2     

Đọc hiểu sách ít nhất là sách lớp 4     

Làm toán đố và các phép tính cơ bản     

Đọc hiểu báo hoặc tạp chí     

Viết báo cáo, thư từ     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Có khả năng (>13đ) � b) Có khả năng một phần (7đ-12đ) � c) Chưa có khả năng (≤ 6đ) � 

Nhận xét năng lực học của người khuyết tật: ……………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

 

2. Học nghề (Áp dụng đối với người khuyết tật trong độ tuổi lao động hoặc người chăm sóc nếu người 
khuyết tật và người chăm sóc ở nhà sống phụ thuộc) 

 

Người khuyết tật/người chăm sóc Có Không Thông tin tên cơ sở dạy nghề 

Được đào tạo nghề � �  

Được đào tạo nghề ngắn hạn  
(Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề) 

� �  

Được đào tạo nghề chuyên nghiệp  
(Từ Trung cấp trở lên) 

� �  



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        555 

Đánh giá năng lực học nghề 

 

Mức độ thực hiện

 

Các hoạt động 

Thực hiện 
được (2đ)

Thực hiện được 
nhưng cần sự trợ 

giúp (1đ) 

Không thực 
hiện được 

(0đ) 

Không xác 
định được 
(đánh dấu 

X) 

Có khả năng học nghề chuyên nghiệp     

Có khả năng học nghề ngắn hạn     

Có khả năng tự học nghề     

Có kỹ năng đặc biệt     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Có phù hợp (>7đ) � b) Có phù hợp một phần (4đ - 6đ) � c) Không phù hợp (≤ 3đ) � 

Nhận xét năng lực học nghề của người khuyết tật: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Việc làm 

Người khuyết tật/người chăm sóc Có Không Nơi làm việc hoặc hoạt động mà 
người khuyết tật có thể tham gia 

Tham gia công việc giản đơn, đóng góp công sức 
vào hoạt động sinh kế gia đình 

� �  

Đang có việc làm, làm thuê � �  

Đang tự sản xuất, kinh doanh � �  

Đánh giá cơ hội việc làm 

Mức độ thực hiện

 

Các hoạt động 

Thực hiện 
được (2đ) 

Thực hiện 
được nhưng 
cần sự trợ 
giúp (1đ) 

Không 
thực hiện 
được (0đ) 

Không xác 
định được 
(đánh dấu 

X) 

Cơ hội tìm kiếm việc làm     

Việc làm tạo nguồn thu nhập ổn định     

Tiếp cận với môi trường và điều kiện làm việc  
phù hợp 

    

Có khả năng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Có phù hợp (≥ 7đ) � b) Có phù hợp một phần (4đ - 6đ) � c) Không phù hợp (≤ 3đ) � 

Nhận xét năng lực tìm kiếm việc làm hoặc khả năng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật: 
…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 
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IV. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 

1. Người khuyết tật có người chăm sóc riêng:     a. Có �            b. Không � 

2. Người có vai trò ra quyết định trong gia đình: 

a. Bố          b. Mẹ           c. Ông             d. Bà                đ. Khác: ………………… 

3. Thái độ của thành viên gia đình với người khuyết tật 

a. Quan tâm                  b. Bình thường              c. Không quan tâm 

4. Sự hỗ trợ và mối quan hệ các thành viên gia đình và cộng đồng đối với người khuyết tật 

 

STT Đối tượng hỗ trợ người khuyết tật
Xác định đối tượng  

hỗ trợ người khuyết tật

Mô tả mức độ  
hỗ trợ người 

khuyết tật 

Mô tả những 
công việc hỗ trợ 
người khuyết tật 

1 Vợ/chồng    

2 Cha/mẹ    

3 Anh/chị/em    

4 Ông/Bà    

5 Họ hàng    

6 Bạn bè, hàng xóm    

7 Nhân viên công tác xã hội    

8 Các tổ chức, đoàn thể xã hội    

9 Giáo viên của trường học    

10 Kỹ thuật viên phục hồi chức năng    

11 Cán bộ y tế    

12 Người chăm sóc    

13 Những người khác    

Nhận xét mối quan hệ tích cực và mối quan hệ cần cải thiện liên quan đến người khuyết tật: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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V. CÁC KỸ NĂNG SỐNG 

 

Mức độ thực hiện

 

Các hoạt động 

Thực hiện 
được (kể cả có 
dụng cụ hỗ trợ) 

(2đ) 

Thực hiện được 
nhưng cần sự trợ 
giúp của người 

khác (1đ) 

Không thực 
hiện được 

(0đ) 

Không xác 
định được 

(đánh dấu X)

1. Đi lại/di chuyển     

2. Ăn/uống     

3. Vệ sinh cá nhân     

4. Phục vụ sinh hoạt cá nhân     

5. Tham gia các công việc gia đình     

6. Nghe và hiểu người khác     

7. Diễn đạt mong muốn     

8. Khả năng học tập     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Sống độc lập (>15đ) � b) Cần hỗ trợ (7đ - 14đ) � c) Phụ thuộc (<6đ) � 

Nhận xét những nét chính ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật: 

…………………………………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………..................... 

  

 

VI. THAM GIA, HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG  

1. Người khuyết tật dưới 6 tuổi 

Mức độ tham gia

 

Nội dung đánh giá 

Thường 
xuyên (2đ) 

Thỉnh 
thoảng (1đ)

Không bao 
giờ (0đ) 

Không xác 
định (đánh 

dấu X) 

Tham gia các sinh hoạt trong gia đình     

Tham gia các sinh hoạt cùng gia đình tại cộng đồng 
và xã hội 

    

Tham gia các hoạt động vui chơi với trẻ em cùng lứa 
tuổi tại cộng đồng 

    

Đi học đúng độ tuổi ở trường mầm non     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Tham gia tốt (≥ 7đ) � b) Hạn chế (4đ - 6đ) �   c) Không có cơ hội (≤ 3đ) � 

Nhận xét sự tham gia của trẻ: ………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 
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2. Người khuyết tật từ 6 đến dưới 16 tuổi 

 

Mức độ tham gia 

 

Nội dung đánh giá 

Thường xuyên 
(2đ) 

Thỉnh thoảng 
(1đ) 

Không bao giờ 
(0đ) 

Không  
xác định  

(đánh dấu X) 

Tham gia các sinh hoạt trong gia 
đình 

    

Tham gia các sinh hoạt cùng gia đình 
tại cộng đồng và xã hội 

    

Kết bạn và sinh hoạt với bạn bè cùng 
độ tuổi 

    

Đi học tại các trường học     

Tham gia hoạt động đoàn đội     

Tham gia môn thể thao, nghệ thuật 
yêu thích 

    

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Tham gia tốt (≥ 10đ) �    b) Hạn chế (5đ - 9đ)�   c) Không có cơ hội (≤ 4đ) � 

Nhận xét sự tham gia của trẻ: 
…………………………………………………………………………..……………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………................... 

  

3. Người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên 

Mức độ tham gia

 

Nội dung đánh giá 

Thường
xuyên 
(2đ) 

Thỉnh 
thoảng 

(1đ) 

Không 
bao giờ 

(0đ) 

Không  
xác định  

(đánh dấu X) 

Tham gia các sinh hoạt trong gia đình     

Tham gia các sinh hoạt cùng gia đình tại cộng đồng  
và xã hội 

    

Kết bạn và sinh hoạt với bạn bè thân hữu     

Đi học tại các trường học     

Tham gia hoạt động tập thể, sinh hoạt cộng đồng     

Tham gia môn thể thao, nghệ thuật yêu thích     

Tổng điểm     

Đánh giá: a) Tham gia tốt (≥ 10đ) �     b) Hạn chế (5đ - 9đ) �    c) Không có cơ hội (≤ 4đ) � 

Nhận xét sự tham gia của người khuyết tật: 

………………………………………………………………………………………………………..............



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        559 

VII. TÂM LÝ, TÌNH CẢM 

 

TT Nội dung đánh giá 
Người khuyết tật Người chăm sóc 

Có Không Có Không 

1 Tinh thần lạc quan, sống có mục đích � � � � 

2 Hòa đồng, quan tâm và giúp đỡ người khác � � � � 

3 Mất ngủ hoặc ngủ triền miên � � � � 

4 Nóng nảy hoặc trở nên chậm chạp � � � � 

5 Mệt mỏi hoặc mất sức kéo dài � � � � 

6 Cảm giác mình vô dụng, vô giá trị � � � � 

7 Giảm khả năng tập trung � � � � 

8 Hay nghĩ đến cái chết, có ý định hoặc hành vi tự sát � � � � 

9 Những vấn đề khó khăn khác 
…………………………………………….. 

� � � � 

 Nhận xét những nét chính ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến đời sống người khuyết tật: 
……………………………………………………………………………….........................................

VIII. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

TT Lĩnh vực đánh giá 
Những vấn 
đề đã được 
xác định 

Những điểm 
mạnh của 

người khuyết 
tật/gia đình 

Nhu cầu của 
người khuyết 
tật/gia đình 

Tham vấn  
ý kiến 

chuyên môn 
Ưu tiên

1 Hoàn cảnh sinh kế thiết yếu      

2 Chăm sóc sức khỏe và y tế      

3 Giáo dục, học nghề và việc làm      

4 Mối quan hệ gia đình và xã hội      

5 Các kỹ năng sống độc lập      

6 Tham gia cộng đồng      

7 Tâm lý và tình cảm      

Đánh giá chung: 
…………………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………..................... 
  

  
Người khuyết tật/gia đình người khuyết tật 
hoặc người giám hộ: 
……………………………………… 

Người quản lý trường hợp: 
…………………………………………………… 

Chữ ký: 
  

Chữ ký: 
  

Ngày thu thập thông tin: …………… Ngày cung cấp thông tin: ……………………….. 

  



 
 

560      A system of policies on social assistance 

MẪU SỐ 03 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC DIỆN QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

 

 

Họ và tên người khuyết tật……… Mã số người khuyết tật……… 

STT 
Tiêu chí xác định người khuyết tật thuộc 

diện quản lý trường hợp 

Mức độ phù hợp 

Có Không 

1 Có nhu cầu được trợ giúp liên tục   

2 Có nhu cầu được trợ giúp lâu dài   

3 Tự nguyện tham gia   

4 Đủ điều kiện để nhận dịch vụ từ địa phương   

 

Kết luận: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Người quản lý trường hợp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người khuyết tật/gia đình 
người khuyết tật hoặc  

người giám hộ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Chủ tịch UBND cấp xã hoặc 
Người đứng đầu cơ sở cung cấp 

dịch vụ CTXH 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

  

Ngày….. tháng …. năm ….. Ngày….. tháng …. năm ….. Ngày….. tháng …. năm ….. 
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MẪU SỐ 04 

KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………… 

Quận/Huyện: ………………………………………………. 

Xã/Phường: ……………………………………………….. 

Họ và tên người khuyết tật: ………………………………. 

Mã số người khuyết tật: ………………………………….. 

I. Mục tiêu cụ thể cần đạt được 

TT Lĩnh vực đánh giá Mức độ ưu tiên (1, 2, 3) Mục tiêu cụ thể cần đạt được
1 Hỗ trợ sinh kế   
2 Chăm sóc sức khỏe, y tế   
3 Giáo dục, học nghề, việc làm   
4 Mối quan hệ gia đình và xã hội   
5 Các kỹ năng sống   
6 Tham gia, hòa nhập cộng đồng   
7 Tâm lý, tình cảm   
8 Nhu cầu khác   

II. Các hoạt động trợ giúp người khuyết tật 

Mục tiêu 
số 

Hoạt động can thiệp, trợ giúp 
Thời gian 
thực hiện 

Nguồn 
lực/kinh phí

Trách nhiệm 
của tổ chức, 
gia đình và 

cá nhân  
tham gia 

Cơ quan/đơn vị, 
cơ sở thực hiện

      
      
      
      

III. Các điều kiện hỗ trợ: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

IV. Ngày xem xét và điều chỉnh kế hoạch (tối thiểu 6 tháng) 

 

Lần 1 (ngày/tháng/năm) Lần 2 (ngày/tháng/năm) Lần 3 (ngày/tháng/năm) 

   
Người khuyết tật/đại diện gia 

đình/người giám hộ 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người quản lý trường hợp 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Chủ tịch UBND xã  
hoặc Người đứng đầu cơ sở  

cung cấp dịch vụ công tác xã hội
(Ký tên và đóng dấu) 

  
Ngày lập kế hoạch: 

    
Ngày phê duyệt: 



 
 

562      A system of policies on social assistance 

MẪU SỐ 05 

GHI CHÉP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

 

Họ và tên của người khuyết tật:  ……………………………………………. 

 

STT 
Nhu cầu  
can thiệp 

Các hoạt động can 
thiệp, trợ giúp 

Thời gian 
Nhận xét của cơ quan/đơn vị/cơ sở 

thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp 
xã hội 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Người quản lý trường hợp 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MẪU SỐ 06 

KẾT THÚC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật) 

 

Họ và tên của người khuyết tật: _____________ Thời gian: ________________ 

 

1. Lí do kết thúc: 

� Mục tiêu đã đạt được 

� Dịch vụ cung cấp cho người khuyết tật không phù hợp 

� Người khuyết tật không liên hệ trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn 

� Người khuyết tật được chuyển sang một cán bộ quản lý trường hợp khác 

� Người khuyết tật chuyển khỏi địa bàn cung cấp dịch vụ 

� Cơ sở cung cấp dịch vụ kết thúc hợp đồng với người khuyết tật 

� Cùng đồng ý kết thúc dịch vụ 

� Người khuyết tật được chuyển tới một chương trình với những dịch vụ hợp lý hơn 

� Người khuyết tật không cần đến dịch vụ nữa 

� Người khuyết tật chết 

� Các nguyên nhân khác (Xác định rõ): ___________________________________ 

2. Đánh giá chung: 

_____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Người khuyết tật/gia đình người 
khuyết tật hoặc người giám hộ 

Người quản lý trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã/Người 
đứng đầu cơ sở cung cấp  
dịch vụ công tác xã hội 

Chữ ký: 

  

  

Chữ ký: 

  

Chữ ký: 

Ngày: Ngày: Ngày: 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  
viên chức chuyên ngành công tác xã hội 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy 
định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 
số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định về chế độ tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông 
tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công 
tác xã hội. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư liên tịch này quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 
nhiệm, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội làm việc 
trong các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực an sinh xã hội. 

Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác 
xã hội 

1. Công tác xã hội viên chính (hạng II) Mã số: V.09.04.01 

2. Công tác xã hội viên (hạng III) Mã số: V.09.04.02 

3. Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) Mã số: V.09.04.03 
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Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công 
tác xã hội 

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

2. Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý 
thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền 
bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp. 

3. Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ 
giúp đối tượng. 

4. Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

5. Luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. 

6. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội. 
 

Chương II 

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

 

Điều 4. Công tác xã hội viên chính (hạng II) - Mã số: V.09.04.01 

1. Nhiệm vụ chung 

Chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu phức tạp về 
lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Tổ chức việc sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng; 

b) Chủ trì đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch 
vụ công tác xã hội của đối tượng; 

c) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng; 

d) Chủ trì cung cấp các dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu phức tạp về lý thuyết, phương 
pháp và kỹ năng thực hành công tác xã hội gồm: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, 
giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, tuyên truyền; 

đ) Chủ trì theo dõi và rà soát lại các hoạt động can thiệp; điều chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu 
cần thiết; 

e) Chủ trì việc thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng; 

g) Tổ chức hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; 

h) Chủ trì tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội; đề 
xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ công tác xã hội; 

i) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề án, đề tài khoa học về công tác xã hội; 

k) Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, đề án, phương án tổ chức 
phát triển dịch vụ công tác xã hội; 
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l) Tham gia biên soạn nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu về công tác xã hội và tập 
huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xã hội cho viên chức và cộng tác viên công tác xã hội. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, 
giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. 
Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam; 

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính 
(hạng II). 

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Có năng lực chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội; 

b) Có năng lực tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; 

c) Có năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, để 
có những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các hoạt động công tác xã hội; 

d) Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ công tác xã hội phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. 

5. Việc thăng hạng chức danh công tác xã hội viên chính (hạng II) 

Viên chức thăng hạng từ chức danh công tác xã hội viên (hạng III) lên chức danh công tác 
xã hội viên chính (hạng II) phải có thời gian công tác giữ chức danh công tác xã hội viên (hạng 
III) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh 
công tác xã hội viên (hạng III) tối thiểu là 03 (ba) năm. 

Điều 5. Công tác xã hội viên (hạng III) - Mã số: V.09.04.02 

1. Nhiệm vụ chung 

Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương 
pháp và kỹ năng thực hành. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng; 

b) Đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ 
công tác xã hội của đối tượng; 

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng; 

d) Trực tiếp cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, 
phương pháp và kỹ năng thực hành công tác xã hội như: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức 
năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, tuyên truyền; 
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đ) Theo dõi và rà soát lại hoạt động can thiệp theo sự phân công; đề xuất điều chỉnh kế 
hoạch trợ giúp nếu cần thiết; 

e) Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; 

g) Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng; 

h) Đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội trong phạm vi công 
việc được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ công tác xã hội; 

i) Tham gia nghiên cứu các đề án, đề tài khoa học về công tác xã hội trong phạm vi được 
phân công; 

k) Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về công tác xã hội và tập huấn, 
hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức và cộng tác viên công tác xã hội theo sự phân công. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý 
học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác 
xã hội. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam; 

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III). 

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Có khả năng độc lập, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã hội; 

b) Có khả năng nắm bắt các lý thuyết và phương pháp thực hành trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ về công tác xã hội phù hợp; 

c) Có khả năng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ về công tác xã hội; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; 

d) Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực công tác xã hội; 

đ) Nhận biết nhu cầu trợ giúp của đối tượng và xác định các biện pháp giải quyết. 

5. Việc thăng hạng chức danh công tác xã hội viên (hạng III) 

Viên chức từ chức danh nhân viên công tác xã hội (hạng IV) lên chức danh công tác xã hội 
viên (hạng III) phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và có thời gian 
công tác giữ chức danh nhân viên công tác xã hội (hạng IV) như sau: 

a) Trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng, phải có thời gian 
công tác giữ chức danh nhân viên công tác xã hội (hạng IV) tối thiểu đủ 02 (hai) năm; 

b) Trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp trung cấp, phải có thời gian 
công tác giữ chức danh nhân viên công tác xã hội (hạng IV) tối thiểu đủ 03 (ba) năm. 
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Điều 6. Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) - Mã số: V.09.04.03 

1. Nhiệm vụ chung 

Chịu trách nhiệm thực hiện một số nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu đơn giản về lý 
thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành theo sự phân công. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Tham gia việc sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng theo sự phân công; 

b) Thực hiện đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu của đối 
tượng theo sự phân công; 

c) Đề xuất kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng, nhóm đối tượng 
trong phạm vi cụ thể được giao; 

d) Tham gia cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu đơn giản về lý 
thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành công tác xã hội gồm: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục 
hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, tuyên truyền trong phạm vi được phân công; 

đ) Tham gia theo dõi và rà soát lại hoạt động can thiệp; đề xuất điều chỉnh kế hoạch trợ 
giúp nếu cần thiết theo sự phân công; 

e) Tham gia hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng trong phạm vi được phân công; 

g) Tham gia thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng; 

h) Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện một số nghiệp vụ công tác xã hội được 
phân công. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

a) Có trình độ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm 
lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội khác phù hợp với nhiệm vụ 
công tác xã hội. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và  
Xã hội ban hành; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

c) Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội 
(hạng IV). 

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Có khả năng độc lập, thực hiện thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã hội trong 
phạm vi công việc được giao; 

b) Có khả năng làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; 

c) Có kỹ năng giao tiếp đối với đối tượng; 

d) Có khả năng phát hiện nhu cầu trợ giúp của đối tượng. 
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Chương III 

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
 

Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành công tác xã 
hội phải căn cứ vào vị trí việc làm được giao và khả năng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội và theo quy định tại Điều 8 của 
Thông tư liên tịch này. 

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành công tác xã hội tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức. 

Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
công tác xã hội 

1. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính (hạng II, mã số: 
V.09.04.01) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch công tác xã hội viên chính, mã số ngạch 24.291. 

2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III, mã số: V.09.04.02) 
đối với viên chức hiện đang giữ ngạch công tác xã hội viên, mã số ngạch 24.292. 

3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV, mã số: 
V.09.04.03) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch nhân viên công tác xã hội, mã số ngạch 
24.293 và công tác xã hội viên cao đẳng. 

Điều 9. Cách xếp lương 

1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội được áp dụng bảng 
lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 
(Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang, như sau: 

a) Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương 
của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; 

b) Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của 
viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

c) Chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) được áp dụng hệ số lương 
của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

2. Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề 
nghiệp được bổ nhiệm như sau: 

a) Trường hợp có trình độ tiến sĩ chuyên ngành công tác xã hội thì được xếp bậc 3, hệ số 
lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III, mã số: V.09.04.02); 

b) Trường hợp có trình độ thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội thì được xếp bậc 2, hệ số 
lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III, mã số: V.09.04.02); 

c) Trường hợp có trình độ cao đẳng chuyên ngành công tác xã hội thì được xếp bậc 2, hệ số 
lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV, mã số: V.09.04.03). 
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3. Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội quy 
định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếp lương vào các ngạch viên chức công 
tác xã hội theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội 
vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội, Nghị định số 204/2004/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ thực hiện như sau: 

a) Trường hợp viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành công tác xã hội có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc 
lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian 
xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào 
chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã xếp ngạch công tác xã hội viên (mã số 24.292), bậc 5, hệ số 
lương 3,66 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nay ông A đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm 
quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên hạng III (mã số V.09.04.02) thì 
xếp bậc 5, hệ số lương 3,66 của chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên hạng III (mã số 
V.09.04.02) kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2013. 

b) Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng chuyên ngành công tác xã hội khi tuyển dụng 
đã được xếp lương ở viên chức loại A0 theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nay 
được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV, mã số: 09.04.03) 
thì xếp lương trong chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) được căn cứ vào 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang lương, bảng lương do nhà nước 
quy định (trừ thời gian tập sự) như sau: Tính từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp nhân viên công 
tác xã hội, cứ sau 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng 
mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp thời gian công tác có 
năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm theo chế độ nâng 
lương thường xuyên. 

Sau khi chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) 
nêu trên, nếu hệ số lương được xếp ở chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) 
cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì 
được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, 
nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian 
viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV). Sau đó, nếu 
viên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này 
vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào 
chức danh được bổ nhiệm khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thôi hưởng hệ số chênh lệch 
bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới. 

Ví dụ 2: Ông Trần Văn B, có trình độ cao đẳng chuyên ngành công tác xã hội đã được 
tuyển dụng vào làm viên chức tại cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh A, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2008 và đã xếp bậc 3, hệ số lương 2,72 của viên chức loại A0 kể từ ngày 
01 tháng 7 năm 2014, trong thời gian công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ 
luật. Nay ông B được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên 
công tác xã hội (hạng IV, mã số: V.09.04.03) thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp 
nhân viên công tác xã hội (hạng IV) như sau: 
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Thời gian công tác của ông Trần Văn B từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, trừ thời gian tập sự 
06 tháng, tính từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) và cứ 02 
năm xếp lên 1 bậc thì đến ngày 01 tháng 7 năm 2014, ông Trần Văn B được xếp vào bậc 5, hệ số 
lương 2,66 của chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV); thời gian hưởng bậc 
lương mới ở chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội (hạng IV) kể từ ngày ký quyết 
định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; đồng thời 
hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,06 (2,72 - 2,66). 

Đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 (đủ 02 năm), ông Trần Văn B đủ điều kiện nâng bậc 
lương thường xuyên lên bậc 6, hệ số lương 2,86 của chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác 
xã hội (hạng IV) và tiếp tục được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,06 (tổng hệ số lương được 
hưởng là 2,92). 

4. Việc thăng hạng viên chức chuyên ngành công tác xã hội được thực hiện sau khi đã được 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 
theo quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 2  
Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp 
lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức công tác xã hội theo quy định tại 
Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã 
số các ngạch viên chức công tác xã hội và Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 
năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức công tác xã hội, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành công tác xã hội quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử 
dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu 
của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội được bổ nhiệm. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này để thực hiện 
việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

2. Các cơ sở ngoài công lập cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực an sinh xã hội vận dụng các 
quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân sự. 

3. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có 
trách nhiệm: 

a) Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề 
nghiệp công tác xã hội tương ứng trong đơn vị thuộc thẩm quyền mình quản lý, trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp; 

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 
tương ứng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm sau khi 
phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 
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a) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức trong đơn vị; 

b) Phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 
chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý từ ngạch viên chức hiện giữ sang 
chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội tương ứng trong đơn vị quy định tại Thông tư 
liên tịch này; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương; 

c) Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc 
diện quản lý vào các chức danh nghề nghiệp công tác xã hội tương ứng trong đơn vị sự nghiệp 
công lập theo thẩm quyền. 

d) Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và Bộ Nội vụ. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2015. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức 
danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội và Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
08/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức công tác xã hội. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư liên tịch này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG  
BỘ NỘI VỤ  

THỨ TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 

Trần Anh Tuấn 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 01/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017
  

THÔNG TƯ 

Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 24 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 4 tháng 12 năm 2009; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 26 tháng 9 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn 
đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã 
hội (sau đây gọi tắt là đạo đức nghề công tác xã hội). 

2. Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên 
công tác xã hội làm việc trong các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tại cộng 
đồng, có làm việc trực tiếp với đối tượng trong lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác (sau đây gọi 
tắt là người làm công tác xã hội). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Nghề công tác xã hội là những hoạt động chuyên nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề của 
cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, 
tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. 

2. Đạo đức nghề công tác xã hội là các chuẩn mực về nhận thức, thái độ và hành vi phù hợp 
với đặc thù nghề công tác xã hội. 

3. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội là các chuẩn mực đạo 
đức mà người làm công tác xã hội phải tuân thủ trong quá trình thực hành công tác xã hội, quan 
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hệ xã hội với đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội, đồng nghiệp, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan và mối quan hệ tại nơi làm việc. 

4. Đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội là cá nhân, nhóm, gia đình hoặc cộng đồng sử 
dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi tắt là đối tượng). 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

Điều 3. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội 

1. Tôn trọng và phát huy quyền lựa chọn, quyền quyết định mà không phân biệt giá trị, 
niềm tin, tư tưởng và cuộc sống của đối tượng và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của người khác. 

2. Thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của đối tượng bằng cách giúp đối tượng tự quyết định và 
giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống. 

3. Tập trung vào điểm mạnh, tận dụng các nguồn lực sẵn có của đối tượng để thúc đẩy việc 
trao quyền. 

4. Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội, bảo đảm đối tượng 
được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp và chất lượng. 

5. Thúc đẩy công bằng xã hội, bảo đảm cung cấp nguồn lực một cách công bằng, minh bạch 
theo nhu cầu của đối tượng. 

6. Tôn trọng sự đa dạng, không phân biệt đối xử về khả năng, tuổi tác, giới tính, tình trạng 
hôn nhân, tình trạng kinh tế - xã hội, màu da, chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị, tín 
ngưỡng tôn giáo và các đặc điểm sức khỏe của đối tượng. 

Điều 4. Yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

1. Cần, kiệm, liêm, chính, không được lạm dụng các mối quan hệ với đối tượng để vụ lợi cá 
nhân; xác định rõ ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. 

2. Tâm huyết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã 
hội chuyên nghiệp cho đối tượng. 

3. Kiên nhẫn, thấu hiểu, chia sẻ và quan tâm đối với đối tượng. 

4. Đặt lợi ích của đối tượng là quan trọng nhất trong quá trình hoạt động nghề nghiệp công 
tác xã hội. 

5. Chịu trách nhiệm về các hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định của pháp luật. 

6. Giữ gìn sự đoàn kết với các đồng nghiệp; không lợi dụng, chia rẽ mối quan hệ giữa các 
đồng nghiệp. 

7. Chăm sóc bản thân và xây dựng hình ảnh phù hợp để đảm bảo hoạt động cung cấp dịch 
vụ công tác xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Điều 5. Tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp 

1. Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Hoạt động nghề nghiệp công 
tác xã hội trong phạm vi nhiệm vụ được giao và không được từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội phù hợp của đối tượng. 
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2. Bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng. Trường hợp chia sẻ thông tin phải thực hiện 
theo quy định của pháp luật hoặc có ý kiến đồng ý của đối tượng và người quản lý chuyên môn. 

3. Tôn trọng quyền được xem hồ sơ của đối tượng. Trường hợp từ chối, phải lập biên bản 
nêu rõ lý do cho đối tượng. 

4. Tôn trọng, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ đồng nghiệp trong mối quan hệ công việc và 
xã hội. 

5. Sẵn sàng hợp tác với các đối tác, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội và lĩnh vực 
khác có liên quan. 

6. Sử dụng ngôn ngữ, văn phong chính xác, chuẩn mực trong các hoạt động truyền thông, 
giao tiếp với đồng nghiệp và đối tượng. 

7. Chỉ dừng cung cấp dịch vụ công tác xã hội khi đối tượng không còn nhu cầu. Trong 
trường hợp bất khả kháng, phải có giải pháp phù hợp để bảo đảm dịch vụ công tác xã hội được 
cung cấp liên tục, không ảnh hưởng đến lợi ích của đối tượng. 

8. Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức về chuyên môn công 
tác xã hội, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn nghề nghiệp công tác xã hội theo quy định của pháp 
luật. 

9. Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ công tác xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán, 
tôn giáo để phục vụ cho công việc. 

10. Có trách nhiệm và khả năng hợp tác làm việc trong các nhóm liên ngành. Đóng góp, 
chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình để nhóm liên ngành hoạt động có hiệu quả. 

11. Có khả năng tham vấn ý kiến đồng nghiệp và đối tượng để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

12. Có khả năng tạo lập mối quan hệ trong xã hội, uy tín, liên kết và giới thiệu những 
chuyên gia giỏi, tổ chức có uy tín đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đối tượng. 

13. Luôn yêu nghề và bảo vệ uy tín nghề nghiệp. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể - chính trị, xã hội 
quản lý, bồi dưỡng, sử dụng người làm công tác xã hội đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đạo đức 
nghề công tác xã hội. 

2. Tổ chức biên soạn và tập huấn các tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác 
xã hội. 

3. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề công 
tác xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức nghề công tác xã hội thuộc phạm vi quản lý 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử 
dụng người làm công tác xã hội thuộc phạm vi quản lý thực hiện Thông tư này. 
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2. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ người làm công 
tác xã hội chuyên nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội. 

3. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề công 
tác xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức nghề công tác xã hội thuộc phạm vi quản lý 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

1. Thường xuyên tổ chức giáo dục ý thức tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp đối với người làm công tác xã hội thuộc phạm vi quản lý. 

2. Phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. 

3. Công bố công khai tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội để người làm công tác xã hội 
biết và nghiêm túc thực hiện. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để người làm công tác xã hội thực hiện tốt các tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hành công tác xã hội. 

5. Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đối tượng liên quan đến việc thực hiện 
đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm đạo đức nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức nghề đối với 
người làm công tác xã hội thuộc phạm vi quản lý. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2017. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 
  

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Đàm 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 25/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017
  

THÔNG TƯ 

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định điều kiện, 
nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội tham dự các kỳ 
thi hoặc được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc thi hoặc xét thăng hạng 

Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực 
hiện theo các nguyên tắc sau: 

1. Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và theo các quy định của quy chế, nội quy thi hoặc 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

2. Đảm bảo đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và nhu 
cầu của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Viên chức phải có đủ điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký thi hoặc xét thăng hạng. 

4. Đảm bảo bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 
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Điều 3. Điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng 

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 
công tác xã hội khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử dự thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề 
nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

3. Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 
2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

4. Được cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề 
nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ 
dự thi hoặc xét thăng hạng; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc 
xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
 

Điều 4. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã 
hội từ hạng III lên hạng II 

1. Môn thi kiến thức chung 

a) Hình thức thi: Viết. 

b) Thời gian thi: 180 phút. 

c) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước về an sinh xã hội nói chung và công tác xã hội nói riêng; quan điểm, định hướng 
chiến lược phát triển, năng lực hoạch định chính sách và hiểu biết về pháp luật chuyên môn, 
nghiệp vụ chuyên ngành, pháp luật về viên chức phù hợp chức danh nghề nghiệp công tác xã hội 
viên chính (hạng II). 

d) Dung lượng kiến thức và cơ cấu của đề thi và nội dung về lĩnh vực dự thi là 70% nội 
dung thi và về pháp luật viên chức 30% nội dung thi. 

2. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Hình thức thi: trắc nghiệm (trên máy vi tính hoặc trên giấy) hoặc thực hành (phỏng vấn 
hoặc thuyết trình) do Hội đồng thi quyết định. 

b) Thời gian thi: trắc nghiệm 45 phút hoặc thực hành 30 phút/người. 

c) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, năng lực giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực 
tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp  
hạng II của lĩnh vực dự thi; trao đổi các vấn đề về chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm nhiệm. 

3. Môn thi ngoại ngữ 

a) Hình thức thi: Viết; 
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b) Thời gian thi: 90 phút; 

c) Nội dung thi: kiểm tra các kỹ năng: đọc hiểu, viết ở trình độ bậc 3 theo quy định của tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II. 

4. Môn thi tin học 

a) Hình thức thi: trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính; 

b) Thời gian thi: 45 phút; 

c) Nội dung thi: kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của 
Microsoft Office, sử dụng Internet. 

Điều 5. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã 
hội từ hạng IV lên hạng III 

1. Hình thức xét thăng hạng: xét hồ sơ và kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn. 

2. Hồ sơ xét thăng hạng: hồ sơ xét thăng hạng viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III). 

3. Kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra 
trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh 
nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III) bằng phương pháp phỏng vấn (hoặc thực hành 30 
phút/người) do Hội đồng xét thăng hạng quyết định. 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

Điều 6. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp công tác xã hội 

1. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với viên chức khi có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, 
Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. 

c) Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc 
sĩ hoặc thạc sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, 
Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy 
định hiện hành. 

d) Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam (B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu) và còn trong thời hạn 2 năm, hoặc có chứng chỉ 
Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL IBT 45 điểm, IELTS 
4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng công tác xã hội viên (hạng III) lên công tác xã hội viên 
chính (hạng II). Các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm này còn trong thời hạn 02 năm (24 
tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 

đ) Viên chức là người dân tộc thiểu số và viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số 
(không áp dụng trong kỳ thi thăng hạng III lên hạng II). 

2. Miễn thi môn tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công 
nghệ thông tin trở lên. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập căn cứ vào điều kiện quy định tại Thông tư này theo thẩm quyền được giao xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chịu trách 
nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức xét thăng hạng, tham dự kỳ thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp không có điều kiện để tổ chức kỳ thi riêng thì tổng hợp nhu cầu, gửi danh 
sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành công tác xã hội theo quy định tại Điều 3 Thông tư này về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 
hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi chung. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc xem xét giải quyết./. 

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Đàm 
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NẠN NHÂN BOM MÌN 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 504/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn  
sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến 
tranh giai đoạn 2010 - 2025 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. PHẠM VI  

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. 

II. MỤC TIÊU  

Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn 
toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; 
giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Giai đoạn 2010 - 2015 

a) Hoàn thành việc điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi 
toàn quốc. 

b) Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn. 

c) Thiết lập Trung tâm quản lý dữ liệu để tổng hợp, quản lý dữ liệu về nạn nhân bom mìn, 
tình trạng ô nhiễm và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 

d) Thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an 
toàn cho nhân dân. Cụ thể tại 6 tỉnh đã điều tra lập xong bản đồ bom mìn, phấn đấu rà phá bom 
mìn đạt 200.000 ha; các tỉnh khác, phấn đấu rà phá bom mìn đạt khối lượng diện tích khoảng 
300.000 ha. 

đ) Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân tập trung tại các tỉnh bị ô nhiễm 
nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn theo kết quả điều tra sơ bộ được thực hiện năm 2002. 

e) Hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ô nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô 
nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn. 
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g) Thông tin tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở 
Việt Nam nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực hiện 
Chương trình. 

2. Giai đoạn 2016 - 2025  

a) Tiếp tục thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm an toàn cho nhân dân, đạt khối lượng diện tích khoảng 800.000 ha. 

b) Tiếp tục tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở 
Việt Nam nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ 
chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực 
hiện Chương trình. 

c) Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho 
nhân dân. 

d) Tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ô 
nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng. 

Danh mục các dự án giai đoạn 2010 - 2025 quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

IV. NGUỒN VỐN BẢO ĐẢM  

Vốn bảo đảm cho các dự án thuộc Chương trình được cân đối trong dự toán ngân sách nhà 
nước; hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 
các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước. Mức kinh phí cụ thể của các dự án 
được bố trí theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Xác định, đưa các dự án khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh vào kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các địa phương; lồng ghép các dự án thuộc 
Chương trình vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động khác có liên quan trong 
quá trình triển khai. 

2. Xây dựng cơ chế quản lý, điều phối cấp quốc gia để phân bổ các nguồn lực trong nước 
và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. 

3. Xây dựng chính sách thu hút tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn 
còn sót lại sau chiến tranh. 

4. Xây dựng chiến lược tuyên truyền hậu quả do bom mìn gây ra nhằm đẩy mạnh vận động 
tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. 

5. Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục bom mìn, đẩy 
mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn ở trong nước và nước ngoài cho đội ngũ cán bộ 
quản lý điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn; nghiên cứu phát triển công nghệ rà phá 
bom mìn. 

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong việc xây dựng 
kế hoạch triển khai, vận động thu hút nguồn lực (trong nước và quốc tế), quản lý nguồn lực, giám 
sát và đánh giá hiệu quả các dự án của chương trình. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động quốc gia khắc 
phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Giao Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng đề án thành lập Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Bộ Quốc phòng: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch 5 
năm và hàng năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau 
chiến tranh; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
xây dựng dự toán ngân sách (bao gồm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước) trong kế 
hoạch ngân sách hàng năm của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Quản lý và tổ chức thực hiện dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân 
lực, đào tạo cán bộ quản lý điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn; xây dựng các cơ sở 
nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ rà phá bom mìn; 

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành 
liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng 
Chính phủ. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành 
liên quan và các địa phương xây dựng chiến lược tuyên truyền hậu quả do bom mìn còn sót lại 
sau chiến tranh; 

- Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật; 
phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành thực hiện các dự án liên quan; 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây 
dựng dự toán ngân sách trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Nhà nước, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

- Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương 
trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tổng hợp các dự án thuộc Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn 
sau chiến tranh vào danh mục ưu tiên vận động ODA; chủ trì xây dựng chính sách thu hút hỗ trợ 
ODA cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức vận động và phối hợp với các cơ quan 
liên quan phân bổ, quản lý sử dụng các nguồn ODA thực hiện Chương trình; hướng dẫn các cơ 
quan liên quan thủ tục xem xét, phê duyệt các dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 
phù hợp với các quy định hiện hành; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế quản lý, điều phối các 
nguồn lực trong nước và nguồn vốn ODA cho Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để bảo đảm thực hiện các dự án thuộc 
Chương trình trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương 
trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. 

5. Bộ Tài chính: 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng xây dựng chính sách thu hút hỗ trợ 
ODA, phân bổ, quản lý sử dụng các nguồn ODA cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, xây 
dựng cơ chế quản lý điều phối các nguồn lực trong nước và nguồn vốn ODA để bảo đảm thực 
hiện các dự án thuộc Chương trình trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước; 
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý 
tài chính đối với Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ; 

- Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương 
trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. 

6. Bộ Ngoại giao  

Tham gia vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hỗ trợ khắc phục bom mìn sau chiến tranh tại Việt 
Nam. 

7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài ở cấp quốc gia cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác vận động viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện Chương trình; 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện dự án tuyên truyền, giáo 
dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân. 

8. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với Bộ Quốc 
phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các dự án liên quan thuộc Chương trình. 

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các dự án rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau 
chiến tranh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cân đối ngân 
sách để thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

 

  

 

THỦ TƯỚNG  
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        587 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC 
HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2010 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010  
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

 

Số 
TT 

Danh mục 
dự án 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
quản lý và 
thực hiện 

Cơ quan  
phối hợp  
thực hiện 

Mục tiêu 
Tiến độ 

thực 
hiện 

1 

Điều tra, 
khảo sát  

lập bản đồ ô 
nhiễm bom 

mìn trên  
toàn quốc 

Tại 63 tỉnh, 
thành trên 
toàn quốc 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội, Tài nguyên và 
Môi trường, UBND 
các tỉnh, TP trực 
thuộc TW 

- Lập xong bản đồ ô nhiễm bom 
mìn; khu vực đã rà phá bom mìn. 

- Đánh giá về thực trạng ô nhiễm 
bom mìn. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục; cơ 
chế quản lý, sử dụng kết quả phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2010 - 
2013 

2 

Xây dựng bộ 
Quy chuẩn 

kỹ thuật 
quốc gia  
về rà phá 
bom mìn 

 
Bộ Quốc 

phòng 
Bộ Khoa học  
và Công nghệ 

Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về rà phá bom mìn phục 
vụ cho công tác rà phá bom mìn 
sau chiến tranh. 

2010 - 
2011 

3 

Nâng cao 
năng lực và 
xây dựng 
Trung tâm 

quản lý  
dữ liệu  

khắc phục 
bom mìn 

 
Bộ Quốc 

phòng 

Các Bộ: Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội, Tài nguyên và 
Môi trường 

- Nâng cao năng lực về xây dựng, 
quản lý, điều hành các chương 
trình, dự án khắc phục hậu quả 
bom mìn cho cán bộ, chuyên gia và 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật. 

- Thiết lập Trung tâm dữ liệu quốc 
gia khắc phục hậu quả bom mìn. 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, 
trang bị phục vụ rà phá bom mìn. 

2010 - 
2025 

4 
Các Dự án 

rà phá  
bom mìn 

Tại 63 tỉnh, 
thành trên 
toàn quốc 

Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Lao động - 

Thương 
binh và Xã 
hội (theo 

nguồn vốn)

Các Bộ: Tài nguyên 
và Môi trường, 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn, Công 
Thương, Giao 
thông vận tải, Xây 
dựng, UBND các 
tỉnh, TP trực thuộc 
TW 

Phấn đấu hoàn thành rà phá bom 
mìn khoảng 1,3 triệu ha (đạt 20% 
tổng diện tích bị ô nhiễm trên toàn 
quốc) tại các tỉnh bị ô nhiễm bom 
mìn, ưu tiên cho 6 tỉnh đã điều tra 
lập xong bản đồ bom mìn. 

2010 - 
2025 



 
 

588      A system of policies on social assistance 

Số 
TT 

Danh mục 
dự án 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
quản lý và 
thực hiện 

Cơ quan  
phối hợp  
thực hiện 

Mục tiêu 
Tiến độ 

thực 
hiện 

5 

Tuyên 
truyền, giáo 
dục phòng 

tránh tai nạn 
bom mìn cho 

nhân dân 

Tại 63 tỉnh, 
thành trên 
toàn quốc 

Bộ Lao 
động - 

Thương 
binh  

và Xã hội 

Các Bộ: Quốc 
phòng, Ngoại giao, 
Giáo dục Đào tạo, 
Thông tin và Truyền 
thông, UBND các 
tỉnh, TP trực thuộc 
TW, Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị 
Việt Nam 

- Tuyên truyền về thực trạng và 
hậu quả bom mìn sau chiến tranh 
để vận động chính phủ, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài thực hiện có hiệu 
quả chương trình. 

- Giáo dục cho mọi người dân về 
sự nguy hiểm của bom mìn và ý 
thức phòng tránh tai nạn do bom 
mìn gây ra. 

2011 - 
2025 

6 

Hỗ trợ nạn 
nhân bom 
mìn tái hòa 
nhập cộng 

đồng 

Các địa 
phương bị 
ô nhiễm 
bom mìn 

nặng 

Bộ Lao 
động - 

Thương 
binh  

và Xã hội 

Các Bộ: Quốc 
phòng, Y tế, Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn, UBND 
các tỉnh, TP trực 
thuộc TW 

- Cứu chữa kịp thời, hiệu quả các 
vụ tai nạn do bom mìn. 

- Kiện toàn hệ thống dịch vụ phục 
hồi chức năng, chỉnh hình, đào tạo 
nghề giúp các nạn nhân bom mìn 
nhanh chóng hòa nhập với cộng 
đồng. 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế, an sinh 
xã hội, tái định cư cho nhân dân 
vùng ô nhiễm (tập trung vào các 
vùng bị ô nhiễm nặng và các xã 
vùng biên). 

2011 - 
2025 

Ghi chú: Các dự án rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các dự án khác có liên quan đến hoạt động khắc 
phục hậu quả bom mìn hiện đang triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền không thuộc Chương trình này, 
tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt. 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 701/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn  
và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai 
đoạn 2010-2025; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học 
sau chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở Ban Chỉ đạo Nhà nước về 
Chương trình hành động Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và Ban Chỉ đạo 
quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 
gồm các thành viên sau đây: 

1. Trưởng ban: Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Phó Trưởng ban: 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực; 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

3. Các Ủy viên: 

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ủy viên thường trực); 

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
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- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; 

- Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Thứ trưởng Bộ Công an; 

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan nêu trên 
có trách nhiệm gửi danh sách các đồng chí Thứ trưởng, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo tới Trưởng Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 
(Bộ Quốc phòng). 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết 
những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến 
tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để 
nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. 

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện 
chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau 
chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. 

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc thực hiện 
những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh. 

4. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất 
độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

3. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban sử dụng con 
dấu của cơ quan nơi công tác. 

4. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, cơ quan liên 
quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo có Cơ quan thường trực đặt tại Bộ Quốc phòng do đồng chí Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng Cơ quan thường trực. Cơ quan 
thường trực có Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 
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Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong 
dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Bộ Quốc phòng. 

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng để chi cho các hoạt động của Ban Chỉ 
đạo như: Họp, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, điều kiện vật chất cho các thành viên Ban Chỉ đạo 
theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định 
số 2338/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban 
Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến 
tranh và Quyết định số 251/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 
nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BAN CHỈ ĐẠO 504 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 213/QĐ-BCĐ504 Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia  
khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 504 

 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 
giai đoạn 2010 - 2025; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 7935/TTr-BQP ngày 19 tháng 8 
năm 2016, Công văn số 2706/BQP-KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch 
thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 
(Chương trình 504) giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
số 6033/BKHĐT-QPAN ngày 02 tháng 8 năm 2016 về việc thẩm định và đề nghị phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu 
quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Tập trung huy động, tổ chức quản lý và sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên có hiệu 
quả mọi nguồn lực của quốc gia và quốc tế nhằm thu hẹp diện tích ô nhiễm bom mìn; khắc phục 
cơ bản sự tác động và hậu quả của bom mìn sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bảo đảm an toàn cho nhân 
dân; giúp đỡ hiệu quả nạn nhân bom mìn tái hòa nhập vào đời sống cộng đồng; cam kết thực hiện 
đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a) Tổ chức triển khai hoàn chỉnh xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương 
trình 504; quy chế vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cho thực hiện Chương trình 504. Nghiên 
cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác khắc phục hậu quả 
bom mìn. 

b) Hoàn thành xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất đưa Trung tâm 
Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ; nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện việc phát triển thêm các khu vực huấn luyện rà phá 
bom mìn dưới nước và trên cạn cho trung tâm huấn luyện. 
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c) Triển khai thành lập, đưa Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia và các chi nhánh 
(cấp vùng, một số tỉnh) đi vào hoạt động đúng chức năng. 

d) Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến ký kết triển khai tài trợ quốc tế từ chính phủ các 
nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài; các tổ chức, 
cá nhân trong nước hỗ trợ cho thực hiện Chương trình 504. 

đ) Triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, ưu tiên các địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn cao tại miền Trung, Tây Nguyên và các 
khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nam đạt diện tích khoảng 200.000 ha. 

e) Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn: 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu nạn nhân bom mìn trên 
toàn quốc. 

- Hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho khoảng 1.000 nạn nhân bom mìn; 
hỗ trợ học nghề, tạo sinh kế cho khoảng 500 nạn nhân bom mìn để tái hòa nhập cộng đồng. 

- Mua bổ sung trang thiết bị nâng cấp 01 trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng khu vực 
và khoảng 50 trạm y tế cấp xã để phục vụ cứu chữa kịp thời nạn nhân bom mìn tại các tỉnh bị ô 
nhiễm nặng và hay xảy ra tai nạn bom mìn. 

g) Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, 
tránh tai nạn bom mìn trên các phương tiện thông tin đại chúng; giáo dục cộng đồng bằng các 
phương tiện truyền thanh, hình ảnh trực quan, videoclip... tại tất cả các tỉnh còn xảy ra tai nạn 
bom mìn theo kết quả Dự án điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc; tổ chức 
các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các hoạt động của Chương trình 504. 

h) Triển khai thực hiện công tác nghiên cứu phát triển: 

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành Bộ Quy trình quản lý chất lượng rà phá bom mìn, vật nổ. 

- Đề xuất chủ trương trình Trưởng Ban Chỉ đạo 504 về việc lập Dự án “Khảo sát kỹ thuật 
xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ” theo kết quả Dự án điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom 
mìn toàn quốc; trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng 
quy định. 

- Nghiên cứu tăng cường tiềm lực cho 02 cơ sở nghiên cứu, 02 cơ sở chế tạo để có thể thiết 
kế và chế tạo các trang thiết bị phục vụ rà phá bom mìn ở trong nước với giá thành hợp lý, ngang 
tầm khu vực và thế giới; tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu công nghệ và chế tạo trang thiết 
bị rà phá bom mìn. 

- Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các dự án, hoạt động nâng cao năng lực rà 
phá bom mìn (quản lý điều hành; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chế tạo mới, 
mua sắm bổ sung trang thiết bị); nghiên cứu xác định hệ thống các đơn vị hành động theo từng 
loại hình nhiệm vụ. 

i) Tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn nhằm vận động tài trợ, hỗ trợ thực hiện 
Chương trình 504 với chính phủ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ và mở rộng sang 
một số nước thuộc châu Âu và EU. 

3. Số lượng và danh mục dự án: Như Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

4. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2016 đến hết năm 2020. 

5. Kế hoạch huy động vốn giai đoạn 2016 - 2020: khoảng 6.880 tỷ đồng. Gồm: 

a) Vốn trong nước: 3.330 tỷ đồng, chiếm 48,4%. 

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho chương trình: khoảng 1.130 tỷ đồng 
theo khả năng cân đối kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn và hàng năm. 
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- Vốn ngân sách địa phương cân đối: 1.000 tỷ đồng; 

- Vốn doanh nghiệp trong nước đầu tư: 600 tỷ đồng; 

- Vốn khác: 600 tỷ đồng. 

b) Vốn ngoài nước: 3.550 tỷ đồng, chiếm 51,6%. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

6. Giải pháp thực hiện: 

a) Về cơ chế quản lý, điều hành: 

- Xác định rõ cơ chế quản lý, điều phối tập trung thống nhất và phân định trách nhiệm cụ thể 
giữa cơ quan điều phối, cơ quan quản lý và thực hiện chương trình, dự án, cơ quan phối hợp đối với 
từng hoạt động cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

- Khảo sát xác định nhu cầu rà phá bom mìn, ưu tiên những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng 
và thường xuyên xảy ra tai nạn bom mìn trong những năm gần đây. 

- Công tác rà phá bom mìn bằng ngân sách nhà nước cấp thực hiện theo cơ chế bảo đảm 
các trang thiết bị, cơ sở vật chất, các chi phí thực tế phục vụ và bồi dưỡng nhân công; công tác rà 
phá bom mìn bằng nguồn vận động tài trợ được thực hiện theo các quy định hiện hành và thỏa 
thuận với nhà tài trợ. 

b) Về huy động nguồn lực: 

- Dựa trên cơ sở kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước và của các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan, Chiến lược vận động nguồn lực của các 
nhà tài trợ nước ngoài hỗ trợ thực hiện Chương trình 504, các cơ quan, đơn vị có liên quan phát 
huy tính chủ động, sáng tạo triển khai vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, quản lý và sử 
dụng hiệu quả các nguồn vốn này để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch thực hiện 
Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020. 

- Đẩy mạnh vận động tài trợ quốc tế thông qua đối thoại chính sách về khắc phục hậu quả 
bom mìn và phát triển bằng cách tổ chức Hội nghị đối tác phát triển thường niên, tăng cường hoạt 
động của Nhóm đối tác khắc phục bom mìn; đưa nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vào 
chương trình hợp tác với các nhà tài trợ song phương và đa phương. 

c) Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn 

Tăng cường, mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền vận động tới các quốc gia trực 
tiếp hay gián tiếp tham gia chiến tranh tại Việt Nam; tạo điều kiện cho các quốc gia, nhà tài trợ 
tiềm năng trực tiếp tham gia hỗ trợ cho thực hiện Chương trình 504; đẩy mạnh hoạt động giáo 
dục phòng tránh bom mìn cho các đối tượng, nhất là trẻ em tập trung vào các địa bàn còn xảy ra 
tai nạn bom mìn trong 5 năm gần nhất theo kết quả Dự án điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn 
trên toàn quốc. 

d) Mở rộng hợp tác quốc tế, vận động tài trợ 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nhà tài trợ cấp chính phủ, tổ chức tài chính quốc tế dưới 
nhiều hình thức như trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ và các hoạt 
động phục vụ vận động, huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch khắc 
phục bom mìn, vật nổ. 

đ) Phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ: 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, cán 
bộ chuyên môn kỹ thuật và các cán bộ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; đào tạo nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực rà phá bom mìn, giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn và 
hỗ trợ nạn nhân bom mìn. 

- Triển khai công tác nghiên cứu phát triển công nghệ và thiết kế, chế tạo trang thiết bị phục 
vụ nhiệm vụ rà phá bom mìn; tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao năng lực và vị thế của Việt 
Nam trong lĩnh vực này. 

7. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 504 và cơ quan, địa phương liên quan: 

a) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504: 

- Chịu trách nhiệm điều phối chung đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong Kế hoạch thực 
hiện Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án trong kế hoạch và xác định 
ưu tiên điều phối nguồn lực báo cáo các cơ quan chức năng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, điều 
phối công tác vận động tài trợ quốc tế và các nguồn tài trợ khác. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính định kỳ tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, 
báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 504. 

- Triển khai các công việc khác theo nhiệm vụ được giao. 

b) Bộ Quốc phòng: 

- Chịu trách nhiệm là cơ quan tổng hợp và quản lý, điều phối thực hiện Kế hoạch thực hiện 
Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020 (trực tiếp là trung tâm VNMAC). 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch 
hàng năm thực hiện Chương trình 504; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách (bao gồm huy động các nguồn lực trong và 
ngoài nước) trong kế hoạch ngân sách hàng năm, trình duyệt theo quy định. 

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về rà phá bom mìn theo quy định của pháp 
luật; nâng cao năng lực cho các cơ sở nghiên cứu, chế tạo; nghiên cứu công nghệ, chế tạo trang 
thiết bị rà phá bom mìn. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động giáo dục phòng 
tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và vận động tài trợ. 

- Triển khai xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý hoạt động 
khắc phục hậu quả bom mìn; quy chế quản lý điều hành và quy chế vận động, tiếp nhận, sử dụng 
tài trợ cho thực hiện Chương trình 504; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan 
đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; xây dựng, ban hành bộ Quy trình Quản lý chất lượng 
rà phá bom mìn, vật nổ. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột 
xuất báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 504. 

- Chỉ đạo trung tâm VNMAC phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền 
phòng, tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và vận động tài trợ; triển 
khai khảo sát, xây dựng đề án, dự án, danh mục vận động tài trợ nước ngoài; triển khai thực hiện 
dự án xây dựng trụ sở Trung tâm VNMAC, chương trình nghiên cứu phát triển, hoạt động nâng 
cao năng lực (quản lý, điều hành; rà phá bom mìn) đúng mục tiêu, tiến độ bảo đảm chất lượng. 

- Tổ chức, triển khai các dự án của Chương trình 504 theo quy định. 
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c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các bộ, ngành liên quan 
triển khai vận động, đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác được giao, tổ chức tiếp nhận các 
nguồn lực (tài trợ quốc tế và tài trợ khác) bảo đảm mục tiêu, tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ 
nạn nhân bom mìn; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn 
cho nhân dân, tuyên truyền vận động tài trợ và duy trì hoạt động của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu 
quả bom mìn. 

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu nạn nhân bom mìn trên 
toàn quốc bảo đảm chính xác, khoa học và cập nhật thường xuyên. 

- Chủ trì quản lý, chỉ đạo, tham gia triển khai thực hiện các dự án liên quan theo chức năng, 
phạm vi chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Kế hoạch thực hiện 
Chương trình 504 được giao theo quy định. 

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch báo 
cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 504. 

- Tổ chức, triển khai các dự án được giao theo quy định. 

d) Bộ Ngoại giao: 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các bộ, ngành liên quan 
đưa nội dung hợp tác, hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào chương trình làm 
việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lãnh đạo cấp cao của các chính phủ, tổ chức quốc tế có 
quan tâm và tại các diễn đàn quốc tế, khu vực phù hợp. 

- Hỗ trợ, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, 
ngành liên quan đóng góp ý kiến về việc nghiên cứu, đề xuất sự tham gia phù hợp của Việt Nam 
vào các công ước quốc tế có liên quan. 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Thông tin và Truyền thông trong 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình 504 để tạo sự đồng thuận trong nước và vận 
động tài trợ của cộng đồng quốc tế. 

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Tài chính, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí các nguồn vốn theo chức năng, 
nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công, bảo đảm yêu cầu Kế hoạch thực hiện 
Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020. 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan trong vận động nguồn tài trợ quốc 
tế, bố trí vốn đối ứng hỗ trợ thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các nhà tài trợ duy trì hoạt động của 
Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG) để thực hiện 
Chiến lược vận động tài trợ nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình 504 và tổ chức Hội nghị đối tác 
phát triển thường niên về hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn. 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 504. 
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e) Bộ Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí các nguồn vốn theo chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính được phân công, bảo đảm yêu cầu Kế hoạch thực hiện Chương 
trình 504 giai đoạn 2016-2020. 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách thực hiện kế hoạch, bố trí kinh 
phí cho hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo và Chương trình 504, Cơ quan Thường trực 
Ban Chỉ đạo và VNMAC theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng định hướng, cơ 
chế, kế hoạch huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch; đề xuất ký kết các nguồn tài trợ nước 
ngoài để thực hiện kế hoạch theo đúng chức năng và quy định hiện hành. 

g) Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan trong triển khai hoạt động tuyên 
truyền về Chương trình 504 để tạo sự đồng thuận trong nước và vận động tài trợ; giáo dục nâng 
cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân. 

h) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam: 

Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các bộ, ngành liên quan 
trong tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch. 

i) Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan: 

Chủ động tham gia, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và cơ quan liên quan 
trong thực hiện Kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

k) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 rà soát, cập nhật, bổ sung 
các nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thuộc địa phương quản lý phù hợp quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế và an sinh xã hội. 

- Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm từ các nguồn của địa phương theo thẩm quyền, quy 
định của pháp luật để đẩy nhanh các hoạt động, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến 
tranh tại địa phương theo quy hoạch và hàng năm, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 504 (qua Văn 
phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504). 

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, các bộ, ngành có hoạt 
động, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được triển khai tại địa phương trong quá 
trình thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai 
nạn bom mìn cho nhân dân và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các nạn nhân bom mìn. 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, trung tâm VNMAC và các bộ, 
ngành có liên quan xúc tiến công tác vận động, tiếp nhận tài trợ để triển khai thực hiện kế hoạch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 504, các cơ quan, ban, ngành liên 
quan thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TRƯỞNG BAN 
(Đã ký) 

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC, CƠ CẤU VỐN VÀ MỨC VỐN CỦA 07 DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM, MÌN SAU CHIẾN 

TRANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban chỉ đạo 504) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Số  
TT 

Danh 
mục 

nhiệm 
vụ 

Cơ 
quan 

quản lý 

Cơ quan 
thực hiện 

Cơ quan 
phối hợp 

Nội dung đầu tư  
và kế hoạch thực hiện 

Tiến 
độ 

Nhu 
cầu 
vốn 

Cơ cấu nguồn vốn 

Vốn 
trong nước 

Vốn  
ngoài nước 

2016 2017 - 2020 
2016

2017- 
2020 NSTW SN Khác NSTW SN Khác 

1 

Xây 
dựng 

Trụ sở 
Trung 
tâm 

Hành 
động 
bom 
mìn 
quốc 
gia 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
KH&ĐT, 
Tài chính 

a) Nội dung đầu tư: Triển khai 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
Trung tâm Hành động bom mìn 
quốc gia Việt Nam. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Hoàn thành xây 
dựng theo đúng tiến độ; đề xuất 
phát triển thêm chức năng huấn 
luyện RPBM dưới nước cho 
Trung tâm huấn luyện. 

- Năm 2017: Hoàn chỉnh mua sắm 
trang thiết bị, cơ sở vật chất đưa 
Trung tâm vào hoạt động; 
phát triển thêm các khu vực huấn 
luyện RPBM (trên cạn, dưới 
nước) cho Trung tâm huấn luyện. 

Từ 
2016 
đến 

2017

413 200       213   

2 

Triển 
khai 

thành 
lập, đưa 
Trung 

tâm Cơ 
sở dữ 

liệu 
bom 
mìn 
quốc 
gia và 
các chi 
nhánh 
đi vào 
hoạt 
động 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
KH&ĐT, 

Tài chính, 
Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội 

a) Nội dung đầu tư: Lập dự án, 
trình duyệt; thiết lập, mua sắm 
trang thiết bị, cơ sở vật chất; điều 
động, tổ chức tập huấn cho cán 
bộ, nhân viên của Trung tâm quốc 
gia và các chi nhánh. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Lập dự án; tập huấn 
cho cán bộ, nhân viên; xây dựng 
hệ thống quản lý thông tin. 

- Năm 2017 - 2020: Thiết lập, mua 
sắm đủ trang thiết bị, cơ sở vật 
chất đưa Trung tâm quốc gia và 
các chi nhánh (cấp vùng, 1 số 
tỉnh) đi vào triển khai hoạt động. 

Từ 
2016 
đến 

2017

260          80 180

3 

Triển 
khai 
thực 
hiện 
công 
tác rà 
phá 
bom 
mìn 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
KH&ĐT, 
Lao động 
- Thương 
binh và 

Xã hội và 
các địa 
phương 

a) Nội dung đầu tư: Triển khai 
thực hiện RPBM phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội, ưu tiên tuyến 
biên giới Việt Trung và các khu 
kinh tế cửa khẩu đạt 200.000 ha. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Triển khai RPBM 
theo kế hoạch, phấn đấu đạt 30 
nghìn ha. 

Từ 2017 - 2020: Phấn đấu mỗi 
năm RPBM đạt diện tích từ 40 - 
45 nghìn ha. 

Từ 
2016 
đến 

2010

5.155 115  25 815   1.475 250 2.476
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Số  
TT 

Danh 
mục 

nhiệm 
vụ 

Cơ 
quan 

quản lý 

Cơ quan 
thực hiện 

Cơ quan 
phối hợp 

Nội dung đầu tư  
và kế hoạch thực hiện 

Tiến 
độ 

Nhu 
cầu 
vốn 

Cơ cấu nguồn vốn 

Vốn 
trong nước 

Vốn  
ngoài nước 

2016 2017 - 2020 
2016

2017- 
2020 NSTW SN Khác NSTW SN Khác 

4 Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn               

a 

Phát 
triển và 
nâng 
cao 

năng 
lực đội 

ngũ 
công 
tác xã 
hội hỗ 
trợ nạn 
nhân 

Bộ 
LĐTB & 

XH 

Bộ Lao 
động- 

Thương 
binh và Xã 
hội và các 

địa 
phương 
được giao 

Các Bộ: 
QP, Y tế, 
NNPTNT; 
VNMAC 
và các 

Phát triển và nâng cao năng lực 
đội ngũ công tác xã hội hỗ trợ nạn 
nhân 

Từ 
2016 
đến 

2020

19   8       2 10

b 

Hỗ trợ 
nạn 
nhân 
bom 

mìn tái 
hòa 
nhập 
cộng 
đồng 

Bộ 
LĐTB & 

XH 

Bộ Lao 
động- 

Thương 
binh và Xã 
hội và các 

địa 
phương 
được giao 

Các Bộ: 
QP, Y tế, 
NNPTNT; 
VNMAC 

và các địa 
phương 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng, 
trình duyệt, triển khai các dự án 
xây dựng cơ sở dữ liệu nạn nhân 
bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom 
mìn tái hòa nhập cộng đồng (dụng 
cụ chỉnh hình cho 1.000 nạn nhân; 
học nghề, tạo sinh kế cho 5.000 
nạn nhân). 

Từ 
2016 
đến 

2020

284   12     182 5 85

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Hỗ trợ dụng cụ chỉnh 
hình và phục hồi chức năng cho 
100 nạn nhân; hỗ trợ học nghề, 
tạo sinh kế cho 500 nạn nhân bom 
mìn. Lập, trình duyệt dự án Xây 
dựng cơ sở dữ liệu nạn nhân bom 
mìn. 

- Từ 2017 - 2020: Hỗ trợ dụng cụ 
chỉnh hình và phục hồi chức năng 
cho 900 nạn nhân; hỗ trợ học 
nghề, tạo sinh kế cho 4.500 nạn 
nhân bom mìn. Triển khai thực 
hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ 
liệu nạn nhân bom mìn. 

c 

Xây 
dựng, 
nâng 

cấp các 
Trung 
tâm 

chỉnh 
hình và 
Trạm y 
tế cấp 

xã 

  

Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Lao động- 
Thương 

binh và Xã 
hội và các 

địa 
phương 

Bộ Y tế; 
VNMAC 

và các địa 
phương 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng dự 
án, trình duyệt, và thực hiện nâng 
cấp 01 Trung tâm chỉnh hình và 
phục hồi chức năng khu vực và 
khoảng 50 trạm y tế cấp xã 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng dự án, 
trình duyệt và chuẩn bị kinh phí. 

- Từ 2017 - 2020: Triển khai thực 
hiện dự án. 

Từ 
2016 
đến 

2020

80   6     34 6 34

5 

Giáo 
dục 

phòng 
tránh tai 

nạn 
bom 
mìn 

Bộ Lao 
động- 

Thương 
binh và 
Xã hội, 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Lao 
động- 

Thương 
binh và Xã 

hội, Bộ 
Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
Lao động 
- Thương 
binh và 
Xã hội, 

Giáo dục 
và Đào 

tạo, 
TTTT; và 

UBND 
các tỉnh 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng, 
trình duyệt và thực hiện dự án 
giáo dục phòng tránh tai nạn bom 
mìn cho nhân dân. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng dự án, 
thực hiện dự án giáo dục phòng 
tránh bom mìn cho nhân dân tại 
các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, 
Quảng Nam, Kon Tum, Tây Ninh. 

- Từ 2017 - 2020: Mở rộng ra các 
tỉnh còn xảy ra tai nạn bom mìn 
trong 5 năm gần nhất theo kết quả 
dự án điều tra ô nhiễm bom mìn 
toàn quốc. 

Từ 
2016 
đến 

2020

100   5     45 50
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Số  
TT 

Danh 
mục 

nhiệm 
vụ 

Cơ 
quan 

quản lý 

Cơ quan 
thực hiện 

Cơ quan 
phối hợp 

Nội dung đầu tư  
và kế hoạch thực hiện 

Tiến 
độ 

Nhu 
cầu 
vốn 

Cơ cấu nguồn vốn 

Vốn 
trong nước 

Vốn  
ngoài nước 

2016 2017 - 2020 
2016

2017- 
2020 NSTW SN Khác NSTW SN Khác 

6 Xây dựng, trình duyệt, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu phát triển               

a 

Khảo 
sát kỹ 
thuật 
xác 
định 

khu vực 
ô nhiễm 

bom 
mìn, vật 

nổ 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
Kế hoạch 
và Đầu 
tư, Tài 
chính 

a) Nội dung đầu tư: Khảo sát kỹ 
thuật xác định chính xác khu vực 
ô nhiễm và tính chất ô nhiễm bom 
mìn, vật nổ trên phạm vi toàn 
quốc. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng, trình phê 
duyệt dự án; triển khai thí điểm tại 
Bình Định, Quảng Bình. 

- Năm 2017 - 2020: Triển khai 
thực hiện dự án theo kế hoạch 
tiến độ. 

Từ 
2016 
đến 

2020

420   65     85 50 220

b 

Xây 
dựng 
đề án 
nâng 
cao 

năng 
lực cho 
các cơ 

sở 
nghiên 
cứu, 

chế tạo; 
Nghiên 

cứu 
công 

nghệ và 
chế tạo 
trang 

thiết bị 
RPBM. 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
Khoa học 
và Công 
nghệ, Kế 
hoạch và 
Đầu tư, 

Tài chính; 
các viện 
nghiên 

cứu, nhà 
máy 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng, 
trình duyệt, thực hiện Đề án nâng 
cao năng lực cho 02 cơ sở nghiên 
cứu, 02 cơ sở chế tạo thiết bị 
RPBM; thực hiện các đề tài 
nghiên cứu công nghệ và chế tạo 
trang thiết bị RPBM theo kế 
hoạch. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng Đề án, 
trình duyệt, lập dự án nâng cao 
năng lực cho 02 cơ sở nghiên 
cứu, 02 cơ sở chế tạo thiết bị 
RPBM; thực hiện các đề tài 
nghiên cứu theo kế hoạch. 

- Từ 2017 - 2020: Triển khai thực 
hiện Đề án nâng cao năng lực cho 
các cơ sở nghiên cứu, chế tạo 
thiết bị RPBM; triển khai thực hiện 
các đề tài nghiên cứu công nghệ 
và chế tạo trang thiết bị RPBM 
(đồng bộ hóa các bộ công cụ làm 
tay phục vụ nhiệm vụ RPBM và 
xử lý BMVN cơ động; thiết bị xử lý 
bom bằng phương pháp không 
hủy nổ; thiết bị đăng kiểm máy dò 
tìm, phát hiện BMVN đặt trên xe 
đăng kiểm cơ động;...). 

Từ 
2016 
đến 

2020

50        10 40

c 

Nâng 
cao 

năng 
lực 

quản lý, 
điều 

hành; 
năng 
lực 

RPBM 

Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
KH&ĐT, 
Tài chính 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng, 
trình duyệt và triển khai thực hiện 
các dự án, hoạt động nâng cao 
năng lực RPBM (quản lý điều 
hành; phát triển, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; chế tạo 
mới, mua sắm bổ sung trang thiết 
bị) 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng, trình 
duyệt các dự án nâng cao năng 
lực RPBM. 

- Từ 2017 đến 2020: Triển khai 
thực hiện các dự án, hoạt động 
nâng cao năng lực RPBM (quản lý 
điều hành; phát triển, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; mua 
sắm thiết bị cho thành lập thêm 50 

Từ 
2016 
đến 

2020

80   1     19 60
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Số  
TT 

Danh 
mục 

nhiệm 
vụ 

Cơ 
quan 

quản lý 

Cơ quan 
thực hiện 

Cơ quan 
phối hợp 

Nội dung đầu tư  
và kế hoạch thực hiện 

Tiến 
độ 

Nhu 
cầu 
vốn 

Cơ cấu nguồn vốn 

Vốn 
trong nước 

Vốn  
ngoài nước 

2016 2017 - 2020 
2016

2017- 
2020 NSTW SN Khác NSTW SN Khác 

đội RPBM trên đất liền và 01 đội 
RPBM dưới biển xa bờ); nghiên 
cứu xác định hệ thống các đơn vị 
hành động theo từng loại hình 
nhiệm vụ. 

7 

Tuyên 
truyền 
về thực 
trạng và 
hậu quả 

bom 
mìn 

nhằm 
vận 

động tài 
trợ, hỗ 

trợ thực 
hiện 

Chương 
trình 

Bộ 
LĐTB & 
XH, Bộ 
Quốc 
phòng 

Bộ LĐTB & 
XH, Bộ 
Quốc 
phòng 

Các Bộ: 
Ngoại 
giao, 
Quốc 

phòng, 
KH&ĐT, 

Tài chính, 
TT&TT; 

a) Nội dung đầu tư: Xây dựng và 
triển khai thực hiện kế hoạch 
tuyên truyền, vận động tài trợ cho 
thực hiện Chương trình 504. 

b) Kế hoạch thực hiện: 

- Năm 2016: Xây dựng, triển khai 
thực hiện kế hoạch tuyên truyền, 
vận động tài trợ cho thực hiện 
Chương trình với các chính phủ: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ. 

- Từ 2017 đến 2020: Tiếp tục triển 
khai thực hiện kế hoạch tuyên 
truyền, vận động tài trợ cho thực 
hiện Chương trình với các chính 
phủ một số nước Đức, Anh, Pháp, 
Nga, Alien, Hunggary, Italia, Bỉ, 
Ba Lan và EU. 

Từ 
2016 
đến 

2020

19   3     13 3

Tổng cộng   6.880,0 315,0 0,0 124,5 815,0 0.0 2.075.5 395,5 3.154,5

Tổng cộng (làm tròn)   6.880,0 315,0 0,0 124,5 815,0 0.0 2.075.5 395,5 3.154,5

  

Cơ cấu vốn: 6.880,0 tỷ đồng 

1. Vốn trong nước: 3.330,0 tỷ đồng 

+ Vốn SN 0,0 tỷ đồng 

+ Vốn khác (Vốn NSĐP, vốn doanh nghiệp trong nước ĐTPT KTXH...) 2.200,0 tỷ đồng 

+ Vốn NSTW: (Vốn CTMTQPAN và vốn ngành QPAN, QPTX) 1.130,0 tỷ đồng 

2. Vốn nước ngoài: 3.550,0 tỷ đồng 

(Tổng mức đầu tư cho Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là: Sáu nghìn tám trăm tám mươi tỷ đồng) 
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Phần 11 

Y TẾ LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
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QUỐC HỘI     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 40/2009/QH12 
 

LUẬT 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh, 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp 
dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì 
chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp 
điều trị phù hợp đã được công nhận. 

2. Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và 
thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh. 

3. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này (sau đây gọi chung là 
chứng chỉ hành nghề). 

5. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật 
này (sau đây gọi chung là giấy phép hoạt động). 

6. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người hành nghề). 

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt 
động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
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8. Lương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh nghiệm khám 
bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc 
được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội đông y trung ương hoặc Hội 
đông y cấp tỉnh. 

9. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền là người sở 
hữu bài thuốc hoặc phương pháp chữa bệnh theo kinh nghiệm lâu đời do dòng tộc, gia đình 
truyền lại, điều trị có hiệu quả đối với một hoặc vài bệnh, chứng nhất định được Sở Y tế công 
nhận sau khi có ý kiến của Hội đông y cấp tỉnh. 

10. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham gia các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc lĩnh vực hành nghề theo chương trình do 
Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận và được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Y tế. 

11. Người bệnh không có người nhận là người bệnh đang ở trong tình trạng cấp cứu, bị 
bệnh tâm thần hoặc bị bỏ rơi, bao gồm cả trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà 
không có giấy tờ tùy thân, không xác định được địa chỉ cư trú. 

12. Hội chuẩn là hình thức thảo luận giữa những người hành nghề về tình trạng bệnh của 
người bệnh để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời. 

13. Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng 
của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro xảy ra 
ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định 
chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

1. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh. 

2. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư 
được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và 
khoản 4 Điều 59 của Luật này. 

3. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật. 

4. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người 
khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. 

5. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề. 

6. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 

1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân 
dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, 
trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thực 
hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 
tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn đến vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá 
nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
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4. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, 
chữa bệnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh; chiến lược phát triển, quy 
hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 
về khám bệnh, chữa bệnh; chiến lược phát triển, quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Quản lý thống nhất việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động; 

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề và cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; 

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám 
bệnh, chữa bệnh; 

e) Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; hướng dẫn việc 
luân phiên người hành nghề; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong khám bệnh, 
chữa bệnh; 

g) Thực hiện hợp tác quốc tế về khám bệnh, chữa bệnh; thừa nhận chứng chỉ hành nghề 
giữa các nước; hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; hợp tác chuyên gia, chuyển giao kỹ 
thuật và phương pháp chữa bệnh mới. 

3. Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện và 
hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý 
theo quy định của Luật này và phù hợp với điều kiện thực tế của quân đội. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa 
bệnh trong phạm vi địa phương. 

Điều 6. Các hành vi bị cấm 

1. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. 

2. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình 
chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc 
đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. 

3. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá 
phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ 
trường hợp cấp cứu. 

4. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động. 

5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ 
đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền. 
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6. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc 
chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động 
chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học 
cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc 
chữa bệnh. 

8. Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi 
khám bệnh, chữa bệnh. 

10. Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật 
trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; 
lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa 
hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh. 

11. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề. 

12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc. 

13. Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 
điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo 
Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử 
tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước. 

14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh. 
 

Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH 

 

Mục 1. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH 

 

Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế 

1. Được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh. 

2. Được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên 
môn kỹ thuật. 

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư 

1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án. 

2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý 
hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị 
người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong 
trường hợp khác được pháp luật quy định. 
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Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

2. Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng. 

3. Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội. 

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có 
thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị. 

2. Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các 
khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị 
nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

2. Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết 
tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với chỉ định 
của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực 
hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi 
đến chưa đủ 18 tuổi 

1. Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân 
sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 
thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt 
người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết 
định việc khám bệnh, chữa bệnh. 

 
Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH 

 
Điều 14. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề  

Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng 
của người hành nghề và nhân viên y tế khác. 

Điều 15. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy 
đủ với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại 
Điều 12 của Luật này. 



 
 

610      A system of policies on social assistance 

3. Chấp hành và yêu cầu người nhà của mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 16. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Người bệnh có trách nhiệm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được 
miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế thì việc 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
y tế. 

Chương III 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Mục 1. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

 

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề 

1. Bác sỹ, y sỹ. 

2. Điều dưỡng viên. 

3. Hộ sinh viên. 

4. Kỹ thuật viên. 

5. Lương y. 

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam  

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận là lương y; 

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc 
gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên 
quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết 
định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong 
thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa 
bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

1. Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật này. 

2. Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 
của Luật này. 
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3. Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận. 

4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam 
cấp theo quy định của pháp luật về lao động. 

Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bị thu hồi chứng 
chỉ hành nghề 

1. Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật này đối với người Việt Nam hoặc Điều 19 
của Luật này đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ điều kiện về 
văn bản xác nhận quá trình thực hành. 

2. Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục. 

Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám 
bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có quyền đề nghị được tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác 
đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền 
cho phép khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề 

Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giữa các nước được thực hiện 
theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên. 

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa 
bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành 
thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch. 

2. Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành 
nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn 
ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt. 

3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa 
bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là 
đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ 
trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận. 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc 
đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung 
phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành 

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt 
Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh sau đây: 

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là 
bệnh viện) đối với bác sĩ; 
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b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ; 

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên; 

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. 

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về 
quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, 
năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. 

Điều 25. Chứng chỉ hành nghề 

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho người có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 hoặc 
Điều 19 của Luật này. 

2. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước. 

3. Nội dung của chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp chuyên môn; 

b) Hình thức hành nghề; 

c) Phạm vi hoạt động chuyên môn. 

4. Trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng, người hành nghề được cấp lại 
chứng chỉ hành nghề. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề. 

6. Chính phủ quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề để bảo đảm đến ngày 01 tháng 01 
năm 2016, tất cả đối tượng đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh ở các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước vào thời điểm Luật này có hiệu lực phải có chứng chỉ hành nghề. 

 

Mục 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI  
VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

 

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề  

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp 
sau đây: 

a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; 

b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. 

2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều này. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối 
với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề  

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; 
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c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành; 

d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp; 

đ) Phiếu lý lịch tư pháp; 

e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Bảo sao văn bằng chuyên môn; 

c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành; 

d) Văn bản xác nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc hồ sơ của người phiên dịch theo quy 
định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này; 

đ) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp; 

e) Phiếu lý lịch tư pháp; 

g) Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp. 

3. Người bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 
theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật này thì chỉ phải làm đơn đề nghị 
cấp lại chứng chỉ hành nghề. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi quy định tại các 
điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 của Luật này bao gồm: 

a) Các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với người Việt Nam hoặc khoản 2 
Điều này đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ văn bản xác nhận 
quá trình thực hành; 

b) Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục. 

Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề  

1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 27 của Luật này được 
nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế. 

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối 
với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời 
hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp lại chứng 
chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã 
hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng 
Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của 
người hành nghề; xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y 
khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định 
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nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành 
thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y 
tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người 
hành nghề. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với 
người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề 

1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây: 

a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; 

b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật; 

c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; 

d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm 
trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; 

đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; 

e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; 

g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này. 

2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y 
tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành 
nghề theo quy định tại Điều 26 của Luật này 

3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không 
thuộc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt 
động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình 
chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời 
gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề  

1. Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề phải nộp lệ phí. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề. 
 

Mục 3. QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
 

Điều 31. Quyền được hành nghề  

1. Được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

2. Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong 
phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề. 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        615 

3. Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên 
lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, nhưng 
phải báo cáo với người có thẩm quyền hoặc giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, 
cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác. 

2. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định 
của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp. 

Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn  

1. Được đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ 
chuyên môn hành nghề. 

2. Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức pháp luật về y tế. 

Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh 

1. Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về 
chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến. 

2. Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình 
khi xảy ra tai biến đối với người bệnh. 

Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề  

1. Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp. 

2. Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể. 

3. Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề được phép tạm lánh 
khỏi nơi làm việc, sau đó phải báo cáo với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
chính quyền nơi gần nhất. 

 

Mục 4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
 

Điều 36. Nghĩa vụ đối với người bệnh 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy 
định tại Điều 32 của Luật này. 

2. Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh. 

3. Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 11 của 
Luật này. 

4. Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh 
hưởng đến quyết định chuyên môn của mình. 

5. Chỉ được yêu cầu người bệnh thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã niêm yết 
công khai theo quy định của pháp luật. 



 
 

616      A system of policies on social assistance 

Điều 37. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp  

1. Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật. 

2. Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình. 

3. Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên 
môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4. Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp 
và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. 

6. Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh, 
đồng nghiệp hoặc vi phạm quy định của Luật này. 

7. Không được kê đơn, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, gợi ý chuyển 
người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi. 

Điều 38. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp  

1. Hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp. 

Điều 39. Nghĩa vụ đối với xã hội  

1. Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. 

2. Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành 
nghề khác. 

3. Chấp hành quyết định điều động của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 của Luật này. 

4. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thiên tai, 
thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. 

Điều 40. Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp  

Người hành nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Y tế. 

Chương IV 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Mục 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  
CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

a) Bệnh viện; 

b) Cơ sở giám định y khoa; 

c) Phòng khám đa khoa; 

d) Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình; 
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đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền; 

e) Nhà hộ sinh; 

g) Cơ sở chẩn đoán; 

h) Cơ sở dịch vụ y tế; 

i) Trạm y tế cấp xã và tương đương; 

k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này và các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trong quân đội. 

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu 
tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. 

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám 
đốc Sở Y tế cấp. 

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn; 

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có 
thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng. 

2. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài 
các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có 
bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép 
hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
theo thẩm quyền quản lý. 

Điều 44. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Giấy phép hoạt động được cấp một lần cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện 
theo quy định tại Điều 43 của Luật này. 

2. Nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm: 

a) Tên, hình thức tổ chức, địa điểm hoạt động; 

b) Phạm vi hoạt động chuyên môn; 

c) Thời gian làm việc hằng ngày. 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn phải 
làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động; trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia 
tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc thay đổi địa điểm phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động. 

4. Trường hợp giấy phép hoạt động bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 48 của Luật này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép 
hoạt động. 
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5. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu giấy phép hoạt động. 

6. Chính phủ quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt động để bảo đảm đến ngày 01 tháng 01 
năm 2016, tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đang hoạt động vào thời điểm Luật 
này có hiệu lực phải có giấy phép hoạt động. 

 

Mục 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI  
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 45. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép 
hoạt động. 

2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này và 
thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở 
trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động; 

b) Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
vốn đầu tư nước ngoài; 

c) Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người 
phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động 
chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng 
người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; 

d) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự; 

đ) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 
của Luật này; 

e) Đối với bệnh viện, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này 
còn phải có Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động; 

b) Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có). 
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3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động bao gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động; 

b) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc 
phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến điều chỉnh. 

Điều 47. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

1. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được quy định như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động quy định tại Điều 46 của Luật 
này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế; 

b) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động; nếu không cấp 
hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động; nếu không cấp lại giấy phép 
hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định, thủ tục thẩm 
định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức thẩm định, thành phần thẩm định, thủ 
tục thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý. 

Điều 48. Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Giấy phép hoạt động bị thu hồi trong những trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 của 
Luật này; 

c) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
không hoạt động; 

d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc 
chấm dứt hoạt động. 

2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y 
tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt 
động theo quy định tại Điều 45 của Luật này. 

3. Trong trường hợp phát hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn hoặc 
không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật này thì tùy theo tính chất, 
mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình 
chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động; thủ tục, thời gian đình 
chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động; thủ tục, thời 
gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quản lý. 
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Điều 49. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động phải 
nộp lệ phí. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động. 

 

Mục 3. CHỨNG NHẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  
ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 50. Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là yêu cầu về đặc 
tính kỹ thuật và quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh do tổ chức trong nước hoặc nước ngoài ban hành được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam thừa nhận. 

2. Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động áp dụng 
tiêu chuẩn quản lý chất lượng quy định tại khoản 1 Điều này để nâng cao chất lượng khám bệnh, 
chữa bệnh. 

3. Việc chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải do tổ chức có đủ 
điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thực hiện trên cơ sở đánh giá chất lượng thực tế của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với tiêu chuẩn quản lý chất lượng. 

Điều 51. Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là tổ chức độc lập 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập. 

2. Khi thực hiện việc chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức 
chứng nhận chất lượng phải bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, công khai, 
minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận của mình. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức chứng nhận 
chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Mục 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này; cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám sức khỏe 
định kỳ, khám sức khỏe để lao động, học tập, làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết 
quả khám sức khỏe của mình. 

2. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên 
lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép 
hoạt động nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. 
Trong trường hợp này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo 
dõi, chăm sóc, điều trị cho người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.  
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3. Được thu các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

4. Được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh. 

2. Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết. 

4. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề là người 
nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5. Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề được 
quy định tại Luật này. 

6. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép. 

7. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp 
xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. 

8. Trường hợp dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người 
bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp và quyết toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh với người bệnh. 

 

Chương V 

CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT  
TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

 

Điều 54. Cấp cứu 

1. Các hình thức cấp cứu bao gồm: 

a) Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Khi việc cấp cứu vượt quá khả năng chuyên môn thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:  

a) Tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 56 của Luật này; 

b) Mời cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến hỗ trợ cấp cứu; 

c) Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp. 

3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về 
nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh. 

Điều 55. Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc 

1. Việc chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc phải bảo đảm các 
nguyên tắc sau đây:  

a) Dựa trên kết quả khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng, kết hợp với yếu tố tiền sử bệnh, 
gia đình, nghề nghiệp và dịch tễ; 

b) Kịp thời, khách quan, thận trọng và khoa học. 
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2. Người hành nghề được giao nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:  

a) Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị, kê đơn thuốc kịp thời, chính 
xác và chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị, kê 
đơn thuốc của mình; 

b) Quyết định điều trị nội trú hoặc ngoại trú; trường hợp người bệnh phải điều trị nội trú mà 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường điều trị nội trú thì phải giới thiệu người bệnh đến 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.  

Điều 56. Hội chẩn  

1. Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của 
người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến 
triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.  

2. Các hình thức hội chẩn bao gồm:  

a) Hội chẩn khoa; 

b) Hội chẩn liên khoa; 

c) Hội chẩn liên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Hội chẩn qua tham khảo ý kiến chuyên gia; 

đ) Hội chẩn từ xa bằng công nghệ thông tin; 

e) Hội chẩn khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 57. Điều trị ngoại trú  

1. Điều trị ngoại trú được thực hiện trong trường hợp sau đây:  

a) Người bệnh không cần điều trị nội trú; 

b) Người bệnh sau khi đã điều trị nội trú ổn định nhưng phải theo dõi và điều trị tiếp sau khi 
ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Sau khi quyết định người bệnh phải điều trị ngoại trú, người hành nghề có trách nhiệm 
sau đây:  

a) Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú theo quy định tại Điều 59 của Luật này; 

b) Ghi sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú trong đó ghi rõ thông tin cá nhân của người bệnh, 
chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc và thời gian khám lại. 

Điều 58. Điều trị nội trú  

1. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc vào, chuyển hoặc ra khỏi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh, chuyển khoa phải bảo đảm kịp thời và không gây phiền hà cho người bệnh. 

2. Điều trị nội trú được thực hiện trong trường hợp sau đây:  

a) Có chỉ định điều trị nội trú của người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. 

3. Thủ tục điều trị nội trú được quy định như sau:  

a) Nhận người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trường hợp người bệnh mắc nhiều bệnh, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
trách nhiệm xem xét, quyết định khoa sẽ tiến hành điều trị; 

b) Hướng dẫn người bệnh đến khoa nơi người bệnh sẽ điều trị nội trú. 
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4. Việc chuyển khoa được thực hiện trong trường hợp phát hiện người mắc bệnh mà bệnh 
đó không thuộc phạm vi chuyên môn của khoa đang tiến hành điều trị hoặc bệnh liên quan chủ 
yếu đến chuyên khoa khác. 

5. Các trường hợp sau đây phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Y tế; 

c) Theo yêu cầu của người bệnh. 

6. Thủ tục chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:  

a) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh; 

b) Nếu chuyển khoa thì chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án của người bệnh đến khoa mới; nếu 
chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì gửi giấy chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kèm tóm 
tắt hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới. 

7. Khi tình trạng bệnh của người bệnh đã ổn định hoặc người bệnh có yêu cầu được ra khỏi cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và có cam kết của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh, sau khi 
đã có sự tư vấn của người hành nghề thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:  

a) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh; 

b) Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm sóc sức khỏe; 

c) Chỉ định chế độ điều trị ngoại trú trong trường hợp cần thiết; 

d) Quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 16 của Luật này; 

đ) Làm giấy cho người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 59. Hồ sơ bệnh án  

1. Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án 
trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Việc lập hồ sơ bệnh án được quy định như sau:  

a) Người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều phải 
được lập hồ sơ bệnh án; 

b) Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và phải được ghi rõ, đầy đủ các mục 
có trong hồ sơ bệnh án; 

c) Hồ sơ bệnh án bao gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình 
khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được quy định như sau:  

a) Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

b) Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú được lưu trữ ít nhất 10 năm; hồ sơ bệnh án tai nạn lao 
động, tai nạn sinh hoạt được lưu trữ ít nhất 15 năm; hồ sơ bệnh án đối với người bệnh tâm thần, 
người bệnh tử vong được lưu trữ ít nhất 20 năm; 

c) Trường hợp lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng bản điện tử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có 
bản sao dự phòng và thực hiện theo các chế độ lưu trữ quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 



 
 

624      A system of policies on social assistance 

4. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ 
bệnh án trong các trường hợp sau đây: 

a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công 
tác chuyên môn kỹ thuật; 

b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức 
giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao 
chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép; 

c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 
theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này. 

5. Các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án 
phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 60. Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú  

1. Việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú phải bảo đảm 
các nguyên tắc sau đây:  

a) Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý và hiệu quả; 

b) Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh; 

c) Đúng quy định về bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc. 

2. Khi kê đơn thuốc, người hành nghề phải ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án 
thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc. 

3. Khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc có trách 
nhiệm sau đây:  

a) Kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất 
lượng thuốc; 

b) Đối chiếu đơn thuốc với các thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc 
và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc; 

c) Đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, 
thời gian dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc; 

d) Ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh, theo dõi và ghi diễn biến lâm 
sàng của người bệnh vào hồ sơ bệnh án, phát hiện kịp thời các tai biến và báo cho người hành 
nghề trực tiếp điều trị. 

4. Sau khi người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp điều trị có trách nhiệm theo 
dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc. 

Người bệnh có trách nhiệm dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề và thông 
báo cho người hành nghề về các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc. 

Điều 61. Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa 

1. Mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người 
bệnh hoặc đại diện của người bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Người bệnh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, trước khi phẫu 
thuật, can thiệp ngoại khoa phải được người đại diện của người bệnh đồng ý bằng văn bản. 
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3. Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và 
nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 
người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc 
can thiệp ngoại khoa. 

Điều 62. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:  

a) Khử trùng thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Phòng hộ cá nhân, vệ sinh cá nhân; 

c) Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

d) Giám sát nhiễm khuẩn; 

đ) Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân cho người 
làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh phù hợp với yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Tư vấn về các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh và người nhà của 
người bệnh; 

d) Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Người làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về kiểm soát 
nhiễm khuẩn. 

Điều 63. Xử lý chất thải y tế 

1. Chất thải y tế bao gồm chất thải rắn, lỏng, khí, hóa chất, phóng xạ được thải ra trong quá 
trình khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và sinh hoạt của người bệnh trong cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế 
theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 64. Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận 

1. Tiếp nhận và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này. 

2. Kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh. 

3. Thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở để cơ quan này thông báo tìm người nhà của người bệnh trên phương 
tiện thông tin đại chúng. 

4. Đối với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người bệnh đã được điều trị ổn định mà vẫn chưa có người 
nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp nhận đối tượng này. 

5. Đối với người bệnh tâm thần mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có chuyên khoa tâm 
thần thì chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần. Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần có trách nhiệm tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho người 
bệnh. Sau khi điều trị ổn định mà vẫn không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông 
báo cho cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp nhận người bệnh.  
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Cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tiếp nhận các đối tượng theo quy định tại khoản 4 và 
khoản 5 Điều này chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. 

6. Đối với người bệnh tử vong không có người nhận, sau khi thực hiện quy định tại Điều 65 
của Luật này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chụp ảnh, lưu giữ mô để xác định danh tính, làm 
thủ tục khai tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch và tổ chức mai táng.  

Điều 65. Giải quyết đối với người bệnh tử vong  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:  

a) Cấp giấy chứng tử; 

b) Tiến hành kiểm thảo tử vong trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi người bệnh tử vong; 

c) Giao người hành nghề trực tiếp điều trị hoặc phụ trách ca trực lập hồ sơ tử vong, trong đó 
ghi rõ diễn biến bệnh, cách xử lý, thời gian và nguyên nhân tử vong; 

d) Lưu trữ hồ sơ tử vong theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này. 

2. Đối với trường hợp tử vong trước khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết 
như sau:  

a) Đối với người có giấy tờ tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho thân nhân 
của hộ để tổ chức mai táng; 

b) Đối với người không có giấy tờ tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của người bệnh. 

Trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc có giấy tờ tùy thân nhưng không có người 
nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo quản thi thể, chụp ảnh và thông báo cho cơ 
quan công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở. 

Trường hợp không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên hệ với Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc cơ quan lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn để các cơ quan này tổ chức 
mai táng. 

3. Việc xác định người bệnh đã tử vong và thời hạn bảo quản thi thể được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 66. Bắt buộc chữa bệnh 

1. Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Luật này bao gồm:  

a) Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm; 

b) Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy 
hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.  

2. Việc bắt buộc chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự và pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Điều 67. Trực khám bệnh, chữa bệnh  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú, cơ sở cấp cứu phải bảo đảm trực 
liên tục ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ. 

Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh 24 giờ/ngày. 

2. Trực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm 
sàng và trực hậu cần, bảo vệ. 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        627 

3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:  

a) Phân công người trực, quy định rõ trách nhiệm đối với từng cấp trực, người trực và chế 
độ trực cụ thể; 

b) Bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh; 

c) Bảo đảm chế độ báo cáo trực đối với mỗi phiên trực. 

Điều 68. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh,  
chữa bệnh  

1. Khuyến khích việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh,  
chữa bệnh. 

2. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại bệnh viện y học cổ truyền được thực 
hiện như sau:  

a) Sử dụng một số phương tiện kỹ thuật của y học hiện đại để phục vụ chẩn đoán, đánh giá 
kết quả điều trị, kết quả nghiên cứu thừa kế; 

b) Sử dụng một số thiết bị và thuốc y học hiện đại để phục vụ cấp cứu người bệnh, sử dụng 
một số thuốc thiết yếu để điều trị người bệnh. 

3. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại bệnh viện khác được thực hiện như sau:  

a) Kết hợp phương pháp y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Sử dụng phương tiện kỹ thuật của y học hiện đại để chẩn đoán bệnh, tổ chức áp dụng, 
đánh giá kết quả các bài thuốc, môn thuốc, phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này và việc kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. 

 

Chương VI 

ÁP DỤNG KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI  
TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 69. Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh  

Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:  

1. Kỹ thuật, phương pháp được nghiên cứu tại Việt Nam hoặc nước ngoài, được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận và lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. 

2. Kỹ thuật, phương pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép áp 
dụng nhưng lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. 

3. Kỹ thuật, phương pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đã áp dụng 
tại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên áp dụng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 70. Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
tại Việt Nam  

1. Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để có thể áp dụng kỹ thuật, phương 
pháp mới. 

2. Được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cho phép áp dụng. 
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Điều 71. Thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức thẩm định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng 
lần đầu kỹ thuật, phương pháp mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 69 của Luật này. 

2. Giám định Sở Y tế tổ chức thẩm định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa 
bàn quản lý áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật này theo 
phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. 

Điều 72. Hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, 
phương pháp mới  

1. Hồ sơ đề nghị áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới bao gồm:  

a) Đơn đề nghị áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới; 

b) Tài liệu chứng minh tính hợp pháp, bằng chứng lâm sàng, tính hiệu quả trong khám 
bệnh, chữa bệnh của kỹ thuật, phương pháp mới đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 69 
của Luật này; 

c) Đề án triển khai áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, hiệu quả 
kinh tế, quy trình kỹ thuật dự kiến áp dụng và phương án triển khai thực hiện; 

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận của người hành nghề có liên 
quan đến kỹ thuật, phương pháp mới; 

đ) Hợp đồng do cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài chuyển giao kỹ 
thuật, phương pháp mới. 

2. Thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới được quy định như sau:  

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ đề nghị áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới theo 
quy định tại khoản 1 Điều này cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế; 

b) Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám 
đốc Sở Y tế phải tổ chức thẩm định hồ sơ và có văn bản cho phép hoặc không cho phép cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm kỹ thuật, phương pháp mới; trường hợp không cho 
phép phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm kỹ thuật, phương pháp mới đã được Bộ 
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cho phép. Quy mô triển khai thí điểm đối với từng loại kỹ 
thuật, phương pháp mới thực hiện theo văn bản cho phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc 
Sở Y tế; 

d) Sau khi kết thúc giai đoạn triển khai thí điểm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp báo cáo kết 
quả và quy trình kỹ thuật đã được xây dựng hoàn thiện cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để thẩm định; 

đ) Chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả và quy trình kỹ thuật, Bộ 
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định kết quả triển 
khai thí điểm và quy trình kỹ thuật do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất để tư vấn cho Bộ 
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định cho phép; 

e) Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản tư vấn của Hội đồng 
chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định cho phép hoặc từ chối cho 
phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới và phê duyệt quy trình kỹ 
thuật. Đối với các quy trình kỹ thuật giống nhau về cả thiết bị và quy trình thực hiện thì áp dụng 
chung trong toàn quốc; nếu khác nhau thì sẽ phải phê duyệt quy trình kỹ thuật riêng đối với từng 
kỹ thuật, phương pháp mới; trường hợp không cho phép phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 
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3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật, phương 
pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Chương VII 

SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  
VÀ TRANH CHẤP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

 

Mục 1. SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật  

1. Người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy 
định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định đã có một trong các hành vi sau đây:  

a) Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh; 

b) Vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp; 

c) Xâm phạm quyền của người bệnh. 

2. Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn 
quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa 
bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh; 

b) Trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thiếu người 
hành nghề theo quy định của pháp luật mà không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có quy 
định chuyên môn để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh; các trường hợp bất khả 
kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh. 

Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn  

1. Trường hợp có yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai 
biến đối với người bệnh thì thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không có sai sót 
chuyên môn kỹ thuật. 

2. Việc thành lập hội đồng chuyên môn được quy định như sau:  

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, 
người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tự thành lập hội đồng chuyên môn hoặc nếu 
không tự thành lập được thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp 
thành lập hội đồng chuyên môn. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp phải thành lập hội đồng chuyên môn. 

b) Trường hợp các bên tranh chấp không nhất trí với kết luận của hội đồng chuyên môn quy 
định tại điểm a khoản này, các bên có quyền đề nghị Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn. 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Y tế phải thành lập hội đồng 
chuyên môn. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, hội đồng chuyên môn phải họp và mời các 
bên liên quan đến tranh chấp tham gia một số phiên họp và phiên kết luận. 
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4. Trường hợp vụ việc liên quan đến tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết theo 
thủ tục tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 
y tế thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn  

1. Thành phần của hội đồng chuyên môn bao gồm:  

a) Các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; 

b) Các chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác có liên quan đến tai biến trong khám bệnh, 
chữa bệnh; 

c) Luật gia hoặc luật sư. 

2. Hội đồng chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. 

3. Hội đồng chuyên môn căn cứ vào các quy định tại Điều 73 của Luật này có trách nhiệm 
xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật. 

4. Kết luận của hội đồng chuyên môn là cơ sở để giải quyết tranh chấp hoặc để cơ quan tiến 
hành tố tụng xem xét, quyết định giải quyết vụ việc; là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng các biện 
pháp xử lý theo thẩm quyền đối với người hành nghề. 

5. Kết luận của hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 74 của Luật này là kết luận cuối cùng về việc có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra 
tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh  

1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc 
trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người 
bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 
Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các 
trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường 
thiệt hại. 

Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai 
biến trong khám bệnh, chữa bệnh  

Việc xác định mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của 
Luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ tại doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và lộ 
trình để tiến tới tất cả người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia bảo hiểm trách 
nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.  
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Mục 2. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  
VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh  

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về 
khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh  

1. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa các đối tượng sau đây: 

a) Người bệnh, người đại diện của người bệnh; 

b) Người hành nghề; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như sau:  

a) Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp; 

b) Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án 
theo quy định của pháp luật. 

3. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là 05 năm, kể từ khi sự 
việc xảy ra. 

 
Chương VIII 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
 

Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước, tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. 

2. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm 4 tuyến như sau:  

a) Tuyến trung ương; 

b) Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

c) Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

d) Tuyến xã, phường, thị trấn. 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên 
môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tuyến dưới. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của từng tuyến quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 82. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  

a) Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực của đất nước để xây dựng và 
phát triển hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị ngày càng tiên 
tiến, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 
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b) Bảo đảm cân đối, đồng bộ, có quy mô hợp lý, được bố trí phù hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Căn cứ để xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:  

a) Nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, cơ cấu bệnh tật; 

b) Địa giới hành chính, địa bàn dân cư, quy mô dân số; 

c) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Nội dung quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:  

a) Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng điểm; 

b) Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Nguồn lực, giải pháp thực hiện, điều kiện bảo đảm. 

4. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định 
như sau:  

a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 
toàn quốc theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

b) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của địa phương theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề 

1. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, 
đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề, kết hợp y học cổ truyền dân tộc với y học hiện đại. 

2. Nhà nước miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, 
pháp y tâm thần. 

Điều 84. Chế độ đối với người hành nghề 

1. Người hành nghề bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh do tai tạn rủi ro nghề nghiệp được 
hưởng các chế độ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Trong quá trình hành nghề, người hành nghề dũng cảm cứu người mà bị chết hoặc bị 
thương thì được xem xét để công nhận là liệt sỹ hoặc thương binh, hưởng chính sách như thương 
binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 

Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh  

1. Ngân sách nhà nước đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 

2. Kinh phí từ nguồn chi trả chi phí sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế 

1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
cơ bản của nhân dân; từng bước chuyển hình thức đầu tư từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước sang hình thức hỗ trợ cho người dân thông qua bảo 
hiểm y tế. 
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2. Ngân sách nhà nước chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh phải được phân bổ công 
khai, minh bạch; căn cứ vào quy mô dân số, cơ cấu bệnh tật, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 
của từng vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với công tác khám bệnh, chữa 
bệnh ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh xã hội, 
bệnh dịch nguy hiểm. 

Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh  

1. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

2. Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khuyến 
khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoạt động không vì mục đích 
lợi nhuận. 

3. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm tự chăm lo sức khỏe, phát hiện bệnh 
sớm cho các thành viên trong tổ chức, gia đình và bản thân; tham gia cấp cứu, hỗ trợ giải quyết 
các trường hợp xảy ra tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tham gia các hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh khi có sự huy động của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Nhà nước có hình thức khen thưởng thích hợp đối với tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận; đóng góp, tài trợ, ủng hộ cho việc phát 
triển công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh là người nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.  

4. Căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ Y tế và các bộ khác; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh  

1. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh là quỹ xã hội, từ thiện được thành lập và hoạt động để 
hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có 
khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác phục vụ cho công tác khám 
bệnh, chữa bệnh. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ hỗ trợ 
khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

Điều 90. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày 
Luật này có hiệu lực. 

Điều 91. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; 
hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 
thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.  

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Phú Trọng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 

Số: 122/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân  
giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 
giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) với những nội dung 
chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội; dịch vụ y tế công là dịch 
vụ xã hội đặc biệt, không vì mục tiêu lợi nhuận; đầu tư cho y tế là đầu tư phát triển, thể hiện bản 
chất tốt đẹp của xã hội.  

2. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng Công bằng - Hiệu quả - Phát 
triển; bảo đảm mọi người dân, đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 
tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản có 
chất lượng.  

3. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bổn phận của mỗi người dân, mỗi 
gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó ngành y tế giữ vai 
trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật.  

4. Nhà nước thống nhất quản lý vĩ mô, định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua hệ thống pháp luật và chính sách; điều tiết, phân bổ nguồn 
lực; quản lý chất lượng dịch vụ y tế và giá dịch vụ y tế.  

5. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị y tế gắn với việc thực hiện 
lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân để nhanh chóng thích ứng với thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong các hoạt động của ngành y tế. 

6. Kết hợp hài hòa giữa củng cố mạng lưới y tế cơ sở với phát triển y tế chuyên sâu; giữa 
phát triển y tế công lập với y tế ngoài công lập; giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, 
phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, 
nâng cao chất lượng dân số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây 
dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn xảy ra. Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, bệnh học đường.  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các 
tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Phát triển y tế phổ cập, bác sỹ gia đình, 
đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân kết hợp với phát triển y tế chuyên 
sâu. Tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Phát triển y tế ngoài công lập, tăng 
cường phối hợp công - tư. Hiện đại hoá và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với 
y học hiện đại.  

- Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, 
nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân, 
tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, tăng cường lồng ghép các yếu tố 
về dân số vào hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành. 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng; tăng cường nhân lực y tế cho 
khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và một số chuyên khoa; chú 
trọng phát triển nhân lực y tế có trình độ cao; mở rộng đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao 
đẳng, tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dưỡng, kỹ thuật viên..., bảo đảm cân đối giữa 
đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.   

- Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế, tăng nhanh đầu tư công cho y tế, 
phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe; 
sử dụng nguồn tài chính y tế hiệu quả.  

- Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị 
y tế có chất lượng với giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản 
lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả. 

- Nâng cao năng lực quản lý và năng lực thực hiện chính sách y tế, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, phát triển hệ thống thông tin y tế đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế.  

3. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 và năm 2020:  

 

stt Chỉ tiêu 
Năm 
2010 

Năm 
2015 

Năm 
2020 

 Chỉ tiêu đầu vào    

1 Số bác sỹ/vạn dân 7,0 8,0 9,0

2 Số dược sỹ đại học/vạn dân 1,78 2,0 2,2

3 Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động (%) 85 90 >90

4 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động (%) 70 80 90
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stt Chỉ tiêu 
Năm 
2010 

Năm 
2015 

Năm 
2020 

5 Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi (%) >95 >95 >95

6 
Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường  
trạm y tế xã) 

20,5 23,0 26,0

 Trong đó: Giường bệnh viện ngoài công lập  0,76 1,5 2,0

 Chỉ tiêu hoạt động   

7 Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ (%) >90 >90 >90

8 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế  - 60 80

9 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (%) 60 75 >80

10 
Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ 
truyền với y học hiện đại (%) 

14 20 25

11 
Tỷ lệ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt 
tiêu chuẩn 

75 85 100

 Chỉ tiêu đầu ra   

12 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 72,8 74,0 75,0

13 Tỷ suất chết mẹ (100.000 trẻ đẻ ra sống) 68,0 58,3 <52,0 

14 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống) 15,8 14,0 11,0

15 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống) 23,8 19,3 16,0

16 Quy mô dân số (triệu người) 86,9 <93,0 <98,0

17 Tốc độ tăng dân số hàng năm (%) 1,04 1,00 1,00

18 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 111 <113 <115

19 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) (%) 18,0 15,0 10,0

20 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) <0,3 <0,3 <0,3

21 
Tỷ lệ chi trực tiếp từ hộ gia đình cho chăm sóc sức khoẻ 
trong tổng chi cho y tế (%) 

52 <45 <40

 
4. Mục tiêu định hướng đến năm 2030 

Đến 2030, hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện, hiện đại, phù hợp 
với từng vùng, miền; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố vững chắc; y tế chuyên sâu, y tế mũi 
nhọn đạt ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Hài hòa giữa y tế công lập và y tế ngoài 
công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò nòng cốt; kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ 
truyền dân tộc; mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản có chất 
lượng cao. Tài chính cho y tế chủ yếu từ ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế. Mọi người dân 
được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhân 
lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế gồm y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 
chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang 
thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.   

- Kiện toàn và ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương; vừa 
củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, vừa phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu; tăng cường 
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đầu tư phát triển y tế công lập đi đôi với việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển y tế ngoài 
công lập; phát triển y học hiện đại gắn với y học cổ truyền.  

- Củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối đơn vị 
nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng dự báo, kiểm 
soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống.   

- Hoàn thiện mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; phát triển kỹ thuật y học ngang 
tầm khu vực, đủ khả năng khám và điều trị hầu hết các bệnh có yêu cầu kỹ thuật cao ở tuyến 
trung ương; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động các bệnh viện tuyến tỉnh; sắp xếp các bệnh 
viện đa khoa tuyến huyện theo địa bàn cụm dân cư; mở rộng mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y 
học cổ truyền, mạng lưới các bệnh viện chuyên khoa. Xây dựng cơ sở y tế kết hợp quân - dân y, 
đặc biệt là ở các khu vực biên giới và hải đảo. Củng cố, phát triển và hiện đại hoá mạng lưới vận 
chuyển cấp cứu cả trên bộ và trên biển.   

2. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu 

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện; bảo đảm 100% 
số xã có trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh từng vùng; 
tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; kết hợp hài hòa các 
hoạt động giữa các đơn vị y tế trong huyện; thực hiện tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 
- 2020; phát triển đội ngũ nhân viên y tế thôn bản nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực 
biên giới; chú trọng nâng cao năng lực cho các bà đỡ dân gian tại các thôn, bản chưa đủ cán bộ y tế 
hoạt động; tăng cường hoạt động bác sỹ gia đình; triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.    

- Mở rộng các hình thức đào tạo và bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, ưu 
tiên đào tạo cán bộ y tế người dân tộc tại chỗ. Bảo đảm đủ chức danh cán bộ cho trạm y tế, chú 
trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ y - dược học cổ truyền. 

- Xây dựng các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, đặc biệt quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế 
có chất lượng cho nhân dân vùng nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn.  

- Củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của Ban chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân ở cơ sở; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của chính 
quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với 
hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu; thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu, đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.   

3. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và an 
toàn vệ sinh thực phẩm  

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo dịch và phòng chống dịch bệnh chủ 
động; thiết lập hệ thống giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, bảo 
đảm đủ năng lực kiểm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ cao của bệnh không lây nhiễm để 
chủ động tư vấn, hướng dẫn điều trị dự phòng. Từng bước nghiên cứu hình thành đơn vị phòng 
chống và kiểm soát bệnh. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm môi trường; xử lý 
các chất thải y tế và các chất thải độc hại. Quản lý hiệu quả các yếu tố có hại đến sức khỏe như: Hút 
thuốc, lạm dụng rượu bia, tình dục không an toàn, chế độ ăn không hợp lý, ngộ độc thực phẩm... Phát 
triển đội ngũ thanh tra liên ngành và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng các công trình 
cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh để thực hiện việc “ăn sạch, uống sạch, ở sạch”.   
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- Đầu tư đồng bộ cho các đơn vị y tế dự phòng nhằm đạt chuẩn quốc gia về y tế dự phòng 
và chuẩn quốc tế về phòng xét nghiệm an toàn sinh học phù hợp với từng tuyến và điều kiện kinh 
tế - xã hội của địa phương. Củng cố và nâng cao năng lực các đơn vị kiểm nghiệm an toàn vệ sinh 
thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn kiểm nghiệm phù hợp với quy định quốc tế và khu vực. Tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống tai nạn, thương tích, tai nạn giao 
thông, tai nạn lao động, đuối nước, tự tử, bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Triển khai các giải pháp thích hợp để phòng và khắc phục nhanh hậu quả đối với 
sức khỏe do thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bạo lực gia đình...  

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng 

- Triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện; từng bước thiết lập lại hệ 
thống chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; kiện 
toàn mạng lưới bệnh viện chuyên khoa và các khoa ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, 
sản nhi, phục hồi chức năng; chú trọng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

- Thực hiện chăm sóc liên tục và toàn diện cho người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm; 
xây dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; kiện toàn cơ 
chế xử lý, phản hồi ý kiến, bảo vệ quyền lợi của người bệnh; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 
quản lý chất lượng phù hợp đối với các bệnh viện ở Việt Nam, từng bước áp dụng chuẩn khu vực 
và quốc tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Thiết lập hệ thống quản lý, kiểm định và kiểm soát chất 
lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương.  

- Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ở các bệnh 
viện; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh 
viện. Phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị, tăng cường kiểm soát kê đơn, 
sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật; hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc và 
công nghệ y tế; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm các tai biến, sai sót chuyên môn, 
bảo đảm an toàn cho người bệnh và minh bạch trong quản lý, hoạt động chuyên môn và phân bổ 
nguồn lực. Tăng cường giáo dục y đức, quy chế ứng xử cho cán bộ y tế.   

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực cán bộ để thực hiện tốt công tác 
giám định tư pháp (giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) và giám định y khoa. 

5. Phát triển y dược học cổ truyền 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền và kế hoạch 
hành động về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh sản xuất thuốc 
đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu. Củng cố hệ thống tổ chức y dược cổ truyền từ trung 
ương đến địa phương, phát triển các bệnh viện y dược cổ truyền tại các tỉnh với quy mô hợp lý; 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện đa 
khoa tỉnh, huyện; tăng cường hoạt động y học cổ truyền tại các trạm y tế. 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật điều trị bằng y dược cổ truyền và quy trình điều trị kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại đối với một số chứng, bệnh. Ban hành phác đồ điều trị bằng y 
dược cổ truyền đối với một số bệnh mà y dược cổ truyền có khả năng điều trị đạt kết quả tốt. Tiêu 
chuẩn hoá thuốc bán thành phẩm và thuốc thành phẩm y học cổ truyền; tăng cường quản lý thị 
trường thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu. 

6. Đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình   

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác 
dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tăng cường kiểm 
tra, thanh tra; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng 
trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số - sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình.  
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- Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; cập nhật, cung cấp thông tin tới các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng. 
Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp với từng nhóm đối 
tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà 
trường. Kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp thông qua mạng lưới cộng 
tác viên dân số. 

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các 
gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở tất cả các tuyến. Nâng cao chất lượng 
công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện tránh thai hợp lý và cung cấp đủ dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.  

- Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, chẩn 
đoán trước sinh và sơ sinh trên cơ sở xây dựng hệ thống các trung tâm khu vực, từng bước 
chuyển giao kỹ thuật cho trung tâm tuyến tỉnh; đưa các dịch vụ này vào danh mục các dịch vụ y 
tế được bảo hiểm y tế chi trả. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Ưu tiên đào tạo trình 
độ trung cấp dân số - y tế cho cán bộ dân số xã; đào tạo cô đỡ thôn, bản ở vùng khó khăn; đào tạo 
kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh.    

- Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản trên cơ 
sở áp dụng công nghệ thông tin; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu phục vụ sự 
chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các cấp. 

- Huy động rộng rãi các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng tham gia công tác dân 
số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tham gia các tổ chức, 
chương trình quốc tế; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các 
nước, các tổ chức quốc tế. 

7. Phát triển nhân lực y tế 

- Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, cân đối hợp lý các 
chuyên ngành đào tạo. Xây dựng bệnh viện thuộc trường Đại học Y; gắn đào tạo lý thuyết với 
đào tạo thực hành; củng cố và hoàn thiện cơ sở thực hành cho các cơ sở đào tạo.  

- Nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới chương 
trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy. Bảo đảm đủ cán bộ y tế và cơ cấu hợp lý cho các vùng 
và các lĩnh vực y tế.   

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, thẩm định chất lượng đào tạo cán bộ y tế. Tổ chức cấp, 
quản lý chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho cán bộ y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục đào tạo hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ tập trung 4 
năm và đào tạo liên tục với quy mô hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo cho các loại hình này; giảm dần quy mô đào tạo cử 
tuyển khi có đủ cán bộ. Bảo đảm đủ chức danh cán bộ cho các cơ sở y tế, đặc biệt cho các khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. 

- Đẩy mạnh đào tạo sau đại học cho tuyến tỉnh và tuyến huyện, trước hết là các cán bộ lãnh 
đạo đơn vị, phụ trách khoa, phòng. Tăng cường đào tạo ở nước ngoài cho các lĩnh vực, chuyên 
ngành mà Việt Nam chưa có điều kiện đào tạo để phát triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu, cán 
bộ y tế chất lượng cao.   

- Triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa 
phương để tăng cường thu hút cán bộ y tế làm việc lâu dài tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
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khó khăn. Triển khai thực hiện quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội đối với các cán bộ y tế 
mới ra trường và cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế. 

8. Phát triển khoa học - công nghệ y tế 

- Xây dựng chiến lược phát triển y khoa trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng những thành 
tựu mới; tăng cường hợp tác ứng dụng công nghệ y học của các nước tiên tiến như công nghệ 
phân tử, công nghệ nano… trong y học; từng bước hiện đại hoá kỹ thuật y tế, ưu tiên các lĩnh vực 
chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán hoá sinh, lý sinh, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử, công 
nghệ gen; ứng dụng công nghệ chẩn đoán, điều trị từ xa, sản xuất trang thiết bị y tế, dược phẩm, 
vắc xin và các công nghệ tiên tiến khác ứng dụng trong lĩnh vực y tế dự phòng... Áp dụng các kỹ 
thuật và công nghệ tiên tiến về tim mạch, nội soi, chỉnh hình, ghép tạng, điều trị ung bướu.  

- Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các 
can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế. 

9. Đổi mới công tác tài chính và đầu tư  

- Tăng tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc 
độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế của Nhà 
nước cho y tế dự phòng, bảo đảm đủ kinh phí cho hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã, 
phường và phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, ấp. Xây dựng cơ chế tài chính thích hợp cho 
hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, ưu tiên ngân sách cho chăm sóc sức khoẻ người có công, 
người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn. 
Phấn đấu đạt ít nhất 10% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho y tế; từng bước thực hiện phân 
bổ ngân sách nhà nước cho các cơ sở y tế theo kết quả hoạt động và đầu ra.   

- Mở rộng các phương thức trả trước và chia sẻ rủi ro trong khám bệnh, chữa bệnh thông 
qua phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; cải cách và đơn giản hóa thủ tục mua, thanh toán bảo hiểm 
y tế, tạo thuận lợi cho người có bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục triển khai tốt 
chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng 
bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Mở rộng 
hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại tuyến xã; giảm tỷ lệ hộ gia đình rơi vào tình 
trạng kiệt quệ vì chi tiêu cho chăm sóc sức khoẻ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý bảo hiểm y tế.  

- Tiếp tục huy động các nguồn đầu tư của xã hội cho y tế, đồng thời có những điều chỉnh 
chính sách phù hợp để hạn chế tác động không mong muốn của chính sách xã hội hóa hoạt động 
y tế đối với người dân.  

- Mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; gắn việc 
điều chỉnh giá dịch vụ y tế với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, lộ trình cải cách tiền lương; thực 
hiện tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ, bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn, chất lượng 
dịch vụ ở từng tuyến và khả năng chi trả của nhân dân; minh bạch giá dịch vụ y tế, phân định rõ 
phần chi từ ngân sách nhà nước và phần chi của người sử dụng dịch vụ y tế. 

- Từng bước đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế, chuyển đổi phương thức phí theo 
dịch vụ sang những cơ chế chi trả dịch vụ y tế tiên tiến, phù hợp như khoán định suất, chi trả trọn 
gói theo ca bệnh, theo nhóm chẩn đoán và các cơ chế tài chính khác; tăng cường kiểm soát chi 
phí, kiểm soát lạm dụng dịch vụ; xây dựng cơ chế kiểm soát giá dịch vụ của các cơ sở khám, 
chữa bệnh tư nhân.   

- Lồng ghép các chỉ số tài chính vào khung giám sát và đánh giá y tế tổng thể, đặt trọng tâm 
vào công bằng, hiệu quả, diện bao phủ, tiếp cận và giảm bớt chi phí y tế từ tiền túi. 
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10. Phát triển công nghiệp dược, sản xuất vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị và tăng cường 
đầu tư cơ sở hạ tầng y tế 

- Phát triển công nghiệp dược trong nước, phấn đấu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 70% 
tổng trị giá thuốc sử dụng vào năm 2015 và 80% vào năm 2020, trong đó đáp ứng được khoảng 
90% nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và thuốc phục vụ cho các chương 
trình y tế quốc gia. Nâng cao năng lực sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế trong nước, ưu tiên các 
dạng bào chế công nghệ cao; phát triển các vùng dược liệu, các cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa 
dược để chủ động các nguồn nguyên liệu cho sản xuất thuốc. 

- Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, khuyến khích sử 
dụng thuốc sản xuất trong nước. Bảo đảm các doanh nghiệp sản xuất thuốc thành phẩm đạt tiêu 
chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); các cơ sở kiểm 
nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn của WHO về thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); các doanh 
nghiệp nhập khẩu và lưu thông thuốc có quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về thực hành tốt lưu trữ 
thuốc (GSP).  

- Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc. Cải cách, 
kiện toàn mạng lưới sản xuất, lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc; quy hoạch lại mạng lưới 
phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc trong cả nước. Quản lý chặt chẽ quy chế kê đơn, bán thuốc tại 
các quầy thuốc, nhất là các quầy thuốc tư nhân, bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

- Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, trước mắt là các trang thiết bị y tế thông 
dụng, đồng thời từng bước liên doanh, liên kết sản xuất trang thiết bị y tế công nghệ cao; bảo đảm 
cung ứng tối thiểu 60% nhu cầu trang thiết bị y tế thông dụng cho các cơ sở y tế.  

- Quan tâm công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang 
thiết bị y tế. Khuyến khích phát triển đội ngũ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế ở các địa 
phương; cân đối đủ kinh phí của đơn vị cho việc bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa thiết bị và hạ tầng y 
tế. Nâng cao năng lực mạng lưới kiểm chuẩn và kiểm định thiết bị y tế. 

- Kiện toàn mạng lưới truyền máu, phấn đấu số lượng đơn vị máu thu được đạt tỷ lệ tương 
đương 2% dân số vào năm 2020, trong đó hiến máu tình nguyện chiếm tỷ lệ trên 90%.  

- Đầu tư mở rộng, phát triển cơ sở hạ tầng y tế phù hợp với quy hoạch và các tiêu chuẩn 
xây dựng. 

11. Tăng cường hợp tác quốc tế 

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế, thực hiện nhất quán đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; tranh thủ 
vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới và khu vực cho phát triển 
sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Phát triển mạng lưới thông tin với một số nước và các tổ chức quốc tế có liên quan đến y 
tế nhằm tiếp cận, trao đổi, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học y học trên thế giới.  

- Củng cố và phát triển các quan hệ hợp tác hiện có, mở rộng quan hệ mới với các nước, 
các tổ chức quốc tế; tăng cường vận động và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ nước ngoài cho đầu 
tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo chất 
lượng cao và hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển y tế 
chuyên sâu; tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với nước ngoài cho lĩnh vực sản xuất thuốc, 
vắc xin, trang thiết bị y tế kỹ thuật cao.  

12. Phát triển hệ thống thông tin y tế 

- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế từ trung ương đến địa phương. Hoàn 
thiện hệ thống chỉ số thống kê y tế có khả năng so sánh quốc tế; theo dõi được các vấn đề y tế ưu 
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tiên và tình hình thực hiện mục tiêu y tế quốc gia, mục tiêu cam kết quốc tế; hoàn thiện sổ sách 
ghi chép và báo cáo thống kê y tế, tài liệu hướng dẫn về thông tin quản lý y tế, thông tin bệnh 
viện, thông tin y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và thông tin về nghiên cứu khoa học, đào 
tạo phát triển nhân lực cho y tế.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin y tế ở các cấp và cơ chế chia sẻ, phản hồi thông tin; nâng 
cao chất lượng thông tin y tế. Tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu, thông tin 
y tế; đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin với các hình thức đa dạng và phù hợp với người sử 
dụng ở từng đơn vị, từng tuyến, phục vụ cho hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch, quản lý 
ngành y tế dựa trên bằng chứng. 

- Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp 
với khả năng tài chính, kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của từng tuyến; nâng cấp phần cứng, phát 
triển phần mềm, xây dựng các phương thức trao đổi thông tin, truyền tin, gửi báo cáo, số liệu qua 
trang điện tử. 

13. Đẩy mạnh công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe 

- Kiện toàn mạng lưới truyền thông - giáo dục sức khỏe. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, 
tập huấn nâng cao năng lực hoạt động và kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe cho các tuyến.   

- Xây dựng chương trình truyền thông phù hợp với nhóm đối tượng đích theo vùng miền, 
địa phương, phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc. Phát triển các mô hình 
truyền thông hiệu quả tại cộng đồng; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để nâng 
cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân với quan điểm “Sức khỏe cho mọi 
người”, và ‘‘Mọi người vì sức khỏe’’. 

- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về lối sống, hành vi ảnh 
hưởng đến sức khỏe như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, tình dục không an toàn, dinh dưỡng 
không hợp lý; về sức khỏe học đường, dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, rèn 
luyện thể dục - thể thao, giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật, có lối 
sống lành mạnh, tự rèn luyện để giữ gìn và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích, 
quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế.  

14. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế 

- Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật y tế; tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, chính sách y tế, kiểm tra và trợ giúp pháp lý cho các đơn vị ngành y tế nhằm 
bảo đảm thực thi tốt hệ thống chính sách, pháp luật đối với ngành y tế. 

- Nâng cao năng lực hoạch định và vận động chính sách, năng lực quản lý hoạt động 
chuyên môn, quản lý tài chính, đầu tư, công sản, trang thiết bị và nhân sự, trước hết cho lãnh đạo 
đơn vị, lãnh đạo các khoa, phòng và các cán bộ tổ chức, kế hoạch, tài chính. Từng bước chuẩn 
hoá năng lực chuyên môn, quản lý cho từng vị trí công tác của cán bộ ở cả trung ương và địa 
phương. Tăng cường xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng có sự tham gia rộng rãi của các tổ 
chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và người dân. Thiết lập hệ thống và thường xuyên theo 
dõi, giám sát và đánh giá tác động của chính sách, kế hoạch y tế.  

- Xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các lĩnh vực của ngành y tế, trong đó có 
chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và năng lực cán bộ; các quy định, quy chuẩn về chuyên 
môn, làm cơ sở để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả đầu tư.  

- Kiện toàn hệ thống thanh tra y tế, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, đủ năng lực để 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

- Triển khai hướng dẫn bảo hiểm nghề nghiệp cho cán bộ hành nghề y, dược; đồng thời khuyến 
khích thành lập “Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ y tế”. 
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- Đẩy mạnh cải cách hành chính công, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm phiền hà 
cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự 
nghiệp công; nâng cao trách nhiệm giải trình; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong 
quản lý tại các đơn vị y tế từ trung ương đến địa phương.  

- Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y 
tế, đặc biệt là cán bộ, viên chức y tế làm việc ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo và làm việc trong các lĩnh vực nguy hiểm, độc hại. Xác định mức lương khởi 
điểm hợp lý cho bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ viên chức y tế và điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi 
nghề, xây dựng phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Y tế 

- Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chiến lược; 
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ 
chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, nội 
dung, giải pháp của Chiến lược này.  

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, thống kê, đánh 
giá, sắp xếp danh mục đề án, dự án ưu tiên đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế, chính 
sách tài chính và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính cho 
các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Xây dựng các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia các hoạt động y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan, với Ủy ban nhân dân 
các tỉnh có biển, đảo để xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống y tế biển đảo. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan 
tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược này; định kỳ hàng năm, 5 năm tổ chức sơ 
kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược và trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu nội dung Chiến lược trong trường hợp cần thiết. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn và hướng dẫn sử dụng kinh phí 
từ nguồn ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm để thực hiện các nội dung của Chiến lược. 

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hoàn 
thiện cơ chế, chính sách tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập.   

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách an sinh 
xã hội, bảo đảm chính sách y tế cho các đối tượng dễ bị tổn thương (người nghèo, cận nghèo, 
người già, đối tượng bảo trợ xã hội…). 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng Đề án chăm sóc, bảo vệ sức khỏe công nhân trong các nhà máy, công 
trường, xí nghiệp, khu công nghiệp. 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành 
liên quan tổ chức, hoàn thiện mạng lưới đào tạo, nâng cao năng lực, tổ chức bộ máy và biên chế, 
phát triển nhân lực y tế; kiện toàn hệ thống y tế trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị 
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phục vụ công tác y tế trường học, phối hợp với ngành y tế triển khai các chương trình chăm sóc 
sức khỏe cho học sinh, sinh viên. 

6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên 
quan xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng các nội dung, giải pháp phù hợp để giải 
quyết các vấn đề liên quan đến tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe và bảo vệ môi 
trường trong hoạt động y tế thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

8. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch hành động, triển khai các giải pháp an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích 
trong phạm vi được phân công quản lý. 

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương 
xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện 
các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc 
lĩnh vực được phân công quản lý. 

10. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây 
dựng Đề án vận động toàn dân luyện tập thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe; phối hợp 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình, đề án thể dục thể thao trong trường học 
nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam. 

 11. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tổng thể kết hợp quân 
dân y bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần củng cố an ninh quốc phòng tại 
các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 

12. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động 
phòng ngừa yếu tố gây nguy cơ có hại đến sức khỏe do lối sống không lành mạnh; phối hợp với 
Bộ Giao thông vận tải triển khai Luật an toàn giao thông. 

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước 
về y tế trên địa bàn; xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược trong phạm vi tỉnh, thành 
phố; bố trí đất đai cho phát triển cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; cân đối đủ kinh phí đầu tư 
và kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện chiến lược. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân. 

14. Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, đề xuất, tổ chức thực hiện các đề án, dự án 
phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược. Hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá 
kết quả thực hiện chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Y tế để tổng hợp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4039/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do 
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020” 
với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng dịch vụ 
phục hồi chức năng; tăng cường phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm và cải thiện 
chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt để người khuyết tật được hòa nhập và 
tham gia bình đẳng vào các hoạt động trong xã hội, phát huy tối đa năng lực của người khuyết tật. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Củng cố và phát triển mạng lưới phục hồi chức năng (PHCN) trên toàn quốc, từng 
bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ PHCN, phấn đấu 
đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu sau: 

a) Tuyến xã: 90% số trạm y tế xã có phân công cán bộ y tế phụ trách công tác PHCN, cán 
bộ này được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về PHCN; 

b) Tuyến huyện: 90% bệnh viện huyện có tổ chức PHCN (khoa, phòng, tổ PHCN), trong đó 
có bác sỹ (hoặc y sỹ), kỹ thuật viên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành PHCN; 

c) Tuyến tỉnh: 100% bệnh viện đa khoa tỉnh thành lập khoa PHCN; 75% các tỉnh thành lập 
bệnh viện PHCN và trên 50% các bệnh viện chuyên khoa thành lập khoa PHCN; 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        647 

d) Tuyến trung ương: Bệnh viện PHCN trung ương phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên 
sâu về PHCN, có đầy đủ các chức danh nghề nghiệp và triển khai được các kỹ thuật PHCN tương 
ứng theo Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng (sau đây viết tắt là Thông tư số 
46/2013/TT-BYT); 100% khoa PHCN của bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc các 
Bộ, ngành có giường bệnh nội trú và triển khai PHCN sớm tại các khoa lâm sàng ngay giai đoạn 
bệnh ổn định, giúp người bệnh sớm hồi phục; 70% các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y 
tế, trực thuộc các Bộ, ngành thành lập khoa PHCN. 

2.2. Đẩy mạnh công tác PHCN dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ), chú trọng công tác 
phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật để cải thiện chất lượng cuộc 
sống của người khuyết tật về mọi mặt, phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu sau: 

a) 100% các cơ sở PHCN có hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa khuyết tật, về PHCN và 
PHCNDVCĐ, góp phần nâng cao nhận thức về các nội dung này cho lãnh đạo các cấp và cộng đồng; 

b) 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai và duy trì chương trình 
PHCNDVCĐ tại ít nhất 40% số xã/phường/thị trấn của tỉnh/thành phố; 

c) 70% số trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối 
loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 

d) 80% người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với các dịch vụ PHCN phù hợp để hòa 
nhập cộng đồng. 

2.3. Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành PHCN, phấn đấu đến năm 2020 đạt các 
chỉ tiêu sau: 

a) 100% các trường đại học chuyên ngành Y, 50% các trường cao đẳng, trung cấp Y tế 
công lập có đào tạo về PHCN và có khoa hoặc bộ môn PHCN; 

b) 100% các khoa hoặc bộ môn PHCN có nội dung đào tạo liên quan đến các chức danh 
chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 46/2013/TT-BYT, bao gồm: bác sỹ chuyên 
khoa PHCN, y sỹ chuyên khoa PHCN, cử nhân kỹ thuật y học, cử nhân ngôn ngữ (âm ngữ) trị 
liệu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, kỹ thuật viên hoạt động trị liệu, kỹ thuật viên ngôn ngữ (âm ngữ) 
trị liệu, kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình; 

c) 100% các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến trung ương, bệnh viện đa khoa và 
chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trực thuộc Bộ, ngành triển khai đào 
tạo liên tục về PHCN; 

d) 85% bệnh viện PHCN có đầy đủ chức danh chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư số 46/2013/TT-BYT; 

đ) 100% giám đốc bệnh viện PHCN được đào tạo về quản lý bệnh viện. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn 
liên quan đến công tác PHCN 

a) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PHCN. 

- Xây dựng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi cho viên chức, người lao động trong lĩnh 
vực PHCN; 

- Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tài 
chính xây dựng Thông tư Liên tịch hướng dẫn triển khai Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; 
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- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện danh mục và khung giá dịch vụ kỹ thuật PHCN, 
bao gồm cả các quy định về bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ, kỹ thuật này. 

b) Xây dựng, hoàn thiện, ban hành các tài liệu chuyên môn liên quan đến công tác PHCN 
và PHCNDVCĐ (quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, PHCN...) để sử dụng thống 
nhất trong toàn quốc; 

c) Xây dựng các quy định về lồng ghép các hoạt động PHCN với các chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế và các chương trình, đề án liên quan khác để tiết kiệm nguồn nhân lực, vật lực. 

2. Triển khai phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PHCNDVCĐ cho lãnh đạo các cấp, để từ đó chú 
trọng đầu tư đúng mức cho công tác PHCNDVCĐ, thông qua các hoạt động chính: Hội thảo, tập 
huấn; tham quan, học tập mô hình PHCNDVCĐ trong nước và ngoài nước; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa khuyết tật, PHCN và 
PHCNDVCĐ để mọi người biết cách chủ động phát hiện, phòng ngừa khuyết tật và những người 
khuyết tật được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, PHCN cũng như các dịch vụ khác 
của cộng đồng; 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp dự phòng và phục 
hồi chức năng cho người khuyết tật, đặc biệt là phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp sớm 
khuyết tật. 

- Tổ chức các buổi nói chuyện và tư vấn về phòng ngừa khuyết tật, cách phát hiện sớm 
khuyết tật tại các cơ quan, tổ chức xã hội và tại cộng đồng, với sự hợp tác của các tổ chức xã hội 
như Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội nông dân, Hội chữ Thập đỏ, các trường học; 

- Phối hợp với các chương trình tuyên truyền khác. 

c) Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội và Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc triển khai công tác PHCNDVCĐ. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn PHCN dựa vào cộng đồng, với 
sự tham gia của chính quyền địa phương, y tế cơ sở, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Giáo dục & Đào tạo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; 

- Xây dựng hệ thống giám sát các hoạt động phòng ngừa khuyết tật và quản lý người 
khuyết tật tại các tuyến trung ương, tỉnh, huyện và xã; 

- Khảo sát, sàng lọc, phát hiện sớm người khuyết tật tại cộng đồng, chủ yếu là tại các tuyến 
thôn, xã. Xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm tin học quản lý thông tin người khuyết tật; 

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả công tác PHCNDVCĐ. 

d) Hoàn thiện và nhân rộng mô hình PHCNDVCĐ 

- Thành lập, kiện toàn ban điều hành chương trình PHCNDVCĐ ở các cấp hoặc bổ sung 
nhiệm vụ PHCNDVCĐ cho ban chăm sóc sức khỏe của địa phương; 

- Tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên chương trình, nhân viên công tác xã hội, người khuyết 
tật và gia đình có người khuyết tật về PHCNDVCĐ; 

- Khảo sát, khám phát hiện khuyết tật, phân loại và lập kế hoạch can thiệp sớm tại địa 
phương, chuyển tuyến điều trị và PHCN cho người khuyết tật theo quy định; 

- Thực hiện PHCN tại nhà cho người khuyết tật, theo dõi định kỳ, hướng dẫn PHCN cho người 
khuyết tật, đánh giá sự tiến bộ của người khuyết tật, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết 
tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, lao động và các hoạt động xã hội khác; 



 

 Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội        649 

- Hỗ trợ thành lập và hỗ trợ các hoạt động của Câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật, Hội người 
khuyết tật hoặc Câu lạc bộ người khuyết tật tại địa phương; 

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động PHCNDVCĐ với hoạt động của các chương trình y tế khác; 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, hoàn thiện mô hình PHCNDVCĐ; 

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai nhân rộng mô hình PHCNDVCĐ 
trên phạm vi toàn quốc. 

3. Xây dựng và phát triển mạng lưới PHCN 

a) Nghiên cứu xây dựng, bổ sung vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong lĩnh vực 
PHCN, việc triển khai PHCNDVCĐ vào Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và tổ chức chỉ đạo, triển 
khai thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý thành lập Khoa 
PHCN hoặc đơn vị PHCN có cán bộ chuyên khoa PHCN; 

c) Hoàn thiện mạng lưới bệnh viện chuyên khoa PHCN trong toàn quốc phù hợp với điều 
kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương. Khuyến khích các tỉnh, thành phố thành lập bệnh viện 
PHCN để thực hiện tốt công tác PHCN cho NKT, người bị bệnh nghề nghiệp và các đối tượng 
khác có nhu cầu; 

d) Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh đào tạo cán bộ, đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị để thành lập khoa PHCN; 

đ) Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc các Bộ, ngành trung ương phải đào tạo cán 
bộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều trị, PHCN cho người bệnh nội trú và triển khai PHCN 
sớm tại các khoa lâm sàng ngay giai đoạn bệnh ổn định; Củng cố, nâng cấp, mở rộng bệnh viện 
Phục hồi chức năng trung ương Sầm Sơn, Thanh Hóa; thành lập Viện PHCN trực thuộc Bệnh 
viện Bạch Mai để phát triển công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên môn và chỉ đạo 
tuyến về PHCN. 

e) Bộ Y tế khuyến khích và hỗ trợ về chuyên môn cho y tế các bộ, ngành, y tế ngoài công 
lập xây dựng bệnh viện PHCN để phục vụ cho người lao động và đối tượng có nhu cầu. 

4. Đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học chuyên ngành PHCN 

a) Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực về PHCN cho bệnh viện, bao gồm các chức 
danh chuyên môn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 46/2013/TT-BYT; có chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ các bác sĩ học tập nâng cao trình độ lên chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sỹ và Tiến 
sỹ về PHCN; 

b) Các trường đại học chuyên ngành Y, cao đẳng Y tế, trung cấp Y tế củng cố và tăng 
cường hoạt động của Bộ môn PHCN, trong đó chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có 
trình độ cao, tay nghề giỏi; tăng chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa PHCN; 

c) Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo về PHCN, về PHCN dựa vào 
cộng đồng ở các cấp độ khác nhau; bổ sung, sửa đổi nội dung chương trình đào tạo và đào tạo 
liên tục về PHCN đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 

d) Đẩy mạnh đào tạo các loại hình, các cấp độ khác nhau về chuyên ngành PHCN và 
PHCNDVCĐ theo nhu cầu của xã hội; 

đ) Các bệnh viện PHCN, khoa PHCN, trung tâm PHCN thực hiện công tác đào tạo liên tục, 
tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho tuyến dưới theo chương trình được cấp có thẩm quyền  
phê duyệt; 
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e) Tổ chức tập huấn về phục hồi chức năng đối với từng loại bệnh cho các bác sỹ, kỹ thuật 
viên, điều dưỡng tại tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhằm tăng cường năng lực 
chuyên môn đối với cán bộ thuộc chuyên ngành PHCN; 

g) Đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về PHCN cho các cán bộ y tế phụ trách công tác 
PHCN tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn các địa phương; 

h) Tập huấn, đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên, nhân viên công tác xã hội, 
cán bộ y tế trường học, giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo tại địa phương về phát hiện sớm và can 
thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật; 

k) Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học phát triển chuyên ngành PHCN và 
PHCNDVCĐ, chú ý đến việc chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến và học tập, tiếp nhận kỹ thuật 
PHCN tiên tiến ở nước ngoài vào Việt Nam; Phối hợp với Hội PHCN Việt Nam định kỳ 02 năm 
tổ chức các hội nghị khoa học chuyên ngành PHCN để học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển 
chuyên ngành. 

5. Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất 

a) Xây dựng, cải tạo nâng cấp các khoa PHCN, trung tâm PHCN và các bệnh viện PHCN, 
từng bước hiện đại hóa bệnh viện Phục hồi chức năng, đẩy nhanh tốc độ ứng dụng, phát triển 
khoa học công nghệ và kỹ thuật y học cao trong chuyên ngành PHCN. Mở rộng các khoa, các 
chuyên ngành sâu về PHCN theo hướng PHCN riêng biệt cho từng loại bệnh; 

b) Bảo đảm đầu tư đủ các trang thiết bị PHCN theo phân tuyến kỹ thuật, từng bước hiện đại 
hóa các trang thiết bị, vật tư PHCN ở các bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, 
chữa bệnh và PHCN. 

6. Triển khai PHCN sớm cho người bệnh 

Các bệnh viện PHCN, khoa PHCN, trung tâm PHCN phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm 
sàng để tiến hành PHCN cho người bệnh ngay từ giai đoạn sau cấp cứu và trong quá trình nằm 
viện; ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu về PHCN, kết hợp PHCN với y học cổ truyền đáp ứng 
yêu cầu về PHCN ngày càng cao của người bệnh và người khuyết tật. 

7. Công tác chỉ đạo tuyến 

a) Các bệnh viện tuyến trên tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật PHCN 
chuyên sâu và đào tạo cán bộ cho tuyến dưới, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và 
hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, 
giảm tình trạng quá tải ở tuyến trên; 

b) Các bệnh viện PHCN tuyến tỉnh hoặc các khoa PHCN của bệnh viện đa khoa tỉnh có 
trách nhiệm thực hiện công tác PHCNDVCĐ tại địa phương. 

8. Công tác quản lý bệnh viện 

a) Đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện phù hợp với đặc thù chuyên khoa PHCN; 

b) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ PHCN, đa dạng hóa các 
nguồn đầu tư, bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tranh thủ các nguồn đầu tư của 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng các quy định. 

9. Hợp tác quốc tế 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PHCN, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc 
tế để huy động nguồn lực, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước hội 
nhập với quốc tế về công tác PHCN. Tổ chức cho cán bộ các cơ sở PHCN đi tham quan, học tập 
về PHCN ở một số nước trên thế giới. 
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10. Kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng 

a) Bộ Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác PHCN ở các đơn vị, địa phương; 
Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác PHCN ở các đơn vị 
thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Bộ Y tế và Sở Y tế định kỳ hằng năm tổng kết, sơ kết công tác PHCN, lồng ghép với 
công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 
trong công tác PHCN. 

III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm các nguồn sau: 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên của Bộ, ngành, cơ 
quan trung ương và các địa phương; 

2. Ngân sách từ Chương trình mục tiêu Y tế, các chương trình đề án liên quan khác theo 
phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước: Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục 
cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và 
định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020; 

3. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; 

4. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

5. Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 

a) Là đơn vị thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển 
khai công tác phục hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020; 

b) Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết 
về nội dung hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Bộ 
trưởng xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện các hoạt động sau khi được phê duyệt theo chức 
năng nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng 
năm và đột xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện Kế hoạch; 

c) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy 
định chuyên môn về hoạt động PHCN và PHCNDVCĐ; 

d) Hướng dẫn Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai công tác PHCN 
giai đoạn 2014 - 2020 ở các địa phương hoặc ở các Bộ, ngành; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các văn bản quy phạm 
pháp luật, quy định chuyên môn về PHCN và PHCNDVCĐ trên phạm vi toàn quốc. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan xây dựng, bổ sung các quy định về giá dịch vụ y tế thuộc phạm vi hoạt 
động chuyên môn PHCN; tổng hợp, đề xuất việc bố trí kinh phí, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê 
duyệt; hướng dẫn chế độ tài chính để thực hiện Kế hoạch này sau khi được phê duyệt. 

3. Vụ Bảo hiểm Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các quy 
định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi trả bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật PHCN. 
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4. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa 
bệnh và các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo và chỉ đạo việc tổ 
chức đào tạo liên tục và đào tạo chính quy về PHCN ở các cấp độ khác nhau; làm đầu mối chỉ 
đạo hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành PHCN trong phạm vi toàn quốc. 

5. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chế 
độ phụ cấp và chính sách ưu đãi cho viên chức, người lao động trong lĩnh vực PHCN. 

6. Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây 
dựng các quy định về cơ sở hạ tầng (nhà cửa) và danh mục trang thiết bị PHCN trong các cơ sở 
PHCN. 

7. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng: Làm đầu mối về công tác truyền thông, thi 
đua khen thưởng trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc 
ngành y tế hoặc phối hợp cơ quan truyền thông khác đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa khuyết tật, về lợi ích của việc phát hiện 
sớm, can thiệp sớm khuyết tật. 

8. Vụ Hợp tác quốc tế: Vận động sự tài trợ của các tổ chức quốc tế nhằm tạo thêm nguồn 
lực thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. 

9. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành y công lập 

a) Thành lập, củng cố, tăng cường năng lực khoa hoặc bộ môn PHCN; 

b) Chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ PHCN ở các loại hình, cấp độ khác nhau 
theo nhu cầu của xã hội. 

10. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, 
Báo Gia đình và Xã hội có trách nhiệm phối hợp các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về 
phòng ngừa khuyết tật, về lợi ích của việc phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật, về sự cần 
thiết phát triển phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

11. Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành 

a) Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương hoặc của Bộ, ngành để chủ động đề xuất chương 
trình, kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí nhằm cụ thể hóa kế hoạch triển khai công tác phục 
hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020 ở các địa phương hoặc ở các Bộ, ngành; 

b) Căn cứ vào nội dung kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hoặc Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành xây 
dựng dự toán kinh phí hoạt động của địa phương hoặc của Bộ, ngành chuyển cơ quan tài chính 
xem xét, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động sau khi Kế hoạch được phê duyệt; tổ chức kiểm 
tra, đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch; 

d) Báo cáo Bộ Y tế định kỳ hằng năm và đột xuất về tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

12. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và PHCN 

a) Căn cứ Kế hoạch của Bộ Y tế và Kế hoạch của Sở Y tế, hoặc Kế hoạch của Y tế Bộ, 
ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và PHCN xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho các 
hoạt động PHCN; 

b) Triển khai thực hiện kế hoạch công tác PHCN tại đơn vị; từng bước hoàn thiện mô hình 
tổ chức, chức danh nghề nghiệp và triển khai được các kỹ thuật PHCN tương ứng theo quy định 
tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT. 
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c) Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất với Bộ Y tế hoặc Sở Y tế về hoạt 
động PHCN và PHCNDVCĐ. 

d) Đối với Bệnh viện PHCN trung ương, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bệnh 
viện cần xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2020 của Bệnh viện, trình Bộ trưởng 
Bộ Y tế phê duyệt. Trong đó, chú trọng phát triển chuyên môn, kỹ thuật cao về PHCN, đồng thời 
triển khai thực hiện PHCN sớm ngay tại khoa lâm sàng; tăng cường công tác đào tạo cán bộ 
chuyên môn, bảo đảm có đủ các chức danh chuyên môn theo quy định tại Điều 4, Thông tư 
46/2013/TT-BYT; đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, PHCNDVCĐ theo phân công của Bộ Y tế; 
tham mưu cho Bộ Y tế về chính sách, chuyên môn để phát triển chuyên ngành PHCN. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 
Chánh Thanh tra Bộ, các Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Bệnh 
viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệu 
trưởng các trường Đại học chuyên ngành Y, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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MỤC LỤC 
 

 Trang

Lời nói đầu 

Phần 1: CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI 

* Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 

* Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Trích) 

Phần 2: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 

* Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội 

* Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 

* Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 

* Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện 
toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 

* Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 

* Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý 
và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; 
chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 

* Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

* Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng 

* Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ quy định về Ban Công 
tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao 
tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

* Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia 
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Phần 3: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

* Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội 

* 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 

* Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 
dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020. 

* Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 

* Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 

* Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền của người 
khuyết tật 

* Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài 
chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 

* Quyết định số 2734/QĐ-BTC ngày 30/10/2012 của Bộ Tài chính về việc đính chính 
Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài 
chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 

* Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 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 

* Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật thực hiện 

* Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế - 
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 

* Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài 
chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 

* Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy 
định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 
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Phần 4: CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT 

* Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

* Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

* Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với 
nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 

* Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

* Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 

* Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến 
năm 2030 

* Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

* Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 
Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

* Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản 
lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống 
trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 

Phần 5: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 

* Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 
hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử 
dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 

* Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ 
cấp trước ngày 01/09/2012 
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* Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - 
và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, 
dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt 
động kháng chiến và con đẻ của họ 

Phần 6: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

* Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế 
thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 
năm học 2020 - 2021 

* Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm 
HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 

* Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại 
tình dục 

* Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Tài 
chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em 
nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và 
trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 

* Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 
của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

Phần 7: CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

* Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, 
phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

* Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, 
tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 

* Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 2/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một 
số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, 
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước 

* Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 
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* Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, 
tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg 
ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

* Thông tư số 02/2006/TT-BLĐTBXH ngày 31/3/2006 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 
02/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm 
HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước 

* Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 5/9/2012 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý 
và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội 

* Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và 
thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ 
trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

* Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận quản lý và giáo dục người chưa thành niên 
không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại 
các cơ sở trợ giúp trẻ em 

* Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP 
ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, 
viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 

* Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu 
chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 

Phần 8: LĨNH VỰC HIV/AIDS 

* Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội 

* Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 

* Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 
2014 - 2020 
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Phần 9: PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 

* Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 

* Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Tài 
chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 

* Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, 
phường, thị trấn 

* Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật 

* Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội 

* Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công 
tác xã hội 

* Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2017 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập 

Phần 10: NẠN NHÂN BOM MÌN 

* Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai 
đoạn 2010 - 2025 

* Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến 
tranh ở Việt Nam 

* Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11/4/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo 504 phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom 
mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 

Phần 11: Y TẾ LAO ĐỘNG XÃ HỘI 

* Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội 

* Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 
2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

* Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 
Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng Biên tập 
ĐỖ VĂN CHIẾN 

Biên tập và sửa bản in: 

VƯƠNG NGỌC LAM 

Trình bày và bìa: 

ANH TÚ - DŨNG THẮNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1.000 cuốn khổ 20,5 x 29,5 cm tại NXB Thống kê - Công ty In và Thương mại Đông Bắc.  
Địa chỉ: Số 15, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 
Đăng ký xuất bản: .....-2018/CXBIPH/03-14/TK do CXBIPH cấp ngày 26/4/2018. 
QĐXB số .../QĐ-NXBTK ngày 08/5/2018 của Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Thống kê. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2018. 


