
 1 

QUỐC HỘI 

_______ 

 

Luật số: 51/2010/QH12 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______ 

 

  

LUẬT 

NGƢỜI 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 c  thể 

hoặc bị suy gi m ch c n ng được biểu hiện dưới d ng tật khiến cho lao động, sinh 

ho t, h c tập gặp kh  kh n. 

2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu t n tr ng 

người khuyết tật vì l  do khuyết tật của người đ . 

3. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, 

ph  báng, c  thành kiến hoặc h n chế quyền của người khuyết tật vì l  do khuyết 

tật của người đ . 

4. Giáo dục hòa nhập là phư ng th c giáo dục chung người khuyết tật với 

người kh ng khuyết tật trong c  sở giáo dục. 

5. Giáo dục chuyên biệt là phư ng th c giáo dục dành riêng cho người 

khuyết tật trong c  sở giáo dục. 
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6. Giáo dục bán hòa nhập là phư ng th c giáo dục kết hợp giữa giáo dục 

hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong c  sở giáo dục. 

7. Sống độc lập là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn 

đề c  liên quan đến cuộc sống của chính b n thân. 

8. Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được c ng trình c ng cộng, 

phư ng tiện giao th ng, c ng nghệ th ng tin, dịch vụ v n h a, thể thao, du lịch và 

dịch vụ khác phù hợp để c  thể hòa nhập cộng đồng. 

Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

1. D ng tật bao gồm: 

a) Khuyết tật vận động;  

b) Khuyết tật nghe, n i; 

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 m c độ khuyết tật sau đây: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến kh ng thể 

tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh ho t cá nhân hàng ngày; 

b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến kh ng thể tự thực 

hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh ho t cá nhân hàng ngày; 

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật kh ng thuộc trường hợp quy 

định t i điểm a và điểm b kho n này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về d ng tật và m c độ khuyết tật quy định t i 

Điều này.  

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời khuyết tật  

1. Người khuyết tật được b o đ m thực hiện các quyền sau đây:  

a) Tham gia bình đẳng vào các ho t động xã hội; 

b)  ống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

c) Được miễn hoặc gi m một số kho n đ ng g p cho các ho t động xã hội;  
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d) Được ch m s c s c khỏe, phục hồi ch c n ng, h c v n h a, h c nghề, việc 

làm, trợ giúp pháp l , tiếp cận c ng trình c ng cộng, phư ng tiện giao th ng, c ng 

nghệ th ng tin, dịch vụ v n h a, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với 

d ng tật và m c độ khuyết tật;  

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

2. Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ c ng dân theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nƣớc về ngƣời khuyết tật 

1. Hàng n m, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người 

khuyết tật. 

2. Phòng ngừa, gi m thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai n n thư ng 

tích, bệnh tật và nguy c  khác dẫn đến khuyết tật. 

3. B o trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong ch m s c s c khỏe, giáo 

dục, d y nghề, việc làm, v n h a, thể thao, gi i trí, tiếp cận c ng trình c ng cộng 

và c ng nghệ th ng tin, tham gia giao th ng; ưu tiên thực hiện chính sách b o 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. T o điều kiện để người khuyết tật được ch nh hình, phục hồi ch c n ng; 

khắc phục kh  kh n, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào t o, bồi dưỡng người làm c ng tác tư vấn, ch m s c người khuyết 

tật. 

7. Khuyến khích ho t động trợ giúp người khuyết tật. 

8. T o điều kiện để tổ ch c của người khuyết tật, tổ ch c vì người khuyết 

tật ho t động. 

9. Khen thưởng c  quan, tổ ch c, cá nhân c  thành tích, đ ng g p trong 

việc trợ giúp người khuyết tật. 

1 .  ử l  nghiêm minh c  quan, tổ ch c, cá nhân c  hành vi vi ph m quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật c  liên quan. 
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Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nước khuyến khích tổ ch c, cá nhân đầu tư, tài trợ, trợ giúp về tài 

chính, kỹ thuật để thực hiện ho t động ch nh hình, phục hồi ch c n ng, ch m s c, 

giáo dục, d y nghề, t o việc làm, cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật. 

2. Tổ ch c, cá nhân đầu tư xây dựng c  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng, 

ch m s c, giáo dục, d y nghề, t o việc làm hoặc c  sở cung cấp dịch vụ khác trợ 

giúp người khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi xã hội h a theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

1. C  quan, tổ ch c trong ph m vi nhiệm vụ, quyền h n của mình c  trách 

nhiệm ch m s c, b o vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ ch c thành viên c  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 chư ng 

trình, đề án trợ giúp người khuyết tật. 

3. M i cá nhân c  trách nhiệm t n tr ng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết 

tật. 

Điều 8. Trách nhiệm của gia đình  

1. Gia đình c  trách nhiệm giáo dục, t o điều kiện để thành viên gia đình 

nâng cao nhận th c về vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

gi m thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai n n thư ng tích, bệnh tật và nguy 

c  khác dẫn đến khuyết tật. 

2. Gia đình người khuyết tật c  trách nhiệm sau đây:  

a) B o vệ, nu i dưỡng, ch m s c người khuyết tật; 

b) T o điều kiện để người khuyết tật được ch m s c s c khỏe và thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình; 

c) T n tr ng   kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề 

liên quan đến cuộc sống của b n thân người khuyết tật và gia đình;  

d) Thực hiện quy định t i kho n 1 Điều này.  
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Điều 9. Tổ chức của ngƣời khuyết tật, tổ chức vì ngƣời khuyết tật 

1. Tổ ch c của người khuyết tật là tổ ch c xã hội được thành lập và ho t 

động theo quy định của pháp luật để đ i 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 ch c vì người khuyết tật là tổ ch c xã hội được thành lập và ho t 

động theo quy định của pháp luật để thực hiện các ho t động trợ giúp người 

khuyết tật.  

Điều 10. Quỹ trợ giúp ngƣời 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.  

2. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Đ ng g p tự nguyện, tài trợ của tổ ch c, cá nhân trong nước và nước 

ngoài; 

b) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

c) Các kho n thu hợp pháp khác. 

3. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được thành lập và ho t động theo quy định 

của pháp luật.  

Điều 11. Ngày ngƣời khuyết tật Việt Nam 

Ngày 18 tháng 4 hàng n m là Ngày người khuyết tật Việt Nam. 

Điều 12. Hợp tác quốc tế về ngƣời khuyết tật 

1. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật được thực hiện trên c  sở t n tr ng 

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)  ây dựng và thực hiện chư ng trình, dự án hợp tác quốc tế về người 

khuyết tật;  
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b) Tham gia tổ ch c quốc tế; k  kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế liên quan đến người khuyết tật; 

c) Trao đổi th ng tin, kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến người khuyết tật. 

Điều 13. Thông tin, truyền thông, giáo dục 

1. Th ng tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, 

gi m thiểu khuyết tật; nâng cao nhận th c, 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 th ng tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật bao gồm: 

a) Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật; 

b) Đường lối, chủ trư ng, chính sách của Đ ng, pháp luật của Nhà nước về 

người khuyết tật; 

c) Trách nhiệm của c  quan, tổ ch c, cá nhân, gia đình đối với người khuyết 

tật; 

d) Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật và các biện pháp phòng ngừa, gi m 

thiểu khuyết tật;  

đ) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật.  

3. Th ng tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật ph i b o đ m 

chính xác, rõ ràng, thiết thực; phù hợp với truyền thống v n h a, đ o đ c xã hội. 

4. Trách nhiệm th ng tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật: 

a) C  quan, tổ ch c trong ph m vi nhiệm vụ, quyền h n của mình c  trách 

nhiệm th ng tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật;  

b) Ủy ban nhân dân các cấp c  trách nhiệm tổ ch c thực hiện c ng tác th ng 

tin, truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật cho nhân dân trên địa bàn địa 

phư ng; 

c) Các c  quan th ng tin đ i chúng c  trách nhiệm ưu tiên về dung lượng, vị 

trí đ ng trên báo in, báo điện tử; về thời điểm, thời lượng phát s ng th ng tin, 

truyền th ng, giáo dục về vấn đề khuyết tật trên đài phát thanh, đài truyền hình 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Th ng tin và Truyền th ng.  

Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm 
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1. Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 

2.  âm ph m thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài s n, quyền, lợi ích hợp pháp 

của người khuyết tật. 

3. L i kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi ph m 

pháp luật, đ o đ c xã hội. 

4. Lợi dụng người khuyết tật, tổ ch c của người khuyết tật, tổ ch c vì người 

khuyết tật, hình  nh, th ng tin cá nhân, tình tr ng của người khuyết tật để trục lợi 

hoặc thực hiện hành vi vi ph m pháp luật. 

5. Người c  trách nhiệm nu i dưỡng, ch m s c người khuyết tật kh ng thực 

hiện hoặc thực hiện kh ng đầy đủ trách nhiệm nu i dưỡng, ch m s c theo quy 

định của pháp luật. 

6. C n trở quyền kết h n, quyền nu i con của người khuyết tật. 

7. Gian dối trong việc xác định m c độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết 

tật. 

  

CHƯƠNG II 

X C NHẬN KHUYẾT TẬT 

  

Điều 15. Trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định m c độ khuyết tật do Hội đồng xác định m c độ khuyết tật 

thực hiện.  

2. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định m c độ khuyết tật do Hội 

đồng giám định y khoa thực hiện: 

a) Hội đồng xác định m c độ khuyết tật kh ng đưa ra được kết luận về m c 

độ khuyết tật; 

b) Người khuyết tật hoặc đ i diện hợp pháp của người khuyết tật kh ng 

đồng   với kết luận của Hội đồng xác định m c độ khuyết tật; 

c) C  bằng ch ng xác thực về việc xác định m c độ khuyết tật của Hội 

đồng xác định m c độ khuyết tật kh ng khách quan, chính xác. 
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3. Trường hợp đã c  kết luận của Hội đồng giám định y khoa về kh  n ng tự 

phục vụ, m c độ suy gi m kh  n ng lao động thì việc xác định m c độ khuyết tật 

theo quy định của Chính phủ. 

Điều 16. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định m c độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây g i chung là cấp xã) thành lập. 

2. Hội đồng xác định m c 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) Tr m trưởng tr m y tế cấp xã; 

c) C ng ch c cấp xã phụ trách c ng tác lao động, thư ng binh và xã hội;  

d) Người đ ng đầu hoặc cấp ph  của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp xã; 

đ) Người đ ng đầu tổ ch c của người khuyết tật cấp xã n i c  tổ ch c của 

người khuyết tật. 

3. Chủ tịch Hội đồng c  trách nhiệm tổ ch c và chủ trì ho t động của Hội 

đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Cuộc h p của Hội đồng ch  c  

giá trị khi c  ít nhất hai phần ba số thành viên của Hội đồng tham dự. Kết luận của 

Hội đồng được th ng qua bằng cách biểu quyết theo đa số, trường hợp số phiếu 

ngang nhau thì quyết định theo   kiến của Chủ tịch Hội đồng. Kết luận của Hội 

đồng được thể hiện bằng v n b n do Chủ tịch Hội đồng k .  

4. Hội đồng xác định m c độ khuyết tật quyết định độc lập và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc xác định m c độ khuyết tật. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội quy định chi tiết ho t 

động của Hội đồng xác định m c độ khuyết tật. 

Điều 17. Phƣơng pháp xác định mức độ khuyết tật 

1. Việc xác định m c độ khuyết tật quy định t i kho n 1 Điều 15 của Luật 

này được thực hiện bằng phư ng pháp quan sát trực tiếp người khuyết tật, th ng 

qua thực hiện ho t động đ n gi n phục vụ nhu cầu sinh ho t cá nhân hàng ngày, 

sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội và các phư ng pháp đ n gi n 

khác để kết luận m c độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật.  
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Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t o quy định chi tiết kho n này. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư ng 

binh và  ã hội quy định chi tiết về việc xác định m c độ khuyết tật đối với trường 

hợp quy định t i kho n 2 Điều 15 của Luật này. 

Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật 

1. Khi c  nhu cầu xác định m c độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người 

đ i diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đ n đến Ủy ban nhân dân cấp xã n i 

người khuyết tật cư trú. 

2. Trong thời h n 3  ngày, kể từ ngày nhận đ n đề nghị xác định m c độ 

khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã c  trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác 

định m c độ khuyết tật, gửi th ng báo về thời gian xác định m c độ khuyết tật cho 

người khuyết tật hoặc người đ i diện hợp pháp của h . 

3. Hội đồng xác định m c độ khuyết tật tổ ch c việc xác định m c độ 

khuyết tật, lập hồ s  xác định m c độ khuyết tật và ra kết luận. 

4. Trong thời h n  5 ngày làm việc, kể từ ngày c  kết luận của Hội đồng 

xác định m c độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và th ng 

báo c ng khai kết luận của Hội đồng xác định m c độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục, hồ s  xác định m c độ khuyết tật quy định t i Điều này.  

Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Giấy xác nhận khuyết tật c  các nội dung c  b n sau đây: 

a) H  và tên, ngày, tháng, n m sinh, giới tính của người khuyết tật; 

b) Địa ch  n i cư trú của người khuyết tật; 

c) D ng khuyết tật; 

d) M c độ khuyết tật. 

2. Giấy xác nhận khuyết tật c  hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã k .  

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội quy định việc đổi, cấp 

l i, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật.  

Điều 20. Xác định lại mức độ khuyết tật 
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1. Việc xác định l i m c độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của 

người khuyết tật hoặc người đ i diện hợp pháp của người khuyết tật khi c  sự kiện 

làm thay đổi m c độ khuyết tật. 

2. Trình tự, thủ tục xác định l i m c độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật được thực hiện theo quy định t i Điều 18 và Điều 19 của Luật này. 

  

CHƯƠNG III 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Điều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cƣ trú 

1. Tr m y tế cấp xã c  trách nhiệm sau đây: 

a) Triển khai các hình th c tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến th c phổ 

th ng về ch m s c s c khỏe, phòng ngừa, gi m thiểu khuyết tật; hướng dẫn người 

khuyết tật phư ng pháp phòng bệnh, tự ch m s c s c khỏe và phục hồi ch c n ng;  

b) Lập hồ s  theo dõi, qu n l  s c khỏe người khuyết tật;  

c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với ph m vi chuyên m n cho người 

khuyết tật.  

2. Kinh phí để thực hiện quy định t i điểm a và điểm b kho n 1 Điều này do 

ngân sách nhà nước b o đ m.  

Điều 22. Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Nhà nước b o đ m 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 b o hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật về b o hiểm y tế. 

3. Gia đình người khuyết tật c  trách nhiệm t o điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở tr ng thái kích động, trầm 

c m, c    tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác được hỗ trợ 

sinh ho t phí, chi phí đi l i và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc t i 

c  sở khám bệnh, chữa bệnh.  
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5. Khuyến khích tổ ch c, 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 c  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 s  sinh để kịp thời c  biện pháp điều trị và 

ch nh hình, phục hồi ch c n ng phù hợp. 

4. Thực hiện c i t o, nâng cấp c  sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh 

chưa b o đ m điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.  

Điều 24. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng  

1. C  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng là c  sở cung cấp dịch vụ ch nh 

hình, phục hồi ch c n ng cho người khuyết tật. 

2. C  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng bao gồm:  

a) Viện ch nh hình, phục hồi ch c n ng; 

b) Trung tâm ch nh hình, phục hồi ch c n ng;  

c) Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi ch c n ng; 

d) Khoa phục hồi ch c n ng của c  sở khám bệnh, chữa bệnh;  

đ) Bộ phận phục hồi ch c n ng của c  sở b o trợ xã hội; 

e) C  sở khác. 

3. Việc thành lập và ho t động của c  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật.  

4. Nhà nước b o đ m việc đầu tư xây dựng c  sở vật chất kỹ thuật đối với 

c  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng c ng lập.  

Điều 25. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng  
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1. Phục hồi ch c n ng dựa vào cộng đồng là biện pháp thực hiện t i cộng 

đồng nhằm chuyển giao kiến th c về vấn đề khuyết tật, kỹ n ng phục hồi và thái 

độ tích cực đến người khuyết tật, gia đình của h  và cộng đồng nhằm t o sự bình 

đẳng về c  hội và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. 

2. Người khuyết tật được t o điều kiện, hỗ trợ phục hồi ch c n ng dựa vào 

cộng đồng. 

3. Gia đình người khuyết tật c  trách nhiệm t o điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật phục hồi ch c n ng dựa vào cộng đồng. 

4. C  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng c  trách nhiệm tham gia hướng dẫn 

ho t động chuyên m n phục hồi ch c n ng dựa vào cộng đồng. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp c  trách nhiệm xây dựng và tổ ch c thực hiện 

chư ng trình phục hồi ch c n ng dựa vào cộng đồng; t o điều kiện để c  quan, tổ 

ch c và cá nhân tổ ch c hoặc tham gia thực hiện ho t động phục hồi ch c n ng 

dựa vào cộng đồng. 

Điều 26. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản 

xuất trang thiết bị dành cho ngƣời khuyết tật  

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo dự án cho c  quan, tổ ch c nghiên c u 

khoa h c về người khuyết tật, đào t o chuyên gia, kỹ thuật viên về ch nh hình, 

phục hồi ch c n ng. 

2. C  sở s n xuất dụng cụ ch nh hình, phư ng tiện, thiết bị phục hồi ch c 

n ng, trợ giúp sinh ho t, h c tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn 

với lãi suất ưu đãi, được miễn, gi m thuế theo quy định của pháp luật. 

3. Dụng cụ ch nh hình, phư ng tiện, thiết bị phục hồi ch c n ng, trợ giúp 

sinh ho t, h c tập và lao động cho người khuyết tật từ chư ng trình, dự án viện trợ 

kh ng hoàn l i hoặc do tổ ch c, cá nhân nước ngoài tặng, hỗ trợ được miễn, gi m 

thuế theo quy định của pháp luật về thuế.  

  

CHƯƠNG IV 

GI O DỤC 

Điều 27. Giáo dục đối với ngƣời khuyết tật 
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1. Nhà nước t o điều kiện để người khuyết tật được h c tập phù hợp với nhu 

cầu và kh  n ng của người khuyết tật.  

2. Người khuyết tật được nhập h c ở độ tuổi cao h n so với độ tuổi 

quy định đối với giáo dục phổ th ng; được ưu tiên trong tuyển sinh; được 

miễn, gi m một số m n h c hoặc nội dung và ho t động giáo dục mà kh  

n ng của cá nhân kh ng thể đáp  ng; được miễn, gi m h c phí, chi phí đào 

t o, các kho n đ ng g p khác; được xét cấp h c bổng, hỗ trợ phư ng tiện, đồ 

dùng h c tập.  

3. Người khuyết tật được cung cấp phư ng tiện, tài liệu hỗ trợ h c tập 

dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, n i được h c 

bằng ng n ngữ k  hiệu; người khuyết tật nhìn được h c bằng chữ nổi Braille 

theo chuẩn quốc gia.  

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t o chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thư ng binh và  ã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết 

kho n 2 Điều này. 

Điều 28. Phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật 

1. Phư ng th c 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 phư ng th c 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 h c tập theo phư ng th c giáo 

dục hòa nhập. 

3. Người khuyết tật, cha, mẹ hoặc người giám hộ người khuyết tật lựa ch n 

phư ng th c giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân người khuyết tật. Gia 

đình c  trách nhiệm t o điều kiện và c  hội thuận lợi để người khuyết tật được h c 

tập và phát triển theo kh  n ng của cá nhân. 

Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia h c tập theo phư ng th c 

giáo dục hòa nhập. 

Điều 29. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục  
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1. Nhà giáo, cán bộ qu n l  giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, 

nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được đào t o, bồi dưỡng cập nhật về 

chuyên m n, nghiệp vụ và kỹ n ng đáp  ng nhu cầu giáo dục người khuyết tật. 

2. Nhà giáo, cán bộ qu n l  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. B o đ m các điều kiện d y và h c phù hợp đối với người khuyết tật, 

kh ng được từ chối tiếp nhận người khuyết tật nhập h c trái với quy định của 

pháp luật. 

2. Thực hiện việc c i t o, nâng cấp c  sở vật chất d y và h c chưa b o đ m 

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 c  sở cung cấp nội dung 

chư ng trình, thiết bị, tài liệu d y và h c, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ 

ch c giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn c nh của người khuyết tật. 

2. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập c  nhiệm vụ sau đây:  

a) Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa ch n phư ng th c giáo dục phù hợp; 

b) Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật t i cộng đồng để lựa 

ch n phư ng th c giáo dục phù hợp; 

c) Tư vấn tâm l , s c khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa ch n phư ng 

th c giáo dục phù hợp;  

d) Hỗ trợ người khuyết tật t i gia đình, t i c  sở giáo dục và cộng đồng;  

đ) Cung cấp nội dung chư ng trình, thiết bị, tài liệu d y và h c đặc thù phù 

hợp với từng d ng tật, m c độ khuyết tật. 

3. Việc thành lập và ho t động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập ph i b o đ m điều kiện sau đây: 

a) C  c  sở vật chất, phư ng tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc 

điểm của người khuyết tật; 

b) C  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục c  trình độ 

chuyên m n phù hợp với các phư ng th c giáo dục người khuyết tật;  

c) C  nội dung chư ng trình giáo dục, bồi dưỡng và tài liệu tư vấn phù hợp 

với các phư ng th c giáo dục người khuyết tật. 
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4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân t nh, thành phố trực thuộc trung ư ng 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 t o chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thư ng binh và  ã hội quy định chi tiết điều kiện thành lập và ho t 

động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quy định t i kho n 3 Điều 

này.  

  

CHƯƠNG V 

DẠY NGHỀ VÀ VIỆC LÀM  

Điều 32. Dạy nghề đối với ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nước b o đ m để người khuyết tật được tư vấn h c nghề miễn phí, 

lựa ch n và h c nghề theo kh  n ng, n ng lực bình đẳng như những người khác.  

2. C  sở d y nghề c  trách nhiệm cấp v n bằng, ch ng ch , c ng nhận nghề 

đào t o khi người khuyết tật h c hết chư ng trình đào t o và đủ điều kiện theo quy 

định của thủ trưởng c  quan qu n l  nhà nước về d y nghề.  

3. C  sở d y nghề tổ ch c d y nghề cho người khuyết tật ph i b o đ m điều 

kiện d y nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy 

định của pháp luật. 

4. Người khuyết tật h c nghề, giáo viên d y nghề cho người khuyết tật 

được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.  

Điều 33. Việc làm đối với ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nước t o điều kiện để người khuyết tật phục hồi ch c n ng lao động, 

được tư vấn việc làm miễn phí, c  việc làm và làm việc phù hợp với s c khỏe và 

đặc điểm của người khuyết tật. 

2. C  quan, tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân kh ng được từ chối tuyển 

dụng người khuyết tật c  đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra 

tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm h n chế c  hội làm 

việc của người khuyết tật.  

3. C  quan, tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người 

khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp c ng việc, b o đ m điều kiện và 

m i trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật. 
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4. C  quan, tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người 

khuyết tật ph i thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao 

động là người khuyết tật. 

5. Tổ ch c giới thiệu việc làm c  trách nhiệm tư vấn h c nghề, tư vấn và 

giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.  

6. Người khuyết tật tự t o việc làm hoặc hộ gia đình t o việc làm cho 

người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để s n xuất kinh doanh, được 

hướng dẫn về s n xuất, chuyển giao c ng nghệ, hỗ trợ tiêu thụ s n phẩm theo 

quy định của Chính phủ. 

Điều 34. Cơ sở sản xuất, kinh doanh s  dụng nhiều lao động là ngƣời 

khuyết tật 

C  sở s n xuất, kinh doanh sử dụng từ 3   tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật được hỗ trợ c i t o điều kiện, m i 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 s n xuất kinh doanh; được ưu tiên cho thuê đất, 

mặt bằng, mặt nước và miễn, gi m tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ s n 

xuất, kinh doanh theo t  lệ lao động là người khuyết tật, m c độ khuyết tật của 

người lao động và quy m  doanh nghiệp.  

Điều 35. Chính sách nhận ngƣời khuyết tật vào làm việc 

1. Nhà nước khuyến khích c  quan, tổ ch c 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 t i Điều 34 của Luật này.  

2. Chính phủ quy định chi tiết chính sách khuyến khích c  quan, tổ ch c và 

doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc quy định t i kho n 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 

ngƣời khuyết tật 
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1. Nhà nước hỗ trợ ho t động v n h a, thể dục, thể thao, gi i trí và du lịch 

phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật; t o điều kiện để người khuyết tật được 

hưởng thụ v n h a, thể dục, thể thao, gi i trí và du lịch.  

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn, người khuyết tật nặng được 

gi m giá vé và giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ v n h a, thể dục, thể thao, 

gi i trí và du lịch theo quy định của Chính phủ. 

3. Nhà nước và xã hội t o điều kiện cho người khuyết tật phát triển tài n ng, 

n ng khiếu về v n h a, nghệ thuật và thể thao; tham gia sáng tác, biểu diễn nghệ 

thuật, tập luyện, thi đấu thể thao.  

4. Nhà nước hỗ trợ ho t động thiết kế, chế t o và s n xuất dụng cụ, trang 

thiết bị phục vụ ho t động v n h a, thể thao; khuyến khích c  quan, tổ ch c, cá 

nhân thiết kế, chế t o, s n xuất dụng cụ, trang thiết bị phục vụ ho t động v n h a, 

thể dục, thể thao, gi i 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 ngƣời khuyết tật 

1. Ho t động v n h a, thể dục, thể thao, gi i trí và du lịch của người khuyết 

tật được lồng ghép vào đời sống v n h a cộng đồng, được tổ ch c đa d ng về lo i 

hình, đáp  ng nhu cầu thưởng th c v n h a, thể dục, thể thao, gi i trí và du lịch 

của người khuyết tật. 

2. Đ i hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, gi i thi đấu thể thao, hội thi 

v n nghệ của người khuyết tật được tổ ch c 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 c  sở vật chất, phư ng tiện trợ giúp và t o điều kiện thuận lợi để 

người khuyết tật tham gia sinh ho t v n h a, tập luyện thể dục, thể thao, gi i trí và 

du lịch; bố trí nhân lực, phư ng tiện, c ng cụ hỗ trợ người khuyết tật khi tổ ch c 

những ho t động v n h a, thể dục, thể thao, gi i trí và du lịch. 

2. Thực hiện c i t o, nâng cấp c  sở vật chất chưa b o đ m điều kiện tiếp 

cận đối với người khuyết tật. 

3. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho ho t động v n h a, thể dục, thể thao, 

gi i trí và du lịch của người khuyết tật ph i b o đ m an toàn, thuận tiện và phù 

hợp với đặc điểm của người khuyết tật. 

  



 18 

CHƯƠNG VII 

NHÀ CHUNG CƢ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, 

GIAO THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  

Điều 39. Nhà chung cƣ và công trình công cộng 

1. Việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu c ng trình xây dựng mới, 

c i t o và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và c ng trình h  tầng kỹ thuật, 

c ng trình h  tầng xã hội ph i tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

xây dựng để b o đ m người khuyết tật tiếp cận.  

2. Nhà chung cư, trụ sở làm việc và c ng trình h  tầng kỹ thuật c ng cộng, 

c ng trình h  tầng xã hội được xây dựng trước ngày Luật này c  hiệu lực mà chưa 

b o đ m các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật ph i được c i t o, nâng 

cấp để b o đ m điều kiện tiếp cận theo lộ trình quy định t i Điều 4  của Luật này.  

Điều 40. Lộ trình cải tạo nhà chung cƣ, công trình công cộng 

1. Đến ngày  1 tháng  1 n m 2 2 , các c ng trình c ng cộng sau đây ph i 

b o đ m điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật:  

a) Trụ sở làm việc của c  quan nhà nước; 

b) Nhà ga, bến xe, bến tàu; 

c) C  sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) C  sở giáo dục, d y nghề;  

đ) C ng trình v n h a, thể dục, thể thao. 

2. Đến ngày  1 tháng  1 n m 2 25, tất c  nhà chung cư, trụ sở làm việc, 

c ng trình h  tầng kỹ thuật c ng cộng, c ng trình h  tầng xã hội kh ng thuộc 

trường hợp quy định t i kho n 1 Điều này ph i b o đ m điều kiện tiếp cận đối với 

người khuyết tật.  

3. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện lộ trình c i t o đối với từng 

lo i c ng trình quy định t i kho n 1 và kho n 2 Điều này.  

Điều 41. Tham gia giao thông của ngƣời khuyết tật 

1. Phư ng tiện giao th ng cá nhân của người khuyết tật khi tham gia giao 

th ng ph i b o đ m quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện s c 

khỏe của người khuyết tật. Phư ng tiện giao th ng cá nhân đòi hỏi ph i c  giấy 
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phép điều khiển thì người khuyết tật được h c và cấp giấy phép điều khiển đối với 

phư ng tiện đ . 

2. Người khuyết tật khi tham gia giao th ng bằng các phư ng tiện giao th ng 

c ng cộng được sử dụng các phư ng tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tư ng  ng; được 

phép mang theo và miễn phí khi mang phư ng tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp.  

3. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được miễn, gi m 

giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao th ng bằng một số phư ng tiện giao th ng c ng 

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 phư ng tiện giao th ng c ng cộng. 

Điều 42. Phƣơng tiện giao thông công cộng  

1. Phư ng tiện giao th ng c ng cộng ph i c  chỗ ưu tiên cho người khuyết 

tật; c  c ng cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp phù hợp với đặc điểm 

của người khuyết tật. 

2. Phư ng tiện giao th ng c ng cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

ph i đáp  ng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao th ng tiếp cận do c  quan nhà 

nước c  thẩm quyền ban hành. 

3. Đ n vị tham gia vận t i c ng cộng ph i đầu tư và bố trí phư ng tiện b o 

đ m quy chuẩn kỹ thuật về giao th ng tiếp cận trên các tuyến vận t i theo t  lệ do 

Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. 

4. Phư ng tiện giao th ng c ng cộng đáp  ng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về giao th ng tiếp cận được miễn, gi m thuế theo quy định của pháp luật về thuế 

khi s n xuất, nhập khẩu. 

Điều 43. Công nghệ thông tin và truyền thông 

1. Nhà nước khuyến khích c  quan, tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân ho t 

động trong lĩnh vực c ng nghệ th ng tin  ng dụng và phát triển c ng nghệ th ng 

tin dành cho người khuyết tật. 

2. C  quan th ng tin đ i chúng c  trách nhiệm ph n ánh đời sống vật chất 

và tinh thần của người khuyết tật. 

Đài truyền hình Việt Nam c  trách nhiệm thực hiện chư ng trình phát s ng 

c  phụ đề tiếng Việt và ng n ngữ k  hiệu dành cho người khuyết tật theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Th ng tin và Truyền th ng. 

3. Nhà nước c  chính sách miễn, gi m thuế, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi 

và hỗ trợ khác cho ho t động nghiên c u, chế t o, s n xuất và cung cấp dịch vụ, 
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phư ng tiện hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận c ng nghệ th ng tin và truyền th ng; 

hỗ trợ việc thu thập, biên so n và xuất b n tài liệu in chữ nổi Braille dành cho 

người khuyết tật nhìn, tài liệu đ c dành cho người khuyết tật nghe, n i 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 t i Điều 45 của 

Luật này; 

b) Người khuyết tật nặng. 

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí ch m s c hàng tháng bao gồm: 

a) Gia đình c  người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nu i dưỡng, 

ch m s c người đ ; 

b) Người nhận nu i dưỡng, ch m s c người khuyết tật đặc biệt nặng; 

c) Người khuyết tật quy định t i kho n 1 Điều này đang mang thai hoặc 

nu i con dưới 36 tháng tuổi. 

3. Người khuyết tật quy định t i kho n 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi 

được hưởng m c trợ cấp cao h n đối tượng khác cùng m c độ khuyết tật.  

4. M c trợ cấp xã hội hàng tháng, m c hỗ trợ kinh phí ch m s c hàng tháng 

đối với từng lo i đối tượng theo quy định t i Điều này do Chính phủ quy định.  

Điều 45. Nuôi dƣỡng ngƣời khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội  

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng kh ng n i nư ng tựa, kh ng tự lo được 

cuộc sống được tiếp nhận vào nu i dưỡng t i c  sở b o trợ xã hội.  

2. Nhà nước cấp kinh phí nu i dưỡng người khuyết tật quy định t i kho n 1 

Điều này cho các c  sở b o trợ xã hội bao gồm:  

a) Trợ cấp nu i dưỡng hàng tháng;  

b) Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh ho t thường ngày;  

c) Mua thẻ b o hiểm y tế;  

d) Mua thuốc chữa bệnh th ng thường; 

đ) Mua dụng cụ, phư ng tiện hỗ trợ phục hồi ch c n ng;  
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e) Mai táng khi chết; 

g) Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. 

3. Chính phủ quy định m c trợ cấp nu i dưỡng hàng tháng và kinh phí quy 

định t i kho n 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 m c hỗ trợ chi phí mai táng.  

Điều 47. Cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật 

1. C  sở ch m s c người khuyết tật là c  sở nu i dưỡng, cung cấp dịch vụ 

tư vấn, trợ giúp người khuyết tật. 

2. C  sở ch m s c người khuyết tật bao gồm:  

a) C  sở b o trợ xã hội;                                    

b) C  sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật; 

c) Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập; 

d) C  sở ch m s c người khuyết tật khác.  

3. Chính phủ quy định điều kiện thành lập, ho t động, gi i thể c  sở ch m s c 

người khuyết tật.  

4. Nhà nước đầu tư c  sở vật chất và b o đ m kinh phí ho t động cho c  sở 

ch m s c người khuyết tật c ng lập. 

Điều 48. Trách nhiệm của cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật  

1. Tuân thủ điều kiện ho t động của c  sở ch m s c người khuyết tật; thực 

hiện đầy đủ các quy chuẩn về nu i dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người 

khuyết tật tư ng  ng với từng lo i c  sở.  

2. Thực hiện c i t o, nâng cấp c  sở vật chất chưa b o đ m điều kiện tiếp 

cận đối với người khuyết tật. 

  

CHƯƠNG I  

TR CH NHIỆM CỦA CƠ QUAN  

NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG T C NGƢỜI KHUYẾT TẬT 
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Điều 49. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời khuyết tật  

1. Chính phủ thống nhất qu n l  nhà nước về c ng tác người khuyết tật. 

2. Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện ch c n ng qu n l  nhà nước về c ng tác người khuyết tật. 

3. Các bộ, c  quan ngang bộ trong ph m vi nhiệm vụ, quyền h n của mình 

c  trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội thực hiện qu n 

l  nhà nước về c ng tác người khuyết tật.  

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong ph m vi nhiệm vụ, quyền h n của mình 

c  trách nhiệm thực hiện qu n l  nhà nước về c ng 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 - Thư ng binh và  ã hội c  trách nhiệm sau đây:  

a)  ây dựng và trình c  quan c  thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền v n b n quy ph m pháp luật, chư ng trình, đề án, kế ho ch về c ng 

tác người khuyết tật; 

b) Chủ trì và phối hợp với các bộ, c  quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân 

t nh, thành phố trực thuộc trung ư ng tổ ch c thực hiện v n b n quy ph m pháp 

luật về người khuyết tật; chư ng trình, đề án, kế ho ch về c ng tác người khuyết 

tật;  

c)  ây dựng và trình Chính phủ ban hành thủ tục, hồ s , thời gian và quy 

trình gi i quyết chế độ trợ cấp xã hội, chế độ mai táng phí; quy trình, thủ tục, hồ 

s  tiếp nhận và điều kiện dừng nu i dưỡng, ch m s c người khuyết tật trong c  sở 

ch m s c người khuyết tật;  

d)  ây dựng và trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách 

đối với người làm c ng tác người khuyết tật; cán bộ, c ng ch c, nhân viên ch m 

s c, nhân viên phục hồi ch c n ng, cán bộ chuyên trách của tổ ch c người khuyết 

tật; 

đ) Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ, c ng ch c, nhân viên 

ch m s c người khuyết tật trong c  sở ch m s c người khuyết tật;  
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e) Đào t o nghiệp vụ cán bộ, c ng ch c, nhân viên làm c ng tác người 

khuyết tật và nhân viên ch m s c người khuyết tật t i gia đình, cộng đồng và trong 

c  sở ch m s c người khuyết tật; 

g)  ây dựng và thực hiện chư ng trình nâng cao nhận th c về người khuyết 

tật và c ng 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)  ây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp người 

khuyết tật; 

l) Thực hiện kh o sát, thống kê, xây dựng và qu n l  c  sở dữ liệu và th ng 

tin, định kỳ c ng bố báo cáo về người khuyết tật; 

m) Quy ho ch và qu n l  hệ thống c  sở ch nh hình, phục hồi ch c n ng và 

c  sở ch m s c người khuyết tật thuộc thẩm quyền. 

2. Bộ Y tế c  trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện qu n l  nhà nước về ch m s c s c khỏe người khuyết tật;  

b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội quy định 

chi tiết ho t động phục hồi ch c n ng người khuyết tật; đào t o về phục hồi ch c 

n ng; thực hiện chư ng trình phòng ngừa khuyết tật; hướng dẫn thực hiện phục 

hồi ch c n ng dựa vào cộng đồng đối với người khuyết tật. 

3. Bộ Giáo dục và Đào t o c  trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện qu n l  nhà nước về giáo dục đối với người khuyết tật; 

b) Quy định chuẩn quốc gia về ng n ngữ k  hiệu và chữ nổi Braille cho 

người khuyết tật; 

c) Thực hiện quy ho ch hệ thống các c  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 t o giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, biên so n chư ng trình, tài 

liệu, giáo trình và sách giáo khoa áp dụng cho người h c là người khuyết tật; ch  đ o 

nghiên c u, s n xuất và cung  ng thiết bị d y h c phù hợp với từng d ng tật và m c 

độ khuyết tật; 
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đ) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội, Bộ Y tế 

thực hiện chư ng trình giáo dục đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật. 

4. Bộ V n h a, Thể thao và Du lịch c  trách nhiệm thực hiện qu n l  nhà 

nước về c ng tác v n h a, thể thao, gi i trí và du lịch đối với người khuyết tật; ch  

đ o, hướng dẫn và tổ ch c thực hiện các ho t động nâng cao đời sống v n h a, 

tinh thần cho người khuyết tật. 

5. Bộ  ây dựng c  trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, c  quan 

ngang bộ c  liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ ch c thực hiện quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về xây dựng nhà ở chung cư, trụ sở làm việc, c ng trình h  tầng kỹ 

thuật, c ng trình h  tầng xã hội b o đ m điều kiện tiếp cận đối với người khuyết 

tật.  

6. Bộ Giao th ng vận t i c  trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, c  

quan ngang bộ c  liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ ch c thực hiện quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về kết cấu h  tầng giao th ng, các c ng cụ hỗ trợ và chính sách 

ưu tiên người khuyết tật tham gia giao th ng c ng cộng. 

7. Bộ Th ng tin và Truyền th ng c  trách nhiệm ban hành, hướng dẫn và tổ 

ch c thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận th ng tin đối với người 

khuyết tật; ch  đ o, hướng dẫn c  quan th ng tin đ i chúng thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật. 

8. Bộ Khoa h c và C ng nghệ chủ trì và phối hợp với các bộ, c  quan 

ngang bộ c  liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ ch c thực hiện quy định khuyến 

khích nghiên c u, s n xuất và  ng dụng s n phẩm hỗ trợ người khuyết tật sử dụng. 

9. Bộ Tài chính bố trí ngân sách thực hiện các chính sách, chư ng trình, đề 

án, dự án trợ giúp người khuyết tật; bố trí ngân sách điều tra, kh o sát và thống kê 

người khuyết tật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

1 . Bộ Kế ho ch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt các dự án nhà nước đầu tư 

ch m s c, nu i dưỡng, ch nh hình, phục hồi ch c n ng người khuyết tật; chủ trì và 

phối hợp với Bộ Lao động - Thư ng binh và  ã hội điều tra, kh o sát và thống kê 

người khuyết tật. 

11. Ủy ban nhân dân các cấp trong ph m vi nhiệm vụ, quyền h n của mình 

thực hiện qu n l  nhà nước về c ng tác người khuyết tật; lồng ghép c ng tác 
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người khuyết tật vào kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội của địa phư ng; b o 

đ m điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình; t o điều kiện cho tổ ch c, cá nhân tham gia hỗ trợ người khuyết tật. 

CHƯƠNG   

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 51.  p dụng pháp luật  

1. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người c  c ng với cách 

m ng; đang hưởng lư ng hưu, trợ cấp b o hiểm xã hội hàng tháng thì kh ng 

hưởng chính sách quy định t i kho n 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng 

chính sách quy định t i Luật này nếu pháp luật về người c  c ng với cách m ng 

hoặc pháp luật về b o hiểm xã hội chưa quy định. 

2. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp 

các đối tượng b o trợ xã hội cùng lo i ch  được hưởng một chính sách trợ giúp cao 

nhất. 

3. Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nu i dưỡng, ch m s c t i c  

sở b o trợ xã hội trước ngày Luật này c  hiệu lực thì được tiếp tục nu i dưỡng, 

ch m s c t i c  sở b o trợ xã hội theo quy định t i kho n 2 Điều 45 của Luật này. 

Điều 52. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này c  hiệu lực thi hành từ ngày  1 tháng  1 n m 2 11. 

2. Pháp lệnh về người tàn tật n m 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này c  

hiệu lực. 

Điều 53. Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, kho n được 

giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp 

 ng yêu cầu qu n l  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 
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(đã ký) 

Nguy n Phú Trọng 

  

  


