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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. 

  

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của ngƣời khuyết tật; trách nhiệm 

của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội đối với ngƣời khuyết tật.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Người khuyết tật là ngƣời bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể 

hoặc bị suy giảm chức năng đƣợc biểu hiện dƣới dạng tật khiến cho lao đôṇg , sinh 

hoạt, học tập gặp khó khăn. 

2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thƣờng hoặc thiếu tôn trọng 

ngƣời khuyết tâṭ vì lý do khuyết tật của ngƣời đó . 

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

phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của ngƣời khuyết tâṭ vì lý do khuyết 

tật của ngƣời đó. 

4. Giáo dục hòa nhập là phƣơng thức giáo dục chung ngƣời khuyết tật với 

ngƣời không khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

5. Giáo dục chuyên biệt là phƣơng thức giáo dục dành riêng cho ngƣời 

khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 
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6. Giáo dục bán hòa nhập là phƣơng thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục 

hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho ngƣời khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

7. Sống độc lập là việc ngƣời khuyết tật đƣợc tự chủ quyết định những vấn 

đề có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân. 

8. Tiếp cận là việc ngƣời khuyết tật sử dụng đƣợc công trình công cộng, 

phƣơng 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. 

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. Ngƣời khuyết tật đƣợc chia theo mức độ khuyết tật sau đây: 

a) Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng là ngƣời do khuyết tật dẫn đến không thể 

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

b) Ngƣời khuyết tật nặng là ngƣời do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực 

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

c) Ngƣời khuyết tật nhẹ là ngƣời khuyết tật không thuộc trƣờng 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 ngƣời khuyết tật  

1. Ngƣời khuyết tật đƣợc bảo đảm thƣc̣ hiêṇ các quyền sau đây:  

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

b) Sống đôc̣ lâp̣, hòa nhâp̣ côṇg đồng; 

c) Đƣợc miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội;  
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d) Đƣợc 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, phƣơng 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 điṇh của pháp luâṭ. 

2. Ngƣời khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp 

luật. 

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

1. Hàng năm , Nhà nƣớc bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về ngƣời 

khuyết tật. 

2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thƣơng 

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

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp ngƣời 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; ƣu tiên thực hiện chính sách bảo trợ 

xã hội và hỗ trợ ngƣời khuyết tật là trẻ em, ngƣời cao tuổi.  

4. Lồng ghép chính sách về ngƣời khuyết tật trong chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội. 

5. Tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật đƣợc chỉnh hình, phục hồi chức năng; 

khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào tạo, bồi dƣỡng ngƣời làm công tác tƣ vấn, chăm sóc ngƣời khuyết 

tật. 

7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp ngƣời khuyết tật . 

8. Tạo điều kiện để tổ chức của ngƣời khuyết tật, tổ chức vì ngƣời khuyết 

tật hoạt động. 

9. Khen thƣởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong 

việc trợ giúp ngƣời khuyết tật.  

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan , tổ chƣ́c , cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của Luâṭ này và quy điṇh khác của pháp luâṭ có liên quan . 
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Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nƣớc khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tƣ, 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 ngƣời khuyết tật. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tƣ 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 ngƣời khuyết tật đƣợc hƣởng chính sách ƣu 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 haṇ của mình có trách 

nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời khuyết tật.  

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận 

động xã hội trợ giúp ngƣời 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 chƣơng 

trình, đề án trợ giúp ngƣời khuyết tật. 

3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ ngƣời 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 thƣơng tích, bệnh tật và nguy 

cơ khác dẫn đến khuyết tật.  

2. Gia đình ngƣời khuyết tật có trách nhiệm sau đây:  

a) Bảo vệ, nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật;  

b) Tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật đƣơc̣ chăm sóc sức khỏe và thực hiệ n 

quyền, nghĩa vụ của mình; 

c) Tôn trọng ý kiến của ngƣời khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề 

liên quan đến cuộc sống của bản thân ngƣời khuyết tật và gia đình;  

d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.  
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Điều 9. Tổ chức của ngƣời khuyết tật, tổ chức vì ngƣời khuyết tật 

1. Tổ chức của ngƣời khuyết tật là tổ chức xã hội đƣơc̣ thành lâp̣ và hoaṭ 

đôṇg theo quy điṇh của pháp luâṭ để đại diện cho quyền , lợi ích hợp pháp của hội 

viên là ngƣời khuyết tật, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp 

luật đối với ngƣời khuyết tật.  

2. Tổ chức vì ngƣời khuyết tật là tổ chức xã hội đƣợc thành lập và hoaṭ 

đôṇg theo quy điṇh của pháp luâṭ để thực hiện các hoạt động trợ giúp ngƣời 

khuyết tật.  

Điều 10. Quỹ trợ giúp ngƣời khuyết tật  

1. Quỹ trợ giúp ngƣời khuyết tật là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động 

nguồn lực trợ giúp ngƣời khuyết tật.  

2. Quỹ trợ giúp ngƣời khuyết tật đƣợc hình thành từ các nguồn sau đây: 

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

ngoài; 

b) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc; 

c) Các khoản thu hợp pháp khác. 

3. Quỹ trợ giúp ngƣời khuyết tật đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật.  

Điều 11. Ngày ngƣời khuyết tật Việt Nam 

Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày ngƣời khuyết tật Việt Nam . 

Điều 12. Hợp tác quốc tế về ngƣời khuyết tật 

1. Hợp tác quốc tế về ngƣời khuyết tật đƣợc 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 ngƣời khuyết tật bao gồm:  

a) Xây dựng và thực hiện chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế về ngƣời 

khuyết tật;  
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b) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế liên quan đến ngƣời khuyết tật;  

c) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến ngƣời 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 ngƣời khuyết tật. 

2. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật bao gồm: 

a) Quyền, nghĩa vụ của ngƣời khuyết tật; 

b) Đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về 

ngƣời khuyết tật; 

c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đối với ngƣời 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 ngƣời 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 

phƣơng; 

c) Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ƣu tiên về dung lƣợng, vị 

trí đăng trên báo in, báo điện tử; về thời điểm, thời lƣợng 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 trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  

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

2. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp 

của ngƣời khuyết tật.  

3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc ngƣời khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật, đạo đức xã hội. 

4. Lợi dụng ngƣời khuyết tật, tổ chức của ngƣời khuyết tật, tổ chức vì ngƣời 

khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của ngƣời khuyết tật để trục lợi 

hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.  

5. Ngƣời có trách nhiệm nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật không thực 

hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dƣỡng, chăm sóc theo quy 

định của pháp luật.  

6. Cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của ngƣời khuyết tật. 

7. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhâṇ khuyết 
tật. 

  

CHƢƠNG 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 trƣờng 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 đƣa ra đƣợc kết luận về mức 

độ khuyết tật; 

b) Ngƣời khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của ngƣời 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. 
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3. Trƣờng hơp̣ đã có kết luâṇ của Hôị đồng giám điṇh y khoa về khả năng t ự 

phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì viêc̣ xác điṇh mƣ́c đô ̣khuyết tâṭ 

theo quy điṇh 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, 

phƣờng, 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 trƣởng trạm y tế cấp xã; 

c) Công chƣ́c cấp xã phu ̣trách công tác lao đôṇg, thƣơng binh và xã hội;  

d) Ngƣời đƣ́ng đầu hoăc̣ cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , 

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

đ) Ngƣời đƣ́ng đầu tổ chƣ́c của ngƣời khuyết tâṭ cấp xã nơi có tổ chƣ́c của 

ngƣời khuyết tâṭ . 

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 đƣợc thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số, trƣờng hợp số phiếu 

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

đồng đƣợc 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 trƣớc pháp luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật.  

5. Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt 

động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.  

Điều 17. Phƣơng 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 đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp quan sát trực tiếp ngƣời 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 phƣơng pháp đơn giản 

khác để kết luận mức độ khuyết tật đối với từng ngƣời khuyết tật.  
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Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ 

trƣởng Bộ Y tế, Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết khoản này.  

2. Bộ trƣởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật đối với trƣờng 

hơp̣ quy điṇh taị khoản 2 Điều 15 của Luật này . 

Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu xác điṇh mƣ́c đô ̣khuyết tâṭ , ngƣời khuyết tật hoặc ngƣời 

đại diện hợp pháp của ngƣời khuyết tật gƣ̉i đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

ngƣời khuyết tật cƣ 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 

ngƣời khuyết tật hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của họ. 

3. Hội đồng xác điṇh mƣ́c đô ̣khuyết tâṭ 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 Hôị 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 

nhâṇ khuyết tật . 

5. Bô ̣trƣởng Bộ Lao đôṇg - Thƣơng binh và Xã hôị quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục, hồ sơ xác định mức độ khuyết tật quy điṇh 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 ngƣời khuyết tật;  

b) Địa chỉ nơi cƣ trú của ngƣời 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. Bô ̣trƣởng Bộ Lao đôṇg - Thƣơng binh và Xã hôị quy định việc đổi , cấp 

lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật .  

Điều 20. Xác định lại mức độ khuyết tật 
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1. Việc xác định lại mức độ khuyết tật đƣợc thực hiện theo đề nghị của 

ngƣời khuyết tật hoặc ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời 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 đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này. 

  

CHƢƠNG III 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Điều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cƣ 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; hƣớng dẫn ngƣời 

khuyết tật phƣơng pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng;  

b) Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe ngƣời khuyết tật;  

c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho ngƣời 

khuyết tật.  

2. Kinh phí để thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này do 

ngân sách nhà nƣớc bảo đảm.  

Điều 22. Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Nhà nƣớc bảo đảm để ngƣời khuyết tật đƣợc khám bệnh, chữa bệnh và sử 

dụng các dịch vụ y tế phù hợp. 

2. Ngƣời khuyết tật đƣợc hƣởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế.  

3. Gia đình ngƣời khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời 

khuyết tật đƣợc khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Ngƣời khuyết tật là ngƣời mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm 

cảm, có ý tƣởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho ngƣời khác đƣợc 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.  
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5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

cho ngƣời 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 ngƣời khuyết 

tật. 

2. Ƣu tiên khám bệnh , chữa bệnh cho ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng và 

ngƣời khuyết tật nặng , trẻ em khuyết tật , ngƣời cao tuổi khuyết tâṭ , phụ nữ khuyết 

tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.  

3. Tƣ vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiêṇ 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 

chƣa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với ngƣời 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 ngƣời 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;  

c) Bệnh viện điều dƣỡng, 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 

đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật.  

4. Nhà nƣớc bảo đảm việc đầu tƣ 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  



 12 

1. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là biện pháp thực hiện tại cộng 

đồng nhằm chuyển giao kiến thƣ́c về vấn đề khuyết tâṭ , kỹ năng phục hồi và thái 

đô ̣tích cƣc̣ đến ngƣời khuyết tâṭ , gia đình của họ và côṇg đồng nhằm taọ sƣ ̣bình 

đẳng về cơ hôị và hòa nhâp̣ cộng đồng cho ngƣời khuyết tâṭ . 

2. Ngƣời khuyết tật đƣợc tạo điều kiện, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng. 

3. Gia đình ngƣời khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời 

khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

4. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng có trách nhiệm tham gia hƣớng 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 

chƣơng 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 ngƣời khuyết tâṭ  

1. Nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí theo dự án cho cơ quan, tổ chức nghiên cứu 

khoa học về ngƣời 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 , phƣơng tiện , thiết bị phuc̣ hồi chƣ́c 

năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho ngƣời khuyết tật đƣợc vay vốn 

với lãi suất ƣu đãi, đƣợc miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.  

3. Dụng cụ chỉnh hình, phƣơng tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ giúp 

sinh hoạt, học tập và lao động cho ngƣời khuyết tật từ chƣơng trình, dự án viện trợ 

không hoàn lại hoặc do tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài tặng, hỗ trợ đƣợc miễn, giảm 

thuế theo quy định của pháp luật về thuế.  

  

CHƢƠNG IV 

GIÁO DỤC 

Điều 27. Giáo dục đối với ngƣời khuyết tật 



 13 

1. Nhà nƣớc tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật đƣợc học tập phù hợp với nhu 

cầu và khả năng của ngƣời khuyết tật.  

2. Ngƣời khuyết tật đƣợc nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi 

quy định đối với giáo dục phổ thông; đƣợc ƣu tiên trong tuyển sinh; đƣợc 

miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả 

năng của cá nhân không thể đáp ứng; đƣợc miễn, giảm học phí, chi phí đào 

tạo, các khoản đóng góp khác; đƣợc xét cấp học bổng, hỗ trợ phƣơng tiện, đồ 

dùng học tập.  

3. Ngƣời khuyết tật đƣợc cung cấp phƣơng tiện, tài liệu hỗ trợ học tập 

dành riêng trong trƣờng hợp cần thiết; ngƣời khuyết tật nghe, nói đƣợc học 

bằng ngôn ngữ ký hiệu; ngƣời khuyết tật nhìn đƣợc học bằng chữ nổi Braille 

theo chuẩn quốc gia.  

4. Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định chi tiết 

khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật 

1. Phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập, giáo 

dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt.  

2. Giáo dục hòa nhập là phƣơng thức giáo dục chủ yếu đối với ngƣời khuyết 

tật.  

Giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt đƣợc thực hiện trong 

trƣờng hơp̣ chƣa đủ điều k iêṇ để ngƣời khuyết tâṭ hoc̣ tâp̣ theo phƣơng thƣ́c giáo 

dục hòa nhập. 

3. Ngƣời khuyết tật, cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ ngƣời khuyết tật lựa chọn 

phƣơng thức giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân ngƣời khuyết tật. Gia 

đình có trách nhiệm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để ngƣời khuyết tật đƣợc học 

tập và phát triển theo khả năng của cá nhân . 

Nhà nƣớc khuyến khích ngƣời khuyết tật tham gia học tập theo phƣơng thức 

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 quản lý giáo dục tham gia giáo dục ngƣời khuyết tật, 

nhân viên hỗ trợ giáo dục ngƣời khuyết tật đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng cập nhật về 

chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu giáo dục ngƣời khuyết tật.  

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục ngƣời khuyết tật, 

nhân viên hỗ trợ giáo dục ngƣời khuyết tật đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp và chính 

sách ƣu 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 ngƣời khuyết tật, 

không đƣợc từ chối tiếp nhận ngƣời 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 chƣa bảo đảm 

điều kiện tiếp cận đối với ngƣời 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 

chƣơng trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tƣ vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ 

chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của ngƣời khuyết tật.  

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

a) Phát hiện khuyết tật để tƣ vấn lựa chọn phƣơng thức giáo dục phù hợp; 

b) Thực hiện biện pháp can thiệp sớm ngƣời khuyết tật tại cộng đồng để lựa 

chọn phƣơng thức giáo dục phù hợp; 

c) Tƣ vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hƣớng nghiệp để lựa chọn phƣơng 

thức giáo dục phù hợp;  

d) Hỗ trợ ngƣời khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;  

đ) Cung cấp nội dung chƣơng 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: 

a) Có cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc 

điểm của ngƣời 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 phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật;  

c) Có nội dung chƣơng trình giáo dục, bồi dƣỡng và tài liệu tƣ vấn phù hợp 

với các phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật.  
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4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thành 

lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.  

5. Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng 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.  

  

CHƢƠNG V 

DẠY NGHỀ VÀ VIỆC LÀM  

Điều 32. Dạy nghề đối với ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nƣớc bảo đảm để ngƣời khuyết tật đƣợc tƣ vấn học nghề miễn phí, 

lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng nhƣ những ngƣời khác.  

2. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề 

đào tạo khi ngƣời khuyết tật học hết chƣơng trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy 

định của thủ trƣởng cơ quan quản lý nhà nƣớc về dạy nghề.  

3. Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho ngƣời khuyết tật phải bảo đảm điều 

kiện dạy nghề cho ngƣời khuyết tật và đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi theo quy 

định của pháp luật.  

4. Ngƣời khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho ngƣời khuyết tật 

đƣợc hƣởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.  

Điều 33. Việc làm đối với ngƣời khuyết tật 

1. Nhà nƣớc tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật phục hồi chức năng lao động, 

đƣợc tƣ vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm của ngƣời khuyết tật.  

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không đƣợc từ chối tuyển 

dụng ngƣời khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đ ặt ra 

tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm 

việc của ngƣời khuyết tật.  

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là ngƣời 

khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và 

môi trƣờng làm việc phù hợp cho ngƣời khuyết tật.  
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4. Cơ quan , tổ chức , doanh nghiệp , cá nhân sử dụng lao động là ngƣời 

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

động là ngƣời khuyết tật.  

5. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tƣ vấn học nghề, tƣ vấn và 

giới thiệu việc làm cho ngƣời khuyết tật.  

6. Ngƣời khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho 

ngƣời khuyết tật đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu đãi để sản xuất kinh doanh , đƣợc 

hƣớng dẫn về sả n xuất , chuyển giao công nghệ , hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo 

quy định của Chính phủ . 

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

khuyết tật 

Cơ sở sản xuất , kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

ngƣời khuyết tật đƣợc hỗ trợ cải tạo điều kiện , môi trƣờng làm việc phù hợp cho 

ngƣời khuyết tâṭ ; đƣợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; đƣợc vay vốn với lãi 

suất ƣu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; đƣợc ƣu tiên cho thuê đất, 

mặt bằng, mặt nƣớc và miễn, giảm tiền thuê đất , mặt bằng, mặt nƣớc phục vụ sản 

xuất, kinh doanh theo tỷ lê ̣lao đôṇg là ngƣời khuyết tâṭ , mức độ khuyết tật của 

ngƣời lao động và quy mô doanh nghiêp̣ .  

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

1. Nhà nƣớc khuyến khích cơ quan , tổ chức và doanh nghiệp nhận ngƣời 

khuyết tật vào làm việc . Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là ngƣời khuyết tật 

đƣơc̣ hƣởng chính sách ƣu đãi theo quy điṇh taị Điều 34 của Luật này .  

2. Chính phủ quy định chi tiết chính sách kh uyến khích cơ quan, tổ chức và 

doanh nghiệp nhận ngƣời khuyết tật vào làm việc quy điṇh taị khoản 1 Điều này .  

  

CHƢƠNG 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 nƣớc hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 

phù hợp với đặc điểm của ngƣời khuyết tật; tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật đƣợc 

hƣởng thụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch.  

2. Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng đƣợc miễn, ngƣời khuyết tật nặng đƣợc 

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 nƣớc và xã hội tạo điều kiện cho ngƣời 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 nƣớc 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 ngƣời khuyết tật.  

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

của ngƣời khuyết tật 

1. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của ngƣời khuyết 

tật đƣợc lồng ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng, đƣợc tổ chức đa dạng về loại 

hình, đáp ứng nhu cầu thƣởng thức văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch 

của ngƣời khuyết tật.  

2. Đại hội thể thao ngƣời khuyết tật toàn quốc, giải thi đấu thể thao, hội thi 

văn nghệ của ngƣời khuyết tật đƣợc tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của 

ngƣời 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 tƣ cơ sở vật chất, phƣơng tiện trợ giúp và tạo điều kiện thuận lợi để 

ngƣời khuyết tật tham gia sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao, giải trí và 

du lịch; bố trí nhân lực, phƣơng tiện, công cụ hỗ trợ ngƣời 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 chƣa bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với ngƣời 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 ngƣời khuyết tật phải bảo đảm an toàn, thuận tiện và phù 

hợp với đặc điểm của ngƣời khuyết tật.  
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CHƢƠNG 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 công trình xây dựng mới, 

cải tạo và nâng cấp nhà chung cƣ, 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 ngƣời khuyết tật tiếp cận.  

2. Nhà chung cƣ , trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng , 

công trình hạ tầng xã hội đƣơc̣ xây dƣṇg trƣớc ngày Luâṭ này có hiêụ lƣc̣ mà chƣa 

bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với ngƣời khuyết tật phải đƣợc cải taọ , nâng 

cấp để bảo đảm điều kiện tiếp cận theo lô ̣trình quy điṇh taị Điều 40 của Luật này .  

Điều 40. Lộ trình cải tạo nhà chung cƣ, 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 ngƣời khuyết tật :  

a) Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nƣớc; 

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 cƣ , trụ sở làm việc , 

công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng , công trình hạ tầng xã hội không thuôc̣ 

trƣờng hơp̣ quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với 

ngƣời khuyết tật.  

3. Chính phủ quy định chi tiết viêc̣ thƣc̣ hiêṇ lộ trình cải taọ đối với từng 

loại công trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.  

Điều 41. Tham gia giao thông của ngƣời khuyết tật 

1. Phƣơng tiện giao thông cá nhân của ngƣời khuyết tâṭ khi tham  gia giao 

thông phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện sức 

khỏe của ngƣời khuyết tâṭ . Phƣơng tiện giao thông cá nhân đòi hỏi phải có giấy 
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phép điều khiển thì ngƣời khuyết tật đƣợc học và cấp giấy phép điều khiển đối với 

phƣơng tiện đó. 

2. Ngƣời khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phƣơng tiện giao thông 

công cộng đƣợc sử dụng các phƣơng tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tƣơng ứng; đƣợc 

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

3. Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng và ngƣời khuyết tật nặng đƣợc miễn , giảm 

giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng môṭ số phƣơng tiện giao thông công 

cộng theo quy định của Chính phủ. 

4. Ngƣời khuyết tật đƣợc ƣu tiên mua vé, đƣợc giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi 

thuận tiện khi sử dụng các phƣơng tiện giao thông công cộng. 

Điều 42. Phƣơng tiện giao thông công cộng  

1. Phƣơng tiện giao thông công cộng phải có chỗ ƣu tiên cho ngƣời khuyết 

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

của ngƣời khuyết tật.  

2. Phƣơng tiện giao thông công cộng để ngƣời khuyết tật tiếp cận sử dụng 

phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận do cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền ban hành.  

3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phải đầu tƣ và bố trí phƣơng 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. Phƣơng tiện giao thông công cộng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về giao thông tiếp cận đƣợc 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 nƣớc 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 ngƣời khuyết tật. 

2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh đời sống vật chất 

và tinh thần của ngƣời khuyết tật.  

Đài truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chƣơng trình phát sóng 

có phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký h iệu dành cho ngƣời khuyết tật theo quy định 

của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Nhà nƣớc có chính sách miễn, giảm thuế, cho vay vốn với lãi suất ƣu đãi 

và hỗ trợ khác cho hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp dịch vụ, 
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phƣơng tiện hỗ trợ ngƣời 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 

ngƣời khuyết tật nhìn, tài liệu đọc dành cho ngƣời khuyết tật nghe, nói và ngƣời 

khuyết tật trí tuệ.  

  

CHƢƠNG VIII 

BẢO TRỢ XÃ HỘI 

  

Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trơ ̣kinh phí chăm sóc hàng tháng  

1. Đối tƣợng hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:  

a) Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trƣờng hợp quy định tại Điều 45 của 

Luật này; 

b) Ngƣời khuyết tật nặng. 

2. Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm: 

a) Gia đình có ngƣời khuyết tâṭ đăc̣ biêṭ năṇg đang trƣc̣ tiếp nuôi dƣỡng , 

chăm sóc ngƣời đó; 

b) Ngƣời nhâṇ nuôi dƣỡng , chăm sóc ngƣời khuyết tâṭ đăc̣ biêṭ năṇg ; 

c) Ngƣời khuyết tâṭ quy điṇh taị khoản 1 Điều này đang mang thai hoăc̣ 

nuôi con dƣới 36 tháng tuổi. 

3. Ngƣời khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, ngƣời cao tuổi 

đƣợc hƣởng mức trợ cấp cao hơn đối tƣợng khác cùng mức độ khuyết tật.  

4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng , mƣ́c hỗ trơ ̣kinh phí chăm sóc hàng tháng 

đối với từng loại đối tƣợng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định.  

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

1. Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nƣơng tựa, không tự lo đƣợc 

cuộc sống đƣợc tiếp nhận vào nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.  

2. Nhà nƣớc cấp kinh phí nuôi dƣỡng ngƣời khuyết tật quy điṇh taị khoản 1 

Điều này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm:  

a) Trợ cấp nuôi dƣỡng hàng tháng;  

b) Mua sắm tƣ trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thƣờng ngày ;  

c) Mua thẻ bảo hiểm y tế;  

d) Mua thuốc chữa bệnh thông thƣờng; 

đ) Mua dụng cụ, phƣơng tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;  
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e) Mai táng khi chết; 

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

3. Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dƣỡng hàng tháng và kinh phí quy 

định tại khoản 2 Điều này.     

Điều 46. Chế độ mai táng phí 

Ngƣời khuyết tật đang hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng đƣợc 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 ngƣời khuyết tật 

1. Cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật là cơ sở nuôi dƣỡng, cung cấp dịch vụ 

tƣ vấn, trợ giúp ngƣời khuyết tật. 

2. Cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật bao gồm:  

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;                                    

b) Cơ sở dịch vụ hỗ trợ ngƣời khuyết tật; 

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

d) Cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật khác.  

3. Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc 

ngƣời khuyết tật.  

4. Nhà nƣớc đầu tƣ cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở 

chăm sóc ngƣời khuyết tật công lập. 

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

1. Tuân thủ điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật; thực 

hiện đầy đủ các quy chuẩn về nuôi dƣỡng, cung cấp dịch vụ tƣ vấn, trợ giúp ngƣời 

khuyết tật tƣơng ứng với từng loại cơ sở.  

2. Thƣc̣ hiêṇ cải tạo , nâng cấp cơ sở vật chất chƣa bảo đảm điều kiện tiếp 

cận đối với ngƣời khuyết tật.  

  

CHƢƠNG IX 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN  

NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC 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 quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời khuyết tật.  

2. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời 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 - Thƣơng binh và Xã hội thực hiện quản 

lý nhà nƣớc về công tác ngƣời 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 nƣớc về công tác ngƣời khuyết tật. 

Điều 50. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các 

cấp 

1. Bộ Lao động - Thƣơng 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, chƣơng trình, đề án, kế hoạch về công 

tác ngƣời 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 ƣơng tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật về ngƣời khuyết tật; chƣơng trình, đề án, kế hoạch về công tác ngƣời khuyết 

tật;  

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

trình giải quyết chế đô ̣trợ cấp xã hội , chế đô ̣mai táng phí ; quy trình, thủ tục, hồ 

sơ tiếp nhận và điều kiện dừng nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật trong cơ sở 

chăm sóc ngƣời khuyết tật;  

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

đối với ngƣời làm công tác ngƣời khuyết tật; cán bộ, công chức, nhân viên chăm 

sóc, nhân viên phục hồi chức năng, cán bộ chuyên trách của tổ chức ngƣời khuyết 

tật; 

đ) Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên 

chăm sóc ngƣời khuyết tật trong cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật;  
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e) Đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác ngƣời 

khuyết tật và nhân viên chăm sóc ngƣời khuyết tật tại gia đình, cộng đồng và trong 

cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật; 

g) Xây dựng và thực hiện chƣơng trình nâng cao nhận thức về ngƣời khuyết 

tật và công tác ngƣời khuyết tật; 

h) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về ngƣời khuyết tật;  

i) Thực hiện hợp tác quốc tế về ngƣời khuyết tật;  

k) Xây dựng và trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp ngƣời 

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 ngƣời khuyết tật;  

m) Quy hoạch và quản lý hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng và 

cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật thuộc thẩm quyền. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện quản lý nhà nƣớc về chăm sóc sức khỏe ngƣời khuyết tật;  

b) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định 

chi tiết hoạt động phục hồi chức năng ngƣời khuyết tật; đào tạo về phục hồi chức 

năng; thực hiện chƣơng trình phòng ngừa khuyết tật; hƣớng dẫn thực hiện phục 

hồi chức năng dựa vào cộng đồng đối với ngƣời khuyết tật. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sau đây:  

a) Thực hiện quản lý nhà nƣớc về giáo dục đối với ngƣời khuyết tật;  

b) Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille cho 

ngƣời khuyết tật; 

c) Thực hiện quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với 

ngƣời 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 chƣơng trình, tài 

liệu, giáo trình và sách giáo khoa áp dụng cho ngƣời học là ngƣời 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; 
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đ) Chủ trì và phối hợp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Y tế 

thực hiện chƣơng 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 

nƣớc về công tác văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch đối với ngƣời khuyết tật; chỉ 

đạo, hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, 

tinh thần cho ngƣời khuyết tật.  

5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bô ̣có liên quan ban hành , hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về xây dựng nhà ở chung cƣ , trụ sở làm việc , công trình ha ̣tầng kỹ 

thuâṭ, công trình ha ̣tầng xã hôị bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với ngƣời khuyết 

tật.  

6. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ , cơ 

quan ngang bô ̣có liên quan ban hành , hƣớng 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 

ƣu tiên ngƣời khuyết tật tham gia giao thông công cộng. 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành, hƣớng dẫn và tổ 

chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận thông tin đối với ngƣời 

khuyết tật; chỉ đạo, hƣớng dẫn cơ quan thông tin đại chúng thực  hiện tuyên truyền, 

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

8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các bộ , cơ quan 

ngang bô ̣có liên quan ban hành , hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quy định khuyến 

khích nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng sản phẩm hỗ trợ ngƣời khuyết tật sử dụng. 

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

án, dự án trợ giúp ngƣời khuyết tật; bố trí ngân sách điều tra, khảo sát và thống kê 

ngƣời khuyết tật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc.  

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm điṇh , phê duyêṭ các dự án nhà nƣớc đầu tƣ 

chăm sóc, nuôi dƣỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng ngƣời khuyết tật ; chủ trì và 

phối hợp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội điều tra, khảo sát và thống kê 

ngƣời khuyết tật. 

11. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ , quyền hạn của mình 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời khuyết tật; lồng ghép công tác 
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ngƣời khuyết tật vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; bảo 

đảm điều kiện để ngƣời khuyết tật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ ngƣời khuyết tật.  

CHƢƠNG X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 51. Áp dụng pháp luật  

1. Ngƣời khuyết tật đang hƣởng chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách 

mạng; đang hƣởng lƣơng hƣu , trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không 

hƣởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhƣng đƣợc hƣởng 

chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về ngƣời có công với cách mạng 

hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chƣa quy định.  

2. Ngƣời khuyết tật thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng nhiều chính sách trợ giúp 

các đối tƣợng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ đƣợc hƣởng một chính sách trợ giúp cao 

nhất. 

3. Ngƣời khuyết tâṭ đang đƣơc̣ hƣởng chế đô ̣n uôi dƣỡng, chăm sóc taị cơ 

sở bảo trơ ̣xã hôị trƣớc ngày Luâṭ này có hiêụ lƣc̣ thì đƣơc̣ tiếp tuc̣ nuôi dƣỡng , 

chăm sóc taị cơ sở bảo trơ ̣xã hôị theo quy điṇh taị 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 ngƣời tàn tật năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực. 

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

Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành các điều, khoản đƣợc 

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

ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc.  

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 HÔỊ 
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(đã ký) 

Nguyêñ Phú Troṇg 

  

  


