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NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

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

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

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

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật, 

Chƣơng 1. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật về dạng tật, mức độ 

khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật; 

nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành cho 

người khuyết tật; chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, 

giá dịch vụ; thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; 

bảo trợ xã hội; thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 2. Dạng tật 

1. Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, 

tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển. 

2. Khuyết tật nghe, nói là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả nghe 

và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin 

bằng lời nói. 

3. Khuyết tật nhìn là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, 

màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường. 

4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm 

soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường. 

5. Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy biểu hiện 

bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết sự việc. 



6. Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho hoạt 

động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các trường hợp được quy 

định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

Điều 3. Mức độ khuyết tật 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn 

chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần 

áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần 

có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy 

giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, 

mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng 

ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. 

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ vào quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị 

định này và quan sát trực tiếp người khuyết tật thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo tiêu chí về y tế, xã hội và 

phương pháp khác theo quy định để xác định mức độ khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

2. Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng tật và mức độ khuyết tật đối 

với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật người khuyết tật. 

3. Người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục 

vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức 

độ khuyết tật như sau: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không 

còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

b) Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự 

phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao 

động từ 61% đến 80%; 

c) Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự 

phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%. 

4. Trường hợp văn bản của Hội đồng giám định y khoa trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực kết luận chưa rõ về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết 

tật theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 



6. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về kinh phí quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

Điều 5. Chính sách xã hội hóa trợ giúp ngƣời khuyết tật 

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, 

giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật 

được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa 

đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ về loại 

hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, cơ sở chăm sóc 

người khuyết tật, tạo việc làm và cơ sở cung cấp dịch vụ khác giúp người khuyết tật quy định 

tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị 

dành cho ngƣời khuyết tật 

1. Cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học về người khuyết tật, đào tạo chuyên gia, kỹ 

thuật viên về chỉnh hình, phục hồi chức năng được nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 

Khoản này. 

2. Cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, trợ 

giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định về cho 

vay lãi suất ưu đãi đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Phụ cấp, chính sách ƣu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên 

hỗ trợ giáo dục ngƣời khuyết tật 

1. Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 

61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn: 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo 

phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập; 

b) Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên 

biệt trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này. 

2. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập 

không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau: 

Phụ cấp ưu 

đãi giảng dạy 

người khuyết 

= 

Tiền lương 

01 giờ dạy 

của giáo 

x 0,2 x 

Tổng số giờ thực tế 

giảng dạy ở lớp có 

người khuyết tật 



tật viên 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về chức danh nghề 

nghiệp, chính sách đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật công tác trong các cơ 

sở giáo dục và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

Chƣơng 2. 

VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT 

Điều 8. Khuyến khích ngƣời khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm 

cho ngƣời khuyết tật 

1. Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được 

hưởng chính sách sau đây: 

a) Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối 

với các dự án vay vốn giải quyết việc làm; 

b) Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, hỗ trợ 

tiêu thụ sản phẩm. 

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

nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng dẫn về sản xuất 

kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do người khuyết tật làm ra. 

Điều 9. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

ngƣời khuyết tật 

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

tật quy định tại Điều 34 Luật Người khuyết tật được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây: 

a) Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật 

theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết 

tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và 

quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc 

cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; 

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; 

c) Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định 

hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm; 

d) Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền 

thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật. 



Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt 

bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng 

quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định danh 

mục, tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức hỗ trợ kinh phí quy định tại Điểm a và 

Điểm đ Khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định tỷ lệ lao động là 

người khuyết tật; trình tự, thủ tục, hồ sơ để cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao 

động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận ngƣời khuyết tật vào 

làm việc 

1. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng chính 

sách ưu đãi quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn 

định được hưởng chính sách quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 

Chƣơng 3. 

MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ, GIÁ DỊCH VỤ, THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CẢI TẠO CÔNG 

TRÌNH CÔNG CỘNG, PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG TIẾP CẬN 

Điều 11. Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng 

dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao sau đây: 

a) Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; 

b) Nhà hát, rạp chiếu phim; 

c) Các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước; 

d) Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác. 

2. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử 

dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

3. Cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch phát hành vé giảm giá cho người khuyết 

tật. Để được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận 

khuyết tật. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng 

dẫn thực hiện Điều này. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể Trung 

ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giảm giá vé, giá dịch vụ thuộc thẩm 

quyền quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 12. Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng 



1. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi 

tham gia giao thông bằng xe buýt. 

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ 

khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương tiện sau đây: 

a) Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; 

b) Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo 

tuyến cố định. 

3. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho người khuyết tật. Để 

được miễn, giảm giá vé dịch vụ, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật. 

Điều 13. Thực hiện lộ trình cải tạo nhà chung cƣ, công trình công cộng 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ 

chức và cá nhân sở hữu, quản lý, khai thác sử dụng công trình là trụ sở làm việc của cơ quan 

nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; 

công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ 

tầng xã hội khác có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế hoạch và bảo đảm điều kiện để thực 

hiện cải tạo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật theo lộ trình sau đây: 

a) Đến năm 2015 có ít nhất 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; 

nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình 

văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

b) Đến năm 2017 có ít nhất 75% trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, 

bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục 

thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

c) Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 tất cả trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà 

ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn 

hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

d) Đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, tất cả trụ sở làm việc; nhà chung cư; công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội khác chưa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 

Điều này phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. 

2. Kinh phí thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ quan, tổ chức, cá nhân sở 

hữu, quản lý, khai thác sử dụng tự bố trí, huy động thực hiện. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan rà 

soát, thống kê đánh giá thực trạng nhà chung cư; công trình công cộng chưa bảo đảm điều 

kiện tiếp cận đối với người khuyết tật theo từng loại công trình, hướng dẫn phương pháp, chỉ 

tiêu giám sát đánh giá việc thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng. 

Điều 14. Phƣơng tiện giao thông tiếp cận 

1. Đơn vị tham gia vận tải công cộng bằng xe buýt, tàu hỏa phải xây dựng phương án, 

trang bị, cải tạo phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông 

tiếp cận trên các tuyến vận tải theo tỷ lệ như sau: 



a) Bảo đảm tỷ lệ xe buýt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận theo từng 

thời kỳ đến năm 2015, 2020 và 2025 theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất một toa xe trong đoàn tàu chở khách liên tỉnh Bắc 

- Nam bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; đến năm 2020 có ít nhất một toa 

xe trong đoàn tàu chở khách trên tất cả các tuyến bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông 

tiếp cận. 

2. Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân 

viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. 

Phương án trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả hành khách ở những nơi 

dễ thấy. 

3. Kinh phí thực hiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, 

cá nhân sở hữu, khai thác bảo đảm. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành 

liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với 

doanh nghiệp đầu tư, cải tạo phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao 

thông tiếp cận. 

4. Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm rà soát, thống kê đánh giá thực 

trạng phương tiện giao thông công cộng chưa bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp 

cận; xây dựng kế hoạch trang bị, cải tạo phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận thuộc trách nhiệm quản lý của mình. 

Chƣơng 4. 

BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Điều 15. Mức chuẩn xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dƣỡng hàng tháng 

1. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh 

phí nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ nhân với hệ số quy định tại các 

Điều 16, 17 và 18 Nghị định này. 

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, tổ chức đoàn thể 

ở Trung ương (có cơ sở chăm sóc người khuyết tật), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức trợ 

cấp nuôi dưỡng hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người 

khuyết tật đặc biệt nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý cho phù hợp, 

nhưng không thấp hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này. 

Điều 16. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia 

đình được quy định như sau: 

a) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, 

người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em; 



c) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng; 

d) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật 

nặng là trẻ em. 

2. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau quy định tại 

Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất. 

3. Người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này đang được hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai 

táng khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

Điều 17. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đặc 

biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được quy 

định như sau: 

a) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật 

nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi; 

b) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai 

và nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 

c) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang nuôi từ 

hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi; 

d) Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau quy định tại 

Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất; 

đ) Trường hợp cả vợ và chồng là người khuyết tật thuộc diện hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc 

hàng tháng quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ kinh phí chăm sóc 

quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này. 

2. Trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang hưởng trợ 

cấp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 

36 tháng tuổi thì vẫn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 

được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một (1,0). 

4. Người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này khi nhận nuôi dưỡng, 

chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy 

định như sau: 

a) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người 

khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết 

tật đặc biệt nặng trở lên. 

Điều 18. Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dƣỡng hàng tháng và các mức cấp kinh phí 

chăm sóc ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nƣơng tựa, không tự lo đƣợc cuộc 

sống đƣợc tiếp nhận vào nuôi dƣỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội 



Nhà nước cấp kinh phí để cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng 

không nương tựa, không tự lo được cuộc sống theo quy định sau đây: 

1. Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là ba (3,0); trường hợp người khuyết 

tật đặc biệt nặng là trẻ em hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi thì hệ số mức 

trợ cấp là bốn (4,0). 

2. Mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

3. Mức mai táng khi chết bằng mức hỗ trợ mai táng phí áp dụng đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội trong cơ sở bảo trợ xã hội. 

4. Hỗ trợ mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ sinh hoạt đời sống thường ngày; mua 

thuốc chữa bệnh thông thường và vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với phụ nữ theo mức quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 19. Điều kiện đối với ngƣời nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng 

Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây: 

1. Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo. 

2. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật. 

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

4. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

5. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 20. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội bao gồm: 

a) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

b) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

c) Bản sao Sổ hộ khẩu; 

d) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

đ) Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người 

khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; 

e) Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo 

quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với 

trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt 

nặng bao gồm: 

a) Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 



b) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

c) Bản sao Sổ hộ khẩu; 

d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội 

hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người 

khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người 

khuyết tật đặc biệt nặng bao gồm: 

a) Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, 

chăm sóc theo quy định tại Điều 19 Nghị định này; 

b) Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo mẫu quy định của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

c) Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc; 

d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

đ) Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có; 

e) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

g) Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường 

hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. 

4. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi theo quy định như sau: 

a) Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ theo quy định 

tại Khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ bao gồm: 

Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Giấy xác nhận đang mang thai của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh 

của con dưới 36 tháng tuổi. 

Điều 21. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định như sau: 

a) Để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì người đề nghị trợ cấp 

hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc làm hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định này gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp 

xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội) tổ chức 

họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày; 



Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội 

đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ 

sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét 

duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân 

và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối 

tượng. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là cấp huyện) quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được 

trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc. 

2. Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc 

theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội thì Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và báo cáo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo các mức tương ứng 

quy định tại Nghị định này, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

3. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy 

định như sau: 

a) Khi có sự thay đổi về điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc thì 

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội hướng dẫn đối tượng bổ sung hồ sơ, xem xét, kết luận và 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã văn bản, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm xem xét và ký quyết định điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc; 

d) Thời gian điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc từ tháng 

sau tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp 

xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc. 

4. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, khi đối tượng thay đổi nơi cư trú được quy định 

như sau: 



a) Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi 

nơi khác và có đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ 

và đề nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 

trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng 

trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc và giấy giới thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư 

trú mới của đối tượng, gửi kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp của đối tượng; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và giấy giới thiệu, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách nhiệm xem xét và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo 

mức tương ứng của địa phương; 

c) Thời gian hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại nơi ở mới từ tháng tiếp 

theo của tháng thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc ghi trong quyết định thôi hưởng 

trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ở cũ 

của đối tượng. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc thành lập, hoạt động của 

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội. 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng 

1. Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm: 

a) Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức 

mai táng cho người khuyết tật; 

b) Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật. 

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng quy định như sau: 

a) Gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ 

quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại 

Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 

Điều 23. Hồ sơ, thủ tục, tiếp nhận ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dƣỡng chăm 

sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Hồ sơ tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ 

xã hội gồm: 

a) Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người 

khuyết tật; 

b) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

c) Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; 



d) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

đ) Bản sao Sổ hộ khẩu; 

e) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

g) Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã; 

h) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở 

bảo trợ xã hội; 

i) Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý; 

k) Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác, nếu có. 

2. Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội thực 

hiện theo quy định của Chính phủ về thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo 

trợ xã hội. 

3. Thẩm quyền tiếp nhận, đưa người khuyết tật đặc biệt nặng về nuôi dưỡng chăm sóc 

tại gia đình được quy định như sau: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội quyết định đưa người khuyết tật 

đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

b) Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội quyết định đưa người khuyết tật đủ điều kiện 

về sống tại gia đình; 

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện để đưa người khuyết 

tật đang nuôi dưỡng và chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội về sống tại gia đình. 

Chƣơng 5. 

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƢỜI KHUYẾT 

TẬT 

Điều 24. Thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc ngƣời khuyết tật 

1. Điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều 57 Luật người khuyết tật thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ 

sở bảo trợ xã hội. 

2. Việc thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật quy định tại 

các Điểm b, c và d Khoản 2 Điều 47 Luật người khuyết tật theo quy định của pháp luật về 

loại hình tổ chức đó. 

3. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật quy định tại Khoản 2 Điều này chỉ được phép hoạt 

động chăm sóc người khuyết tật sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 

động chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật 

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. 



2. Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo 

đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng quy định tại Điều 

26 Nghị định này; 

4. Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì 

ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này còn phải bảo đảm 

các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định của 

Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội. 

Điều 26. Nhân viên trực tiếp chăm sóc ngƣời khuyết tật 

Nhân viên trực tiếp chăm sóc người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện sau đây: 

1. Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật. 

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

4. Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 27. Giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật 

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

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

b) Họ và tên người đứng đầu cơ sở; 

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

2. Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ 

phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép; trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép. 

3. Khi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải 

đề nghị để được cấp lại giấy phép. 

Điều 28. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời 

khuyết tật 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

đối với các trường hợp sau đây: 

a) Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương 

của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm 

sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; 

b) Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; 

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

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người 

khuyết tật đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các 



trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết 

tật tại địa phương. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật là cơ 

quan có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc 

người khuyết tật. 

Điều 29. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật 

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

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

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

cá nhân thành lập cơ sở; 

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

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

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

b) Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư 

hỏng; 

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

nội dung dịch vụ. 

Điều 30. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật 

1. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động trong các trường hợp 

quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép 

hoạt động. 

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động trong các trường hợp 

quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy 

phép hoạt động. 

3. Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc 

chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ 

sở biết để hoàn thiện hồ sơ. 



4. Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép 

thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ 

sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 31. Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời khuyết tật 

1. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật trong quá trình hoạt động không bảo đảm đủ điều 

kiện quy định tại Điều 25 Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi bảo đảm 

đủ điều kiện hoạt động. 

2. Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị thu hồi trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Giấy phép hoạt động được cấp cho cơ sở không đúng thẩm quyền hoặc không đúng 

quy định của pháp luật; 

b) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 

nhưng cơ sở không hoạt động; 

c) Cơ sở thay đổi mục đích hoạt động; 

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

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

e) Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở bị giải thể, phá sản mà cơ sở đó không đủ điều kiện hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của người 

khuyết tật khi cơ sở bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết 

tật. 

Điều 32. Trách nhiệm tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc ngƣời 

khuyết tật 

1. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định này, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu 

hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật đã cấp. 

2. Trường hợp phát hiện cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện quy định, tùy theo 

tính chất, mức độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động chăm 

sóc người khuyết tật theo quy định trong giấy phép đã cấp. 

 

Chƣơng 6. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 33. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; kinh phí khảo sát, thống kê, ứng dụng 

công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người khuyết tật; kinh phí tuyên truyền 

phổ biến chính sách; kinh phí tập huấn cán bộ làm công tác người khuyết tật, Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội; kinh phí chi trả trợ cấp xã hội áp 



dụng theo quy định của Chính phủ về kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội. 

2. Kinh phí thực hiện các chính sách, hoạt động chăm sóc người khuyết tật chưa quy 

định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định Luật người khuyết tật, Luật ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 34. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phƣơng 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn 

tổ chức thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Chƣơng 7. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật, những quy 

định có liên quan đến người tàn tật và người tâm thần quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 

hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội./. 
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