
Cách Cựu chiến binh có thể nộp đơn xin chăm 
sóc sức khỏe VA?
Nộp đơn Trực Tuyến tại VA.gov/health-care/apply/application/
introduction.
Gọi điện miễn phí hotline  877-222-8387,  
8h:00 sáng - 8h:00 tối.
Gửi đơn đăng ký đã điền đầy đủ, có chữ ký qua đường bưu điện cho 
Phúc Lợi Sức Khoẻ VA (VA Form 10-10EZ). 
Mang đơn đăng ký đã điền đầy đủ, có chữ ký VA Form10-10EZ đến 
Trung tâm Y tế hoặc phòng khám VA gần nhất  hoặc nhờ sự trợ giúp 
thông qua Cán bộ Dịch vụ Bộ Cựu chiến binh tiểu bang của bạn.

Nhờ Sự Giúp đỡ nộp đơn yêu cầu của bạn bằng cách làm việc với một  
đại diện được ủy quyền.

Đạo luật PACT - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

U.S. Department  
of Veterans Affairs

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại  VA.gov/PACT 
Tải ứng  dụng VA Health and Benefits  
Gọi chúng tôi theo số 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Tìm văn phòng VA tại VA.gov/find-locations/

VIỆT NAM CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH HẬU SỰ KIỆN - 11/9

Đối với Cựu chiến binh 
Chiến tranh vùng Vịnh và 
hậu sự kiện 11-9, bao gồm:
Ung thư não, u nguyên bào thần 
kinh đệm, Ung thư đường hô 
hấp (liên quan đến hô hấp), Ung 
thư đường tiêu hóa các loại, Ung 
thư vùng đầu các loại, Ung thư 
hạch các loại, Ung thư bạch 
huyết các loại, ung thư cổ, Ung 
thư tuyến tụy, Rung thư sinh sản 
các loại, Ung thư thận, khối u ác 
tính, Hen suyễn (được chẩn đoán 
sau khám), viêm mũi mạn tính, 
Viêm xoang mạn tính,  Viêm phế 
quản co thắt hoặc viêm tiểu 
phế quản,  

Khí phổi thủng, bệnh u hạt, 

Bệnh phổi kẽ  (ILD), viêm màng 
phổi, Xơ phổi, bệnh sacoit, Viêm 
phế quản mạn tính, Bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Đối với Cựu chiến binh Việt 
Nam và các Cựu chiến binh 
khác tiếp xúc với chất diệt 
cỏ chiến thuật, bao gồm 
hai điều kiện giả định về 
chất độc màu da cam:

bệnh Gammopathy thể đơn dòng 
không xác định (MGUS), Huyết áp 
cao (hypertension).

Nếu Cựu chiến binh trước đó đã bị từ chối yêu cầu,
họ có thể làm gì?
VA sẽ liên hệ với Cựu chiến binh khi kết nối dịch vụ được thiết lập hoặc thay 
đổi. Tuy nhiên, các Cựu chiến binh trước đây đã bị từ chối yêu cầu bồi 
thường liên quan đến phơi nhiễm chất độc được khuyến khích nộp đơn 
yêu cầu lại. Sau khi nhận được yêu cầu bổ sung, VA sẽ xem xét yêu cầu đó 
theo luật mới.

Đạo luật PACT là một luật mới nhằm mở rộng việc chăm sóc sức khỏe 
VA và các phúc lợi cho Cựu chiến binh tiếp xúc với hố đốt và các chất 
độc hại khác. Luật này giúp cung cấp cho các thế hệ Cựu chiến binh - 
hoặc những người thân còn sống của họ —sự quan tâm chăm sóc và 
lợi ích mà họ xứng đáng.

Đạo luật (1) mở rộng điều kiện được chăm sóc sức khỏe VA cho Cựu 
chiến binh bị phơi nhiễm chất độc và Cựu chiến binh của thời kỳ chiến 
tranh Việt Nam, thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và thời kỳ Hậu 11/9, và 
(2) mở rộng điều kiện tham gia trợ cấp cho Cựu chiến binh bị nhiễm 
chất độc hại.

Đạo luật có những điều lệ mới hoặc mở rộng 
nào và khi nào chúng sẽ có hiệu lực?
Cựu chiến binh hoặc những người thân còn sống CÓ THỂ NỘP ĐƠN YÊU CẦU 
CHO TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU TRONG ĐẠO LUẬT PACT NGAY LẬP TỨC.

Các phần chính của Đạo luật PACT là gì?
Đạo luật mở rộng điều kiện được chăm sóc sức khỏe VA 
cho Cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc và Cựu chiến 
binh của thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thời kỳ Chiến tranh 
vùng Vịnh và thời kỳ hậu sự kiện 11/9. 

VA sẽ cải thiện quy trình ra quyết định để xác định tình 
trạng y tế nào sẽ được xem xét cho tình trạng được hưởng 
phúc lợi.

Mọi Cựu chiến binh đã đăng ký sẽ được khám sàng lọc 
phơi nhiễm chất độc ban đầu và khám sàng lọc tiếp theo 
ít nhất 5 năm một lần. Các cựu chiến binh chưa đăng ký, 
nhưng đủ điều kiện đăng ký, sẽ có cơ hội đăng ký và được 
khám sàng lọc.

Nhân viên chăm sóc sức khỏe của VA và những người xử lý 
yêu cầu bồi thường sẽ được giáo dục và đào tạo liên 
quan đến phơi nhiễm chất độc hại.

Đạo luật yêu cầu nghiên cứu về tỷ lệ tử vong của Cựu 
chiến binh từng phục vụ ở Tây Nam Á trong Chiến tranh 
vùng Vịnh, xu hướng sức khỏe của Cựu chiến binh sau 
ngày 11/9 và tỷ lệ ung thư của Cựu chiến binh. 

Đạo luật sẽ giúp VA xây dựng một nguồn nhân lực mạnh 
hơn, lành nghề hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
về lợi ích và dịch vụ.

Đạo luật cho phép 31 cơ sở mới trên toàn quốc, cung cấp 
khả năng tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe VA.

Cách cựu chiến binh có thể  nộp đơn yêu cầu? 

Cựu chiến binh muốn nộp đơn yêu cầu phải hoàn thành VA 
Form 21-526EZ nộp đơn xin trợ cấp và nộp bất kỳ bằng 
chứng hỗ trợ nào.

Để tìm hiểu về yêu cầu bồi thường khuyết tật tiêu chuẩn 
của VA, yêu cầu bổ sung và nhiều hơn nữa, hãy truy cập:  
VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/disability/get-help-filing-claim/
http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
http://VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file
http://va.gov/health-care/apply/application/introduction
http://va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/statedva.htm



