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ĐẠO LUẬT PACT LÀ GÌ?

Việt nam chiến tranh vùng vịnh Thời kỳ hậu 9/11 Afghanistan và Iraq

Trung sĩ hạng nhất Heath Robinson
Hứa hẹn giải quyết Đạo luật toàn diện về chất độc (PACT) vào năm 2022 

là một bộ luật mới nhằm mở rộng việc chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi VA cho Cựu chiến binh tiếp xúc với hố 
bỏng và các chất độc hại khác. Bộ luật này giúp chúng tôi cung cấp cho các thế hệ của Cựu chiến binh—và những 

người thân còn sống của họ —sự quan tâm và các phúc lợi mà họ đã giành được và xứng đáng được nhận.

Đạo luật PACT :
• Mở rộng và gia hạn điều kiện được chăm sóc sức khỏe VA cho Cựu chiến binh bị phơi nhiễm 

chất độc và Cựu chiến binh thời kỳ Việt Nam, thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và thời kỳ hậu 11/9.

• Mở rộng điều kiện nhận trợ cấp cho Cựu chiến binh tiếp xúc với các chất độc hại.



Các thành phần chính của Đạo luật PACT

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 thời kỳ chiến tranh Việt Nam, 
thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và thời kỳ hậu 11/9.

VA sẽ cải thiện quá trình ra quyết định để xác định 
những điều kiện y tế nào sẽ được xem xét cho tình 
trạng giả định.

Mọi Cựu chiến binh đã đăng ký sẽ được khám sàng 
lọc phơi nhiễm chất độc ban đầu và khám sàng lọc 
tiếp theo sau mỗi thời kỳ 5 năm. 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 tổ chức VA và 
những người xử lý yêu cầu bồi thường sẽ được giáo 
dục và đào tạo liên quan đến phơi nhiễm độc hại

Đạo luật yêu cầu nghiên cứu về tỷ lệ tử vong của 
các Cựu chiến binh đã phục vụ ở khu vực phía Tây 
Nam của Châu Á trong suốt thời kỳ Chiến tranh 
vùng Vịnh; Xu hướng sức khỏe Cựu chiến binh sau 
sụ kiện 11/9; và tỷ lệ ung thư của Cựu chiến binh.

Đạo luật này sẽ giúp tổ chức VA xây dựng lực lượng 
lao động mạnh hơn, có tay nghề cao hơn để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng về phúc lợi và dịch vụ

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



Điều kiện trong Thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và sau sự kiện 
ngày 11/9

Nếu một Cựu chiến binh phục vụ ở bất kỳ địa điểm và khoảng thời gian nào trong những thời kỳ này, thì họ đủ điều kiện 
cho các giả định mới liên quan đến Chiến tranh vùng Vịnh. Điều này bao gồm vùng trời trên bất kỳ vị trí nào trong số này.

Vào ngày hoặc sau 2/8/1990:
• Bahrain
• I-rắc
• Kuwait
• Oman
• Qatar
• Ả Rập Xê út
• Somalia
• Các Tiểu vương quốc Ả Rập

Thống nhất (UAE)

Vào ngày hoặc sau 11/9/2001:
• Afghanistan
• Djibouti
• Ai cập
• Gio-Đan
• Lebanon
• Syria
• Uzbekistan
• Yemen



Vị trí giả định bức xạ mới

Nếu bạn được yêu cầu để thực hiện một trong các nhiệm vụ dọn dẹp 
và ứng phó được liệt kê bên dưới, bạn có thể đủ điều kiện nhận các giả 
định về phơi nhiễm phóng xạ theo Đạo luật PACT.

Nỗ lực phản ứng Ngày

Dọn dẹp rạn san hô Enewetak 1/1/1977-31/12/1980

Dọn dẹp máy bay ném bom B-52 của Lực 
lượng Không quân mang vũ khí hạt nhân 
ngoài khơi bờ biển Palomares, Tây Ban Nha

17/1/1966-31/03/1967

Ứng phó với đám cháy trên máy bay ném 
bom B-52 của Lực lượng Không quân 
mang vũ khí hạt nhân gần Căn cứ Không 
quân Thule ở Greenland

21/01/ 1968-25/09/ 1968



Các điều kiện được cho là đã được kết nối với dịch vụ

Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2022, một danh sách dài các điều kiện mới được cho là liên quan đến nghĩa vụ do nhiều lần tiếp 
xúc với chất độc hại. ÁP DỤNG NGAY BÂY GIỜ tại VA.gov/PACT để giải quyết nhanh yêu cầu và phúc lợi của bạn. 

• Bệnh hen suyễn (được chẩn đoán sau khi tham gia
quân ngũ)

• Ung thư não
• Viêm phế quản mãn tính
• Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)
• Viêm mũi mãn tính
• Viêm xoang mạn tính
• Viêm tiểu phế quản co thắt hoặc viêm tiểu phế

quản tắc nghẽn
• Khí phế thũng
• Ung thư đường tiêu hóa các loại
• U nguyên bào thần kinh đệm
• Bệnh u hạt
• Ung thư đầu các loại
• Huyết áp cao (tăng huyết áp)
• Bệnh phổi kẽ (ILD)

• Ung thư thận
• Ung thư hệ bạch huyết các loại
• U bạch huyết các loại
• Ung thư da ác tính
• Bệnh giao tử đơn dòng có ý nghĩa

không xác định (MGUS)
• Ung thư cổ
• Ung thư tuyến tụy
• Viêm màng phổi
• Xơ phổi
• Ung thư buồng trứng của các loại
• Ung thư đường hô hấp (liên quan

đến hô hấp) thuộc bất kỳ loại nào
• Bệnh Sacoit

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


Tính Đủ Điều Kiện Đăng Ký Chăm Sóc Sức Khỏe

Các cựu chiến binh đã phục vụ tại các địa điểm và khoảng thời gian sau đây có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VA NGAY BÂY GIỜ:

• Việt Nam Cộng Hòa (Giữa 1/9/1962 và 7/5/1975)

• Thailand at any US or Royal Thai base (Giữa 9/1/1962 và 30/6/1976)

• Lào (từ giữa 1/12/1965 và 30/9/1969)

• Các tỉnh nhất định ở Campuchia (từ giữa 16/4/1969, và 30/4/1969)

• Guam hoặc Samoa thuộc Mỹ hoặc lãnh hải của họ (từ giữa 9/1/ 1962 và 31/7/1980)

• Đảo san hô Johnston hoặc một con tàu đã ghé vào đó (Giữa 1/1/ 1972 và 30/9/ 1977)

Cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam bây giờ có thể đăng ký hai điều kiện giả định mới về chất độc màu da cam:

• Bệnh giao tử đơn dòng có ý nghĩa không xác định (MGUS)
• Tăng huyết áp (huyết áp cao)

Thời gian đăng ký đặc biệt: ngày 1 tháng 10 năm 2022 - ngày 1 tháng 10 năm 2023
dành cho các Cựu chiến binh chiến đấu sau ngày 11 tháng 9 đã bị chia tách hoặc giải ngũ trong 

khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đến ngày 1 tháng 10 năm 2013. Đăng ký miễn phí, 
không có chi phí hàng năm và dịch vụ chăm sóc cũng có thể miễn phí!



Tính Đủ Điều Kiện Đăng Ký Chăm Sóc Sức Khỏe

ĐỐI TƯỢNG: Tất cả Cựu chiến binh đăng ký dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe VA

CÁI GÌ: Một loạt câu hỏi nhanh (5-10 phút) để xác định và ghi lại 
bất kỳ khả năng phơi nhiễm chất độc nào trong thời gian thực 
hiện nghĩa vụ quân sự

KHI NÀO: Ít nhất 5 năm một lần
Ở ĐÂU:  Trung tâm y tế và phòng khám VA
TẠI SAO: Hỗ trợ các chương trình sức khỏe dài hạn dành cho 
Cựu chiến binh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện được 
cung cấp đầy đủ thông tin

NHƯ THẾ NÀO: Các cựu chiến binh có thể hỏi về việc sàng lọc 
tại cuộc hẹn tiếp theo với tổ chức VA



Nộp đơn yêu cầu để nhận trợ cấp

Cựu chiến binh có thể nộp đơn yêu cầu cho các điều kiện giả định mới::
• Khiếu nại mới—Cựu chiến binh chưa bao giờ nộp đơn xin điều kiện giả định
• Khiếu nại bổ sung—điều kiện giả định trước đây đã bị từ chối nhưng bây giờ được coi là giả định

• Nếu trước đây VA đã từ chối một trong những điều kiện giả định mới nhưng hiện tại Cựu chiến binh lại có thể đủ điều kiện nhận
phúc lợi, tổ chức VA sẽ cố gắng liên lạc với họ. Không cần phải đợi đến khi họ nộp Khiếu nại bổ sung.

• VA đang ưu tiên các khiếu nại của Cựu chiến binh mắc bệnh ung thư để đảm bảo họ được tiếp cận kịp thời với dịch vụ chăm sóc
và phúc lợi mà họ cần.

• Khiếu nại đang chờ xử lý: Nếu tình trạng của Cựu chiến binh được thêm vào danh sách các điều kiện giả định* sau khi khiếu nại
được nộp, VA sẽ xem xét nó trên cơ sở giả định.

*Các điều kiện giả định không yêu cầu bằng chứng chứng minh rằng vì phục vụ quân ngũ đã gây ra tình trạng này.
Cựu chiến binh chỉ cần đáp ứng yêu cầu quân sự và có giấy chẩn đoán hiện tại về tình trạng giả định. Cựu chiến
binh nên nộp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào để hỗ trợ cho khiếu nại của họ.



Các cựu chiến binh và những người thân còn sống của họ bị 
ảnh hưởng khác

Điều gì về phúc lợi bổ sung và sự chăm sóc giành cho các Cựu 
chiến binh khác và những người thân còn sống sót của họ?

Theo Đạo luật PACT, những người thân còn sống sót có thể đủ điều kiện 
nhận các khoản trợ cấp VA, bao gồm các khoản bồi thường cho Người phụ 
thuộc và bồi thường Thiệt hại và các khoản trợ cấp Mai táng.

• Bồi thường cho người phụ thuộc và bồi thường thiệt hại

• Các khoản trợ cấp mai táng

Hãy nhận lấy sự chăm sóc và phúc lợi mà bạn CỐNG HIẾN và XỨNG ĐÁNG!

Đăng ký ngay tại VA.gov/PACT ngay hôm nay.

https://www.va.gov/disability/dependency-indemnity-compensation/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.va.gov/burials-memorials/veterans-burial-allowance/


Khi nào Tôi nên nộp đơn khiếu nại và nộp như thế nào?

ĐĂNG KÝ NGAY!

Nếu trước đây tôi đã bị từ 
chối thì sao?

Các cựu chiến binh trước đây đã từ chối khiếu nại bồi thường 
liên quan đến phơi nhiễm chất độc được khuyến khích nộp 

khiếu nại bổ sung. Sau khi nhận được yêu cầu bổ sung, VA sẽ 
xem xét yêu cầu đó dựa trên đạo luật mới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập VA.gov/PACT hoặc gọi tới 1-800-MyVA411

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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