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HÃY THẬN TRỌNG TRƯỚC LỪA ĐẢO LIÊN QUAN
ĐẠO LUẬT PACT

Vào ngày 10 tháng 8, Tổng thống Biden đã ký ban hành Dự luật Honoring 
PACT Act (Đạo luật PACT). Luật này giúp hàng triệu Cựu chiến binh và những 
người thân còn sống của họ bằng cách:

• Mở rộng điều kiện chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc và Cựu chiến binh
thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh vùng Vịnh và thời kỳ hậu khủng bố 11/9 (sau 11/9/2001).
• Mở rộng điều kiện hưởng trợ cấp cho Cựu chiến binh tiếp xúc với chất độc hại và những người thân
còn sống của họ.

Mẹo tránh lừa đảo liên quan đạo luật PACT 
Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng các cơ hội mới để thực hiện hành vi lừa đảo. Đã có sự gia 
tăng các vụ gửi thư lừa đảo (email), cuộc gọi lừa đảo (điện thoại) và lừa đảo trên mạng xã 
hội liên quan đến Đạo luật PACT, nhắm vào các Cựu chiến binh để tiếp cận các lợi ích của 
Đạo luật PACT hoặc gửi yêu cầu thay mặt họ. 

Các cựu chiến binh nên thận trọng với bất kỳ ai dụ dỗ đảm bảo dịch vụ hoặc lợi ích tài 
chính hấp dẫn.

Nên làm 
Bạn có thể gửi đơn đăng ký của mình trực tuyến một cách an toàn 
qua VA.GOV hoặc nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng khu vực nào. 
Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với VA, sau đó VA sẽ hỗ trợ 
thu thập những giấy tờ cần thiết để. Không mất bất kỳ chi phí hoặc 
phí ẩn nào.

Hãy thận trọng với những công ty quảng cáo rằng phúc lợi VA chỉ có 
thể đạt được thông qua sự giúp đỡ của họ. Các công ty này có thể 
không được VA công nhận và có thể tính các khoản phí bất hợp 
pháp. 

Hãy thận trọng với những công ty lừa đảo hay hối thúc bạn, những 
công ty này thường gây áp lực buộc bạn ký vào hợp đồng thông 
qua việc liên lạc thường xuyên hoặc bằng cách luôn nói với bạn 
rằng “bạn phải hành động ngay nếu không sẽ mất cơ hội nhận được 
phúc lợi”. 

Hãy thận trọng với những công ty tuyên bố sẽ thay mặt bạn làm 
việc với VA hoặc họ có mối quan hệ đặc biệt với VA. Liên hệ với VA 
theo số 1-800-827-1000 nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ thông 
tin nào nhận được.

Xác thực: Nếu bạn muốn làm việc với Tổ chức Dịch vụ Cựu chiến 
binh (VSO), đại lý hoặc luật sư, hãy sử dụng công cụ Công nhận của 
Văn phòng Tổng Cố vấn để xác nhận và xác thực thông tin của họ. 

Không nên làm
Không ký hợp đồng đồng ý trả một tỷ lệ phần trăm khoản thanh 
toán phúc lợi của bạn cho một công ty trái phép nào, để đổi lấy 
sự hỗ trợ của họ đối với yêu cầu nộp đơn VA của bạn. Nếu bạn 
cần trợ giúp nộp đơn yêu cầu, sẽ có đại diện của VSO, đại lý và 
luật sư đã được VA công nhận có thể hỗ trợ bạn.  

Không ký vào mẫu đơn trống để rồi cho người khác điền sau. 
Luôn kiểm tra lại thông tin trước khi ký và giữ lại một bản sao.

Hãy thận trọng với những công ty quảng cáo rằng họ có mối 
quan hệ đặc biệt với các chuyên gia y tế và có thể đảm bảo phúc 
lợi trợ cấp của bạn. Nếu họ đang gian lận chính phủ Liên bang, 
bạn có thể phải chịu trách nhiệm trả lại những khoản lợi ích đó.

Không cung cấp số an sinh xã hội, hồ sơ y tế hoặc thông tin 
định danh cá nhân khác của bạn cho bất kỳ ai đề nghị hỗ trợ 
bạn trước khi xác nhận thông tin xác thực của họ bằng công cụ 
Chứng nhận của Văn phòng Tổng Cố vấn.

Không ký các biểu mẫu không phải do VA hoặc cơ quan ủy 
quyền bên thứ ba tạo ra, để nhờ người nào đó hỗ trợ nộp đơn 
yêu cầu bồi thường một cách “không minh bạch”. 

www.VA.gov/PACT là nguồn cung cấp thông tin chính thức của đạo luật PACT 
Chúng tôi muốn các Cựu chiến binh và những người thân còn sống của họ đăng ký ngay bây giờ để nhận các quyền lợi liên quan 

đến Đạo luật PACT.
Để báo cáo các hành vi lừa đảo đáng ngờ, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tổng thanh tra VA ( OIG) Hotline (va.gov). Nộp đơn 

khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang.  Ghé thăm Cộng đồng hỗ trợ chống tội phạm mạng để có thêm tài nguyên nhằm 
giúp đỡ các Cựu chiến binh, quân nhân và gia đình của họ.

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại  VA.gov/PACT 
Tải ứng dụng  VA Health and Benefts  (Sức khoẻ và 
phúc lợi VA)
Gọi chúng tôi 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Tìm văn phòng VA tại VA.gov/fnd-locations/ 

U.S. Department  

https://www.va.gov/oig/hotline/
https://reportfraud.ftc.gov/#/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations
www.VA.gov/PACT
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