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ĐẠO LUẬT PACT 2022:  HIỂU VỀ ĐIỀU 
KIỆN VÀ PHÚC LỢI CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Đạo luật PACT là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

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

Đạo luật (1) mở rộng điều kiện để nhận 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, và (2) mở rộng điều kiện nhận trợ cấp 
cho Cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc hại.

PACT là viết tắt của từ gì?

Sergeant First Class Heath Robinson Honoring Our Promise to 
Address Comprehensive Toxics (PACT) Act of 2022.  

Khi nào luật có hiệu lực?

Mặc dù một số điều khoản có hiệu lực vào các thời điểm khác 
nhau, VA coi các điều khoản thiết lập trong Đạo luật PACT sẽ 
được áp dụng vào ngày Đạo luật PACT được ký thành luật (ngày 
10 tháng 8 năm 2022). Tất cả các Cựu chiến binh và những 
người thân còn sống cho rằng mình đủ điều kiện được 
hưởng trợ cấp được khuyến khích đăng ký ngay hôm nay.

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.

Phơi nhiễm với chất độc là gì?

Nhìn chung, có một số loại rủi ro hoặc nguy cơ có thể xảy ra 
mà Cựu chiến binh có thể gặp phải trong thời gian thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm:    

» CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: Đốt hố, cháy giếng dầu, cháy
lưu huỳnh, cát, bụi và hạt

» HOÁ CHẤT: Chất độc màu da cam hoặc chất diệt cỏ khác, hố
đốt, nguồn cung cấp nước cho Trại Lejeune, thuốc trừ sâu,
uranium nghèo, crom hoặc dung môi công nghiệp

» BỨC XẠ: Thử nghiệm vũ khí hạt nhân, tia X hoặc uranium 
nghèo

» TÁC NHÂN CHIẾN TRANH: Tác nhân chiến tranh hóa học,
chất độc thần kinh, khí mù tạt, thử nghiệm và lưu trữ chất diệt
cỏ

» NGUY CƠ ĐẶC THÙ: Amiăng, chì, nhiên liệu, dung môi công
nghiệp, bức xạ, độ rung, tiếng ồn, sơn đặc biệt trên xe quân sự
và một số chất làm mát hoặc chất lỏng cách điện

TỔNG QUAN VỀ ĐẠO LUẬT PACT
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Giả định về kết nối dịch vụ là gì?
VA cho rằng một số dịch bệnh hoặc bệnh tật có thể liên quan đến 
nghĩa vụ quân sự của Cựu chiến binh.  Các cựu chiến binh và 
những người thân còn sống của họ có thể đủ điều kiện nhận các 
phúc lợi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những tình trạng này.

Đạo luật sẽ tạo ra những điều khoản mới hoặc mở rộng 
nào và khi nào chúng sẽ có hiệu lực?

Các cựu chiến binh hoặc những người thân còn sống có thể 
nộp đơn yêu cầu bồi thường cho tất cả các điều kiện được nêu 
trong Đạo luật PACT ngay hôm nay.

Đối với Cựu chiến binh vùng Vịnh và sau 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, Ung 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).

Cựu chiến binh có thể nộp đơn ngay bây giờ không?

VA đang xem xét các điều khoản được thiết lập trong Đạo luật 
PACT để áp dụng vào ngày dự luật được ký. Chúng tôi khuyến 
khích tất cả các Cựu chiến binh cho rằng mình đủ điều kiện 
được hưởng trợ cấp đăng ký ngay bây giờ. 

Cựu chiến binh phải nộp gì khi nộp đơn yêu cầu bồi thường? 

Các cựu chiến binh nên nộp bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào cùng với 
yêu cầu của họ. Đạo luật PACT quy định rằng trong quá trình xử lý 
yêu cầu bồi thường liên quan đến phơi nhiễm chất độc, VA có thể 
xem xét bất kỳ hồ sơ Cựu chiến binh nào trong hệ thống hồ sơ 
theo dõi phơi nhiễm. Nếu không có hồ sơ nào tồn tại, VA có thể xem 
xét toàn bộ các trường hợp. Người xử lý yêu cầu bồi thường cũng có 
thể hỗ trợ Cựu chiến binh nộp đơn yêu cầu bằng cách thu thập bất kỳ 
bằng chứng y tế nào được xác định và yêu cầu kiểm tra hoặc ý kiến y 
tế để chứng minh yêu cầu bồi thường. 

Các cựu chiến binh hiện đủ điều kiện nhận trợ cấp dựa trên điều 
khoản về kết nối dịch vụ được khuyến khích nộp đơn yêu cầu sử 
dụng mẫu VA Form 21-526EZ, Đơn đề nghị bồi thường thương tật và 
các quyền lợi bồi thường liên quan,  hoặc yêu cầu bồi thường bổ 
sung bằng cách sử dụng mẫu VA Form 20-0995, Yêu cầu Xem lại 
Quyết định: Yêu cầu Bổ sung.

Nếu một Cựu chiến binh trước đây đã bị từ chối yêu cầu 
bồi thường trước đó, thì 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 bổ sung. Sau khi nhận được yêu 
cầu bổ sung, VA sẽ xem xét yêu cầu đó theo luật mới.

Các cựu chiến binh chưa bao giờ nộp đơn yêu cầu một 
trong những điều kiện này thì nên làm gì?

Các cựu chiến binh được chẩn đoán mắc một trong các điều kiện 
giả định y tế mới và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nên gửi yêu 
cầu mới hoặc cân nhắc sử dụng VA Form 21-526EZ, Đơn yêu cầu 
bồi thường thương tật và các quyền lợi bồi thường liên quan.

ĐẠO LUẬT PACT 2022: HIỂU VỀ ĐIỀU 
KIỆN VÀ PHÚC LỢI CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Cách Cựu chiến binh có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường khuyết tật?

Tìm hiểu thêm tại 
VA.gov/disability/how-to-file-claim/

Gọi cho đường dây nóng Phúc lợi (đối với các câu hỏi cụ thể) 
1-800-827-1000

Ghé thăm văn phòng khu vực VBA 
VA.gov/benefits/offices.asp

Làm việc với VSO đã được công nhận 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp

PHÚC LỢI ĐẠO LUẬT PACT

NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2022: 
Đạo luật PACT được ký thành luật. 

CÓ HIỆU LỰC NGAY BÂY GIỜ: 
Thêm hơn 20 điều kiện giả định mới. Áp dụng điều kiện 
nhận trợ cấp dành cho Cựu chiến binh và những người thân 
còn sống của họ.
Đối với Cựu chiến binh Chiến tranh Vùng Vịnh và hậu sự kiện 
11/9: 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, Ung 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).

NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2023:
VBA sẽ bắt đầu xử lý các yêu cầu bồi thường.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-20-0995/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
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ĐẠO LUẬT PACT 2022: HIỂU VỀ ĐIỀU 
KIỆN VÀ PHÚC LỢI CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Các thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc—những người 
mất người thân trong quá trình đánh giá lại hoặc những người 
mất người thân mà trước đó đã bị từ chối yêu cầu bồi thường—
có nhận được bất kỳ lợi ích nào nhờ Đạo luật PACT không?

Các thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc của một Cựu 
chiến binh đã qua đời có thể đủ điều kiện nhận nhiều phúc lợi 
VA do khuyết tật bổ sung được định nghĩa trong Đạo luật PACT 
nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện. Các phúc lợi có sẵn bao gồm 
các phúc lợi về Bồi thường cho Người phụ thuộc và Bồi thường 
(DIC), Tích lũy và An táng.

» DIC là khoản thanh toán hàng tháng cho vợ/chồng còn sống đủ
điều kiện, (các) con phụ thuộc hoặc (các) cha mẹ của một Cựu
chiến binh hi sinh trong khi thi hành công vụ hoặc do khuyết tật
hoặc khuyết tật liên quan đến dịch vụ. Bằng chứng phải cho thấy
cái chết của Cựu chiến binh là do hoặc có liên quan đến thời gian
phục vụ của Cựu chiến binh. Những người thân còn sống muốn
nộp đơn yêu cầu phải hoàn thành VA Form 21P-534EZ nộp đơn
xin trợ cấp và nộp bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào.

» Khoản trợ cấp tích lũy là các khoản thanh toán một lần cho vợ/
chồng còn sống đủ điều kiện, (các) con phụ thuộc hoặc (các) cha
mẹ phụ thuộc của một Cựu chiến binh đã qua đời dựa trên mối
quan hệ khi bằng chứng trong hồ sơ cho thấy các khoản trợ cấp

đã đến hạn nhưng chưa được thanh toán trước khi Cựu chiến 
binh qua đời, chẳng hạn như bồi thường thương tật hoặc trợ cấp 
Cựu chiến binh. Một thành viên trong gia đình của Cựu chiến 
binh đã qua đời cũng có thể đủ điều kiện bằng cách cung cấp 
bằng chứng thanh toán cho các chi phí cuối cùng hoặc chôn cất 
của Cựu chiến binh. Những người thân còn sống muốn nộp đơn 
yêu cầu phải hoàn thành VA Form 21P-534EZ hoặc VA Form 
21P-601 để nộp đơn xin trợ cấp và nộp bất kỳ bằng chứng hỗ trợ 
nào.

» Trợ cấp mai táng là một khoản thanh toán theo tỷ lệ cố định
để hỗ trợ chi phí cho việc chôn cất Cựu chiến binh đủ điều
kiện tại nghĩa trang quốc gia và chi phí tang lễ. VA có thể
cung cấp trợ cấp mai táng cho một thành viên gia đình hoặc
người phụ thuộc của một Cựu chiến binh đã qua đời. VA
thanh toán trợ cấp mai táng liên quan đến phúc lợi, chôn cất
không liên quan đến phúc lợi, trợ cấp lô đất hoặc mai táng và
hoàn trả chi phí vận chuyển.  Các cá nhân muốn nộp đơn yêu
cầu phải hoàn thành VA Form 21P-530EZ để nộp đơn xin trợ
cấp và nộp bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào.

» Chăm sóc sức khỏe thông qua Chương trình Y tế và Sức
khỏe Dân sự của Bộ Cựu chiến binh (CHAMPVA) cũng có
thể có sẵn cho những người thân còn sống và người phụ
thuộc của Cựu chiến binh hiện đang hoặc sẽ đủ điều kiện
nhận phúc lợi liên quan đến khuyết tật.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-601/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
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ĐẠO LUẬT PACT 2022: HIỂU VỀ ĐIỀU KIỆN 
VÀ PHÚC LỢI CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Các tiêu chí đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe mới là các tiêu chí nào?  

Đạo luật PACT giúp thúc đẩy ưu tiên hàng đầu của VA: thu hút nhiều 
Cựu chiến binh hơn vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe của VA bằng cách 
mở rộng tính đủ điều kiện và sự sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho Cựu chiến binh.  Đạo luật mở rộng khả năng hội đủ điều kiện 
chăm sóc sức khỏe cho một số nhóm Cựu chiến binh có thể chưa đủ điều 
kiện trước đây và yêu cầu VA thực hiện từng giai đoạn chăm sóc tại 
bệnh viện, dịch vụ y tế và chăm sóc tại viện dưỡng lão đối với  bất kỳ 
bệnh tật nào trong ba phân loại Cựu chiến binh mới.

» Nhóm 1:  Cựu chiến binh đã tham gia vào một hoạt động có 
nguy cơ phơi nhiễm độc hại (theo định nghĩa của đạo luật) 
trong khi đang phục vụ tại ngũ, huấn luyện trực tiếp tại ngũ 
hoặc gián tiếp.

» Nhóm 2:  Các cựu chiến binh đã được chỉ định tới các trạm 
nhiệm vụ tại (bao gồm cả vùng trời bên trên) tại các địa điểm 
nhất định trong các khoảng thời gian cụ thể:

• Vào hoặc sau 2/8/1990 ở: Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Ả
Rập xê út,  Somalia, hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất

• Vào hoặc sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, tại: Afghanistan,
Djibouti, Ai Cập, Jordan, Lebanon, Syria, Yemen, Uzbekistan
hoặc bất kỳ quốc gia nào khác được VA xác định là có liên
quan.

» Nhóm 3:  Các cựu chiến binh đã triển khai hỗ trợ Chiến dịch Tự 
do bền vững, Chiến dịch Freedom's Sentinel, Chiến dịch Tự do 
Iraq, Chiến dịch Bình minh mới, Chiến dịch Nhổ tận gốc hoặc 
Nhiệm vụ Hỗ trợ Kiên quyết.

» CÓ HIỆU LỰC NGAY KHI BAN HÀNH(10/8/2022):
Cựu chiến binh đã phục vụ tại Việt Nam Cộng hòa (từ 9/1/62–
7/5/75), Thái Lan tại bất kỳ căn cứ nào của Hoa Kỳ hoặc Hoàng 
gia Thái Lan (từ 9/1/62–30/6/76), Lào (từ 1/12/65–30/9/69), 
một số tỉnh ở Campuchia (từ 16/4/69–30/4/69), Guam, hoặc 
Samoa thuộc Mỹ hoặc lãnh hải (từ 9/1/62–
31/7/80), hoặc đảo san hô Johnston hoặc một con tàu đã ghé 
vào đó (từ 1/1/72–30/9/77) có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe VA.

» TỪ GIỮA 1/10/2022 VÀ 1/10/ 2023: Các cựu chiến binh đã 
phục vụ tích cực trong các nhà hát hoạt động chiến đấu trong 
thời kỳ chiến tranh sau Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư hoặc 
chiến đấu chống lại một thế lực thù địch trong thời kỳ chiến sự 
sau ngày 11 tháng 11 năm 1998 và đã xuất ngũ hoặc được trả 
tự do trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9, 2001, và ngày 
1 tháng 10 năm 2013, có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe VA. Đăng ký miễn phí, không có chi phí hàng năm và dịch 
vụ chăm sóc cũng có thể miễn phí.

ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC Y TẾ THEO ĐẠO LUẬT PACT

10/8/2022:  
Đạo luật PACT được ký thành luật.

NGÀY BAN HÀNH (NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2022):  
Các cựu chiến binh từng phục vụ tại Việt Nam Cộng hòa, Thái 
Lan, Lào, một số tỉnh nhất định ở Campuchia, Guam hoặc 
Samoa thuộc Mỹ (hoặc lãnh hải của họ), hoặc đảo san hô 
Johnston (hoặc một con tàu đã ghé vào đó) trong những 
khoảng thời gian cụ thể có thể đăng ký vào dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe VA.

1/10/ 2022 - 1/10/ 2023:  
Các cựu chiến binh đã phục vụ tại ngũ trong một nhà hát hoạt 
động chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh sau Chiến tranh vùng 
Vịnh Ba Tư hoặc chiến đấu chống lại một thế lực thù địch trong 
thời kỳ chiến sự sau ngày 11/11/98, và đã giải ngũ hoặc được 
trả tự do trong khoảng thời gian từ ngày 9/11/98 01/11–
10/1/13 có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VA.

8/11/2022:  
Bắt đầu kết hợp sàng lọc phơi nhiễm độc hại cho các Cựu 
chiến binh đã đăng ký.

1/10/ 2024:   
Giai đoạn đăng ký chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh 
được xác định trong phân loại 1 và 2 đã xuất ngũ hoặc được 
trả tự do từ ngày 2 tháng 8 năm 1990 - ngày 11 tháng 9 năm 
2001.

1/10/2026:   
Giai đoạn đăng ký chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh 
được xác định trong Loại 1 và 2 đã xuất ngũ hoặc trả tự do từ 
ngày 12 tháng 9 năm 2001 - ngày 31 tháng 12 năm 2006.

1/10/2028:   
Giai đoạn đăng ký chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh 
được xác định trong Phân Loại 1 và Phân loại 2 đã xuất ngũ 
hoặc được trả tự do từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 - ngày 31 
tháng 12 năm 2012.

1/10/ 2030:   
Giai đoạn đăng ký chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh 
được xác định trong Phân Loại 1 và Phân Loại 2 đã được xuất 
ngũ hoặc trả tự do từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 - ngày 31 
tháng 12 năm 2018.

1/10/2032: 
Giai đoạn đăng ký chăm sóc sức khỏe cho Cựu chiến binh 
được xác định trong Loại 3.

CÁC NGÀY CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO ĐẠO LUẬT PACT



5*N/As not included in the total 

ĐIỀU KIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE THEO ĐẠO LUẬT PACT 

ĐẠO LUẬT PACT 2022 :  TÌM HIỂU VỀ TÍNH ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN VÀ PHÚC LỢI CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại  VA.gov 
Tải xuống ứng dụng VA Health and Benefits  
Gọi chúng tôi theo số1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Tìm văn phòng  VA tại VA.gov/find-locations/

Sàng lọc phơi nhiễm độc hại là gì? 
Nó sẽ giúp các Cựu chiến binh như thế nào?

Các cựu chiến binh sẽ được hỏi về khả năng tiếp xúc với hố 
đốt lộ thiên hoặc các mối nguy hiểm khác thường liên quan đến 
việc tiếp xúc với môi trường quân sự. Điều này sẽ giúp cho tổ 
chức VA xác định các rủi ro tiềm ẩn khác đối với Cựu chiến binh 
và thông báo các quyết định chính sách trong tương lai.

Tính đủ Điều kiện tham gia của các cựu chiến binh tham gia vào Chiến 
tranh vùng Vịnh hoặc sau ngày 11/9 sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Đạo luật PACT mở rộng và gia hạn tính đủ điều kiện chăm sóc 
sức khỏe của VA.Tất cả Cựu chiến binh được khuyến khích 
nộp đơn xin chăm sóc sức khỏe từ VA, bất kể ngày phân 
tách. Tính đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe của VA phụ thuộc 
vào lịch sử tham gia quân đội và các yếu tố khác.

Các cựu chiến binh đã phục vụ tích cực trong các nhà hát hoạt động 
chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh sau Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư 
hoặc chiến đấu chống lại một thế lực thù địch trong thời kỳ chiến sự 
sau ngày 11 tháng 11 năm 1998 và đã được giải ngũ hoặc trả tự do:

» Từ giữa ngày 11 tháng 9 năm 2001 đến ngày 1 tháng 10 năm
2013, sẽ có thời gian đăng ký đặc biệt từ ngày 1 tháng 10 năm
2022 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 (nếu trước đó chưa đăng
ký chăm sóc sức khỏe tại VA). Trong khoảng thời gian một năm
này, Cựu chiến binh sẽ có một cơ hội khác để đăng ký ghi
danh. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích họ làm như vậy để đảm
bảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn ngay bây giờ và trong
tương lai. Đăng ký miễn phí, không có chi phí hàng năm và
dịch vụ chăm sóc cũng có thể miễn phí.

» Sau ngày 1 tháng 10 năm 2013, bạn sẽ có đủ điều kiện đăng
ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VA trong khoảng thời gian 10
năm kể từ ngày xuất ngũ hoặc phân tách gần đây nhất.

Burn Pit Registry là gì? Làm thế nào một cựu chiến binh có thể đăng ký?

Các Mối Nguy Hại Trong Máy Bay và Đăng ký Hố Bỏng nhằm mục đích 
giúp VA hiểu rõ hơn về các tác động sức khỏe tiềm ẩn của việc phơi 
nhiễm và chủ động xác định các mối quan tâm về   sức khỏe Các cựu 
chiến binh có thể thảo luận với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của họ để được chăm sóc theo dõi.

Các cựu chiến binh được triển khai đến Tây Nam Á hoặc Ai Cập sau ngày 
2 tháng 8 năm 1990 hoặc Afghanistan, Djibouti, Syria hoặc 
Uzbekistan vào hoặc sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 đều đủ điều kiện 
tham gia đăng ký .

Việc tham gia là tự nguyện và không thể tác động tiêu cực đến khả 
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của VA hoặc các yêu cầu 
bồi thường và phúc lợi. Không bắt buộc phải tiếp xúc với các mối 
nguy hiểm trong không khí cụ thể hoặc có các vấn đề sức khỏe liên 
quan để tham gia đăng ký.

Làm thế nào một Cựu chiến binh có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VA? 

Đăng ký trực tuyến tại   
VA.gov/health-care/apply/application/introduction

Gọi vào số đường dây nóng toll-free  877-222-8387 
Thứ 2- Thứ 6,  8:00 sáng.  – 8:00 tối.  ET 

Gửi một Đơn xin Phúc lợi Y tế đã điền đầy đủ, có chữ 
ký qua đường bưu điện VA Form 10-10EZ 

Mang theo mẫu VA Form 10-10EZ đã điền đầy đủ và 
có chữ ký đến Trung tâm Y tế VA hoặc phòng khám 
gần nhất.

https://www.va.gov/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-locations/
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