
Sàng Lọc Phơi Nhiễm Chất Độc
Mọi Cựu chiến binh 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 sẽ có cơ hội đăng ký và được khám sàng lọc.

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.
Luật mở rộng điều kiện chăm sóc sức khỏe cho một số nhóm Cựu chiến 
binh có thể đã không 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 cho bất kỳ Cựu chiến binh bị 3 nhóm bệnh mới dưới đây:

Nhóm 1: 

Nhóm 2:  Cựu chiến binh được giao nhiệm vụ tại một số địa điểm 
nhất định(bao gồm cả không phận phía trên) vào hoặc sau:
Ngày 2/8/1990,  ở Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Ả 
Rập Saudi, Somalia hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất 

Ngày 11/9/2001,  ở Afghanistan, Djibouti, Ai Cập, Jordan, 
Lebanon, Syria, Uzbekistan hoặc Yemen hoặc bất kỳ quốc 
gia nào khác được xác định là có liên quan bởi VA. 

Nhóm 3:  Các cựu chiến binh đã phục vụ trong:

Chiến dịch Tự do Bền vững  

Chiến tranh Iraq

Hoạt động kế thừa giải quyết

Chiến dịch Tự do Sentinel 
Chiến dịch Bình minh mới

Nhiệm vụ hỗ trợ kiên quyết 

Cựu chiến binh đã phục vụ tại các quốc gia sau đây trong những khoảng thời 
gian cụ thể có thể đăng ký chăm sóc sức khỏe VA từ ngày ban hành 10/8/2022.

Thái Lan 
Bất kỳ căn cứ nào của Hoa Kỳ hoặc Hoàng 
gia Thái Lan  
9/1/1962 -  30/6/1976

Lào
1/12/1965 -  30/9/1969

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

Guam hoặc Samoa thuộc Mỹ 
(hoặc trong lãnh hải của họ) 
9/1/1962 - 31/7/1980

Campuchia
tại Mimot hoặc Krek,Tỉnh 
Kampong Cham
16/4/1969 - 30/4/1969

ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA
ĐẠO LUẬT PACT VA

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

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

KHI BAN HÀNH (10/08/2022): 
Các cựu chiến binh đã phục vụ tại Việt Nam Cộng hòa, 
Thái Lan, Lào, một số tỉnh 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 chăm sóc sức khỏe 
VA.  

NGÀY 1/10/2022 - NGÀY 1/10/2023: 
Các cựu chiến binh đã phục vụ tại ngũ trong các 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 11/11/1998 và những 
cựu chiến binh đã xuất ngũ từ ngày 11/9/2001 đến ngày 
1/10/2013, có thể đăng ký chăm sóc sức khỏe VA từ ngày 
1/10/2022 đến ngày 1/10/2023.

NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2022: 
Bắt đầu kết hợp sàng lọc phơi nhiễm độc hại cho
cựu chiến binh đã đăng ký.

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2024: 
Giai đoạn đăng ký cho nhóm 1 và 2 dành cho Cựu chiến 
binh xuất ngũ từ ngày 2/8/1990 đến ngày 11/9/2001.

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2026: 
Giai đoạn ghi danh cho nhóm 1 và 2 dành cho Cựu chiến 
binh đã xuất ngũ từ ngày 12/9/2001 đến ngày 31/12/2006.

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2028:
Giai đoạn đăng ký cho nhóm 1 và 2 dành cho Cựu chiến 
binh xuất ngũ từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2012.

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2030:  
Giai đoạn đăng ký cho nhóm 1 và 2 dành cho Cựu chiến 
binh xuất ngũ từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2018.

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2032:
Giai đoạn ghi danh cho Cựu chiến binh nhóm 3.

Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 1/10/2023, Các cựu chiến binh đã phục vụ tại 
ngũ trong các 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 11/11/1998 và những cựu chiến binh đã 
xuất ngũ từ ngày 11/9/2001 đến ngày 1/10/2013, có thể đăng ký chăm sóc 
sức khỏe VA từ ngày 1/10/2022 đến ngày 1/10/2023.

VA sẽ công bố thông tin cụ thể hơn về Đạo luật PACT và 
các phúc lợi dành cho người khuyết tật liên quan đến 
phơi nhiễm trên VA.gov/PACT.

Cựu chiến binh nguy cơ phơi nhiễm chất độc hoạt động 
(theo quy định của pháp luật) trong khi phục vụ tại ngũ, 
quân chính quy đang được huấn luyện, hoặc quân dự bị 
đang được huấn luyện.

Việt Nam Công Hoà 
9/1/1962 - 7/5/1975 

https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT



