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BỘ TƯ PHÁP 

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Luôn đi cùng dân         

 

MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

 

 

Mọi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm tôn trọng và 

giúp đỡ người khuyết tật. 

A. Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội 

B. Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng 

C. Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp 

cho các hoạt động xã hội 

D. Quyền được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức 

năng 

 Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú 

 Được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch 

vụ y tế phù hợp.  

 Được tạo điều kiện, hỗ trợ phục hồi chức năng.  

E. Quyền được giáo dục, dạy nghề và việc làm 

 Được Nhà nước tạo điều kiện để học tập phù 

hợp với nhu cầu và khả năng.  

 Được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và 

học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như 

những người khác.  

 Được tạo điều kiện để phục hồi chức năng lao 

động. 

 Được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm 

và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của 

người khuyết tật.  

F. Các quyền về văn hóa, thể dục, thể thao, giải 

trí và du lịch 
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 Được tạo điều kiện để hưởng thụ văn hóa, thể 

dục, thể thao, giải trí và du lịch. Cụ thể: Người khuyết tật 

đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp 

sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại 

bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; 

nhà hát, rạp chiếu phim; các cơ sở thể thao khi diễn ra 

các hoạt động thể dục, thể thao trong nước và các cơ sở 

văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác. 

 Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 

50% giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch vụ 

văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn 

hóa, thể thao nêu trên. 

 Được tạo điều kiện phát triển tài năng, năng 

khiếu về văn hóa, nghệ thuật và thể thao; tham gia sáng 

tác, biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể thao.  

G. Quyền tiếp cận nhà chung cư, công trình 

công cộng, giao thông 

 Được tiếp cận nhà chung cư, trụ sở làm việc và 

công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.  

 Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết 

tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia 

giao thông bằng xe buýt; được giảm tối thiểu 15% đối 

với giá vé, dịch vụ máy bay; giảm tối thiểu 25% đối 

với giá vé, dịch vụ các phương tiện vận tải nội địa 

như: tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách 

theo tuyến cố định. 

   Được sử dụng các phương tiện hỗ trợ hoặc sự 

trợ giúp tương ứng; được mang theo miễn phí các 

phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp; được ưu tiên mua 

vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi sử 

dụng các phương tiện giao thông công cộng. 

H. Quyền được trợ giúp pháp lý 

Người khuyết tật tự mình hoặc thông qua người 

thân thích, người đại diện yêu cầu tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý giúp đỡ về mặt pháp lý trong các vụ  

việc dân sự, hình sự, hành chính, đất đai... bằng các 

hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện 

ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác. 

Trong quá trình yêu cầu trợ giúp pháp lý, người 

khuyết tật có quyền lựa chọn, thay đổi người thực 

hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp 

pháp lý; yêu cầu giữ bí mật nội dung vụ việc trợ giúp 

pháp lý; thực hiện khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp 

lý hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật. 

I. Quyền về Công nghệ thông tin và truyền 

thông 

 Được cơ quan thông tin

hiệu dành cho người khuyết tật của Đài truyền hình 

Việt Nam. 
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 Được tiếp cận với các sản phẩm thông tin, 

truyền thông được Nhà nước hỗ trợ như tài liệu in chữ 

nổi Braille dành cho người khuyết tật nhìn, tài liệu đọc 

dành cho người khuyết tật nghe, nói và người khuyết tật 

trí tuệ 

K. Quyền được hưởng chính sách bảo trợ xã hội  

 Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

  G

; n

; 

người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang mang thai 

hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc hàng tháng. 

 Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. 

 Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi 

nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp 

nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.  

 Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 

cuộc sống hàng tháng bao gồm: 

o Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu 

quy định; 

o Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; 

o Bản sao Sổ hộ khẩu; 

o Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; 

o Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người 

khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình 

đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã 

hội; 

o Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám, 

chữa bệnh, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi 

dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp người khuyết 

tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 
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