
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác
nhận khuyết tật

Lĩnh vực [SLD] - Bảo trợ xã hội

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã - Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền,
phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan trực tiếp thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội - Cơ quan phối hợp: Không.

Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, ngườikhuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyếttật nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngườikhuyết tật cư trú, khi nộp hồ sơ xuất trình sổ hộ khẩu hoặcchứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếucác thông tin kê khai trong đơn.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đềnghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịchỦy ban nhân dâncấp xã có trách nhiệm:
- Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địađiểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặcngười đại diện hợp pháp của họ.
- Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đốivới người khuyết tật theo phương pháp và nội dung quyđịnh tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT .
Viêc̣ thưc̣ hiêṇ xác điṇh mức đô ̣khuyết tâṭ đươc̣ tiến hànhtại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợpngười khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trênđây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tạinơi cư trú của người khuyết tật.
Bước 3: Lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độkhuyết tật của người được đánh giá theo Mẫu số 06.
- Riêng đối với trường hơp̣ người khuyết tật đã có kết luậncủa Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ,mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày 01/6/2012,Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận củaHội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tậttheo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: Người khuyết tật đặcbiệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luậnkhông còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng laođộng từ 81% trở lên; Người khuyết tật nặng khi được Hộiđồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinhhoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suygiảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; Người khuyết tậtnhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khảnăng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao độngdưới 61%.
- Đối với những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều15 Luật người khuyết tật (gồm: Hội đồng xác định mức độkhuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyếttật; Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của ngườikhuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác địnhmức độ khuyết tật; Có bằng chứng xác thực về việc xácđịnh mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độkhuyết tật không khách quan, chính xác), thì Hội đồng cấpgiấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám địnhy khoa thực hiện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xãhội).
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cóbiên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật củangười khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết vàthông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Uỷ bannhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Trườnghợp có khiếu nại, tố cáo hoặc có ý kiến thắc mắc khôngđồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày,Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể vàtrả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo hoặc thắcmắc.
Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác định,kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật: Căn cứkết luận của Hôị đồng Giám định y khoa về dạng khuyết tậtvà mức độ khuyết tật, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cấpGiấy xác nhận khuyết tật.

Thời hạn giải
quyết 15 ngày làm việc

Phí Không
Lệ Phí Không

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-37-2012-ttlt-bldtbxh-byt-btc-bgddt-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-179414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx


Thành phần hồ sơ

- Đối với trường hợp xác định khuyết tật:
+ Đơn đề nghị (theo mẫu số 01).
+ Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnhán, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liênquan khác (nếu có)
+ Bản sao kết luận của Hôị đồng Giám định y khoa về khảnăng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đốivới trường hơp̣ người khuyết tật đã có kết luận của Hộiđồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.
- Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:
+ Đơn đề nghị (theo mẫu số 01).
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật.

Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý

Luật người khuyết tật năm 2010;
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chínhphủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật người khuyết tật.
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyđịnh về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xácđịnh mức độ khuyết tật thực hiện.
Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quyđịnh về việc xác định mức độ khuyết tật do HĐXĐMĐKT thực hiện.

 
Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khuyết tật
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