
Chương sáu Mạng Tài Nguyên Xã Hội cho người bỏng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chấn thương nặng 

(一) Phạm vi chấn thương nặng 

Hiện được công bố có 30 loại chấn thương, có thể sẽ được bổ sung thêm trong 

tương lai. Các hội viên của Ánh Dương phần lớn thuộc các mục sau: 

1. Diện tích bỏng chiếm 20% diện tích cơ thể trở lên, hoặc bỏng da mặt  kèm 

theo rối loạn chức năng ngũ quan trên mặt 

(1) Bị bỏng trên 20% diện tích bề mặt cơ thể. 

(2) Bỏng mặt 

A. Bỏng mắt và các vùng lân cận 

B. Bỏng vùng mặt và đầu, hoại tử mô sâu (sâu độ 3), kèm theo tổn 

thương các bộ phận trên cơ thể. 

2. Người bị chấn thương nặng và mức độ nghiêm trọng của nó đạt mức điểm 

nghiêm trọng của chấn thương 16 điểm trở lên. 

(二) Cách đăng ký thẻ chứng nhận thương tật nặng: 

Người đăng ký phải chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận 

chẩn đoán trong vòng một tháng của bác sỹ, bản tóm tắt bệnh án, đơn đăng 

ký và các giấy tờ liên quan khác, nộp lên cho tổ nghiệp vụ của cục bảo hiểm chi 

nhánh là được. Bạn có thể lấy mẫu đơn từ bệnh viện, hoặc Cục Bảo hiểm Y tế, 

hoặc tải xuống từ trang web chính thức của Cục Bảo hiểm Y tế. 

(三) Các biện pháp hỗ trợ đối với người nợ tiền đóng bảo hiểm y tế 

Những người gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng đóng bảo hiểm 

Dù là khuyết tật do bẩm sinh hay do tai nạn, nó thường mang lại cho chúng ta 

rất nhiều phiền toái, kiên trì và tận dụng tốt các nguồn lực của chính phủ và dân 

gian, sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian hồi phục và sớm làm lại cuộc đời. 

Chúng tôi đã tổng hợp cho các bạn một số tư liệu xã hội từ nhiều nguồn thông 

tin khác nhau, bạn có thể sử dụng khi cần thiết, có thể tìm đến các đơn vị liên 

quan hoặc liên hệ với quỹ hội Ánh Dương để được tư vấn. 



có thể đến tổ nghiệp vụ của chi nhánh bảo hiểm y tế trực thuộc để xin vay quỹ 

cứu trợ để hoàn trả số phí bảo hiểm y tế còn nợ. 

 Phúc lợi cho người khuyết tật 

Giấy chứng minh khuyết tật do pháp luật ước định là một phúc hợi cho những 

người có nhu cầu, đồng thời cũng là mội quyền lợi cho người khuyết tật.  

Do sự khác biệt của từng cá nhân, nếu muốn xin giấy chứng minh khuyết tật, 

bạn cần đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa và tổ thẩm định đánh giá, hãy 

liên hệ văn phòng trực thuộc nơi bạn ở (thị xã, thành phố, quận, huyện) và nộp hồ 

sơ để biết thông tin chi tiết. Các phúc lợi và dịch vụ trong đó bạn có thể tham vấn 

với chính quyền quận và thành phố. 

 Dụng cụ bổ trợ và y tế cho người khuyết tật 

(一) Thuyết minh nguyên tắc:  

1. Trợ cấp dụng cụ bổ trợ cho các đơn vị được thiết kế tùy theo thân phận của 

bạn. Các nguồn trợ cấp thường được sử dụng cho người bỏng bao gồm: 

(1) Người có giấy chứng nhận khuyết tật: nộp đơn xin trợ cấp từ văn phòng 

gia đình và xã hội hoặc cục vệ sinh phúc lợi cục, hai chọn một 

(2) Người bị tai nạn lao động: xin trợ cấp từ Cục Bảo hiểm Lao động 

(3) Trẻ em dưới 18 tuổi: đăng ký trợ cấp của tổ chức quỹ hội bỏng nhi đồng 

(cần đánh dấu số đồng nhất của trẻ trên hóa đơn) 

(4) Những người không thuộc diện trên mà gặp khó khăn về tài chính khi bị 

bỏng hoặc khuyết tật trên khuôn mặt: vui lòng liên hệ với nhân viên xã 

hội của quỹ hội Ánh Dương để xem có khả năng xin được các hỗ trợ khác 

không. 

2. Vui lòng hiểu rõ các quy định liên quan của từng đơn vị trợ giúp, thông báo 

cho nhân viên của đơn vị trước khi xuất hóa đơn. Đối với hóa đơn đã xuất 

không được thay đổi ngày lập hóa đơn, người đặt dụng cụ,…. 

(二) Quy trình xin dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

1. Có tư cách cơ bản (xác nhận điều kiện đăng ký) 



     Sở hữu sổ khuyết tật / giấy chứng nhận, phù hợp các tiêu chuẩn trợ cấp 

(có thể tham khảo: Bảng tiêu chuẩn trợ cấp thiết bị trợ giúp cho người 

khuyết tật và bảng tiêu chuẩn trợ cấp chi phí y tế và thiết bị trợ giúp y tế) và 

gần đây sinh sống trong nước vượt quá 180 ngày. 

2. Quy trình xin dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tư liệu đăng ký như sau： 

 Đơn đăng ký (có thể tải xuống từ trang web của văn phòng cộng đồng 

hoặc văn phòng xã hội hoặc phòng y tế) 

 Sổ tay / Giấy chứng nhận khuyết tật 

 Chứng minh thư gốc của người nộp đơn, sẽ được trả lại sau khi kiểm tra 

 Giấy chứng nhận chẩn đoán trong vòng ba tháng, nội dung phải ghi rõ 

nhu cầu sử dụng thiết bị trợ giúp (bộ đồ áp lực, màng silicon) 

 Báo cáo đánh giá thiết bị trợ giúp (bạn có thể đến cơ sở y tế hoặc trung 

tâm tài nguyên thiết bị trợ giúp để đánh giá hoặc đăng ký) 

4. Giấy tờ xét duyệt xin tiền trợ cấp như sau: 

  Đơn xin xét duyệt 

 Bản sao công văn xét duyệt 

 Bản sao bìa sổ tiết kiệm 

 Hóa đơn  dụng cụ hỗ trợ trong vòng sáu tháng, hóa đơn gốc hoặc biên 

lai 

Đính kèm các giấy tờ cần thiết 

đến quận huyện nơi đăng ký hộ 

khẩu, phòng xã hội hoặc trung 

tâm thiết bị hỗ trợ để nộp hồ sơ 

Đơn vị chính phủ chuyển 

tiền trợ cấp hỗ trợ 

Chuẩn bị kèm biên lai, giấy bảo hành 

gốc và các giấy tờ cần thiết khác 

Có thể mua thiết bị trợ giúp 

sau khi nhận được thư chấp 

thuận từ chính quyền quận và 

thành phố 

 



 Hóa đơn nhận hàng và đóng dấu 

 Bản sao sổ bảo hành dụng cụ do nhà cung ứng dụng cụ 

 Ảnh dụng cụ bổ trợ  

 Các giấy tờ khác, làm theo hướng dẫn trong bảng tiêu chuẩn trợ giúp 

dụng cụ. Sổ bảo hành mua thiết bị hỗ trợ (bản gốc). 

※ Các mục cần chú ý： 

 Thiết kế dụng cụ trợ cấp: công chúng nộp đơn đăng ký và được cơ quan 

có thẩm quyền đánh giá và phê duyệt để những người có nhu cầu có 

thể nhận được các thiết bị trợ giúp phù hợp. Do đó, ngày tháng trên tài 

liệu phải theo thứ tự sau: giấy chứng nhận chẩn đoán → bảng báo cáo 

đánh giá thiết bị trợ giúp → công văn xét duyệt  → biên lai và giấy bảo 

hành dụng cụ, nếu không sẽ bị từ chối gửi trả sau khi nộp đơn! (Vì vậy, 

khuyến cáo các bạn không nên mua hàng rồi mới nộp đơn xin trợ cấp 

nhé!) 

 Sau khi đơn được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi công văn 

thông báo và người nộp đơn phải hoàn thành đăng ký trong vòng sáu 

tháng. Quá hạn sẽ bị vô hiệu 

 Về nguyên tắc, mỗi người có thể xin tối đa 2 năm một lần, mỗi lần 4 mục 

trợ cấp, dựa trên nhu cầu thực tế. 

 Số lượng đơn xin trợ cấp thiết bị trợ giúp trong năm hiện tại có giới hạn. 

Vì vậy, nếu bạn có nhiều hạng mục hỗ trợ cần áp dụng (như: quần áo áp 

lực, màng silicon, xe lăn điện ...), vui lòng gộp lại gửi một lần để tránh 

vượt quá số lượng đơn mà bị từ chối. 

 Bảo hiểm chi trả 

Có tổng cộng chín loại hình thanh toán bảo hiểm lao động có sẵn để áp dụng. 

Dưới đây là ba hình thức chi trả chủ yếu mà hội viên của Ánh Dương sử dụng 

thường xuyên  (thương bing, chi trả tật nguyền, tai nạn nghề nghiệp) và dụng cụ 

bổ trợ trong luật bảo hộ thiên tai nghề nghiệp, trợ cấp sinh hoạt cơ thể tật 

nguyền làm giới thiệu và thuyết minh ý chính.    Nếu bạn muốn biết thêm thông 

tin chi tiết, bạn có thể lên trang web của cục bảo hiểm lao động http: 

//www.bli.gov.tw/, hoặc gọi điện cho Cục Bảo hiểm Lao động (02-2396-1266), 

Cục Quản lý An toàn Lao động (02-8995-6666), hoặc các văn phòng khác đều 

có thể nhận được lười giải đáp. 



(一) Dụng cụ hỗ trợ cho thảm họa nghê nghiệp- bổ trợ dụng cụ 

 Sau khi thảm họa nghề nghiệp xảy ra, nếu bạn cần sử dụng các thiết bị trợ 

giúp (như quần áo áp lực, màng silicon, mặt nạ trong suốt và các thiết bị hỗ 

trợ khác), bạn có thể đăng ký thanh toán! Mà các mục chi trả đó bất kể có 

mua bảo hiểm lao động hay không, chỉ cần chứng minh là bị thương do tai 

nạn lao động đều có thể nộp đơn xin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Người tai nạn lao động bắt buộc 

phải sử dụng các thiết bị trợ 

giúp sau khi được bác sĩ chẩn 

đoán hoặc đánh giá của các 

chuyên gia khác 

Hồ sợ mua dụng cụ hỗ trợ 

Chuẩn bị： 

 Đơn đăng ký 

 Giấy chứng nhận bệnh lý 

 hóa đơn trong vòng 6 tháng 

 Mặt bìa sổ ngân hang 

 Nếu chưa đóng bảo hiểm tai nạn 

lao động, cần kèm theo Giấy 

chứng nhận tai nạn lao động và 

người bị tai nạn trong quá trình 

làm viềc điền vào "Giấy xác nhận 

bị thương do tai nạn trong quá 

trình làm việc, đi lại" 

Giấy chứng nhận bệnh lý của bác sỹ 

khoa phục hồi chức năng hoặc bác 

sỹ khoa phẫu thuậtchỉnh hình về 

nhu cầu cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ 

Gửi 

Phải mua dụng cụ trong vòng 

sáu tháng sau khi bác sỹ viết 

giấy chứng nhận 



Nhắc nhở nhỏ 

 Dụng cụ hỗ trợ mỗi năm giới hạn hỗ trợ 4 mục, tổng số tiền hỗ trợ cao nhất là 6 

vạn đài tệ, dụng cụ nếu không sử dụng vượt quá giới hạn thời gian ngắn nhất, 

không được nộp đơn lần hai cho cùng một hạng mục (ví dụ: áo áp lực, miếng 

dán, ít nhất phải sử dụng quá 6 tháng mới được làm lại, mua hoặc gửi đơn đă

ng ký lại) 

 Nộp đơn đăng ký dụng cụ hỗ trợ cần lưu ý: ngày tháng trên phiếu chẩn đoán 

bệnh, phải sớm hơn ngày tháng trên hóa đơn mua dụng cụ. Ngày tháng trên 

phiếu chẩn đoán bệnh nếu muộn hơn ngày tháng trên hóa đơn thì trên phiếu 

phải ghi rõ ngày tháng cần sử dụng dụng cụ, ngày tháng trên hóa đơn không 

được vượt quá 6 tháng. 

 Công nhân bị thảm họa nghề nghiệp có thể đăng ký hạng mục hỗ trợ là áo áp 

lực, miếng dán, mặt nạ áp lực và các dụng cụ khác sau khi bị bỏng cần dùng 

tới như tóc giả bảo vệ da, mỹ phẩm giấu sẹo vân vân 

 Nếu đã nhận được các dụng cụ hỗ trợ theo pháp lệnh khác, không được đăng 

ký hạng mục này nữa (ví dụ: đã nhận dụng cụ hỗ trợ khuyết tật). 
 

(二) Bổ trợ bảo hộ cho công nhân bị tai nạn lao động- Bổ trợ khán hộ 

Sau thảm họa nghề nghiệp, bác sĩ chẩn đoán không thể làm việc suốt đời, 

cần được chăm sóc y tế và một người chuyên môn giám sát cẩn thận, hoặc 

cần người hỗ trợ cho các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày để duy trì 

cuộc sống, lúc này có thể đăng ký chi trả! Bất kể có mua bảo hiểm lao động 

hay không, chỉ cần chứng minh là bị thương do tai nạn lao động là có thể 

đăng ký ! 

 

Giấy tờ cần chuẩn bị 

1. Đơn đăng ký  

2. Giấy chứng nhận bệnh tật bảo hiểm lao động 

3. Giấy cam đoan chứ đăng ký mục hỗ trợ nhận người chăm sóc nào theo 

pháp lệnh 

4. Mặt bìa sổ ngân hang 

 

 

 



Nhắc nhở nhỏ 

★ Cùng một loại thương tật, đăng ký hạng mục này và các thời kỳ đăng ký 

cần gộp lại cùng tính, cao nhất là 5 năm 

★ Khoản trợ cấp này cần trước khi hết hạn mỗi năm phải nộp giấy chứng 

nhận thiểu năng có thời hạn trong vòng ba tháng gửi đến cục bảo hiểm 

lao động để gia hạn, ngoại trừ người được miễn. Những người không 

tuân thủ các quy định của khoản trên sẽ không được gia hạn,  

★ Nếu người được trợ cấp qua đời, trợ cấp sẽ bị cắt từ tháng đó, người đăng 

ký hoặc người nhà cần trong vòng 30 ngày kể từ khi người được trợ cấp 

qua đời phải báo cho bộ lao động và cục an toàn lao động biết được. 

 

(三) Trợ cấp bảo hộ tai nạn lao động- hỗ trợ tiền sinh hoạt cho người khuyết tật 

Sau khi xảy ra tai nạn, được bác sỹ chẩn đoán là mất một phần khả năng 

hoặc toàn bộ khả năng lao động, những người đã hết hạn bảo hiểm lao 

động, tai nạn lao động, thương tật, đều có thể đăng ký thanh toán! Bất kể có 

bảo hiểm lao động hay không, miễn là xác nhận tai nạn này là tai nạn lao 

động thì đều có thể đăng ký! 

 

Giấy tờ cần chuẩn bị 

1. Đơn đăng ký  

2. Giấy chứng nhận bệnh tật bảo hiểm lao động 

3. Người thông qua kiểm tra y học, nộp kèm theo bảng báo cáo kết quả và 

ảnh 

4. Mặt bìa sổ ngân hàng 

 

Nhắc nhở nhỏ 

★ Cùng một loại thương tật, đăng ký hạng mục này và các thời kỳ đăng ký 

cần gộp lại cùng tính, cao nhất là 5 năm 

★ Khoản trợ cấp này cần trước khi hết hạn mỗi năm phải nộp giấy chứng 

nhận thiểu năng có thời hạn trong vòng ba tháng gửi đến cục bảo hiểm 

lao động để gia hạn, ngoại trừ người được miễn. Những người không 

tuân thủ các quy định của khoản trên sẽ không được gia hạn,  

★ Nếu người được trợ cấp qua đời, trợ cấp sẽ bị cắt từ tháng đó, người đăng 

ký hoặc người nhà cần trong vòng 30 ngày kể từ khi người được trợ cấp 

qua đời phải báo cho bộ lao động và cục an toàn lao động biết được. 

二 



★ Nhắc nhở bạn ~~ Trong thời gian đăng ký trợ cấp thương tật và ốm 

đau, công ty còn phải trả cho bạn 30% mức lương bình quân hàng thá

ng được bảo hiểm theo quy định của Luật Tiêu chuẩn Lao động! Nếu 

bạn nghỉ phép năm thứ hai, tỷ lệ sẽ được điều chỉnh là 50%. 
 

★ Xin lưu ý! bệnh tật thông thường 3 ngày trước khi nhập viện không 

được tính !! Và sau khi xuất viện, thời gian điều trị ngoại trú và phục hồi 

sức khỏe tại nhà cũng không được tính vào đăng ký, khác với đăng ký 

tai nạn nghề nghiệp !! 

(四) Chi trả cho tai nạn phổ thông và tai nạn nghề nghiệp 

Người lao động có bảo hiểm lao động không thể làm việc trong thời gian 

nằm viện, điều trị bệnh dẫn đến thiếu hụt thu nhập, có thể đăng ký bảo hiểm 

lao động chi trả ! 

 

Tùy theo nguyên nhân gây ra thương tật, có thể áp dụng hai loại trợ cấp thương 

tật đối với tai nạn lao động và tai nạn thông thường, hướng dẫn cụ thể như sau: 

 

1.  Chi trả cho tai nạn lao động 

Do tai nạn lao động phải đi viện hoặc nằm viện không đi làm được, xin công 

ty nghỉ quá 4 ngày trở lên có thể đăng ký, nếu bạn xin nghỉ chế độ tai nạn 

lao động trong vòng 1 năm thì bạn có thể xin hỗ trợ bình quân lương tháng 

bảo hiểm chi trả 70% hàng tháng (6 tháng trước khi bị tai nạn). Nếu tiếp tục 

xin nghỉ sang năm thứ hai mức trợ cấp giảm còn 50% lương, và tổng số thời 

gian chi trả tối đa là 2 năm. 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Chi trả cho thương tật thường 

Những trường hợp phải nằm viện do ốm đau, tai nạn thương tích thường từ 

ngày thứ 4 từ khi bạn nhập viện là có thể đăng ký. Thời gian tính từ ngày thứ 

tư tới ngày ra viện. Chi trả (6 tháng trước khi bị bệnh hoặc tai nạn ) bằng 

50% mức lương bình quân hàng tháng được bảo hiểm và mức hưởng tối đa 

là 1 năm.                

 (Cách tính → lương ÷ 30 ngày × 50% × số ngày đăng ký = số tiền thanh toán) 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quy trình nộp đơn & chuẩn bị hồ sơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Nhắc nhở nhỏ 

 Hoa đơn và giấy đăng ký bảo hiểm thương tật, ốm đau và biên lai thanh 

toán có thể xin từ đơn vị bảo hiểm (công ty, chủ sử dụng lao động) hoặc 

phòng bảo hiểm lao động, nhớ yêu cầu đơn vị bảo hiểm đóng dấu đơn vị 

và đóng dấu tên người phụ trách nhé !! 

 Người lao động khi bị thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp, có đủ điều kiện 

tham gia bảo hiểm lao động, sau này hủy bảo hiểm (trừ trường hợp bắt 

buộc từ bỏ do giám định “mất khả năng lao động suốt đời”), vẫn có 

quyền được hưởng bảo hiểm thương tật và ốm đau trong vòng 1 năm 

sau khi từ bỏ bảo hiểm. Đừng bỏ qua quyền của chính bạn! 

(五) Chi trả cho người thiểu năng 

Sau khi bị tai nạn, bệnh nặng, sau một thời gian điều trị mà cơ thể vẫn khỏi, 

có thể làm hồ sơ đăng ký chi trả bảo hiểm! Và khi bị thương, mắc bệnh hiểm 

nghèo, bản thân phải đang trong trạng thái bảo hiểm còn hiệu lực mới được 

hưởng ! 

nộp đơn đăng ký cho sở 

lao động trong vòng 5 

năm 

Nằm viện trên 4 ngày 

không thể làm việc, chưa 

nhận lương vốn có 

chuẩn bị các giấy tờ sau： 

 Hóa đơn thanh toán và giấy 

chứng nhận chi trả bảo hiểm 

lao động 

 Giấy chứng nhận bệnh lý hoặc 

thương tật bản gốc 

 Tai nạn do trong quá trình đi về 

hoặc đang làm việc, điền vào 

"Giấy xác nhận bị thương do tai 

nạn trong quá trình làm việc, đi 

lại" 

 Giấy tờ liên quan khác (như 

giấy chứng nhận của chủ thuê 

hoặc những người chứng kiến, 

giấy ghi chép thời gian làm 

việc, giấy lương vân vân) 
 

Sau khi thông qua, chuyển 

khoản vào tài khoản cá 

nhân của tổ chức tài chính 

trong nước được chỉ định 

của người nộp đơn 



1. Quy trình đăng ký và giấy tờ cần chuẩn bị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhắc nhở nhỏ 

 Đơn đăng ký hưởng bảo hiểm thương tật và biên lai đóng phí, nhớ 

yêu cầu đơn vị tham gia bảo hiểm đóng dấu đơn vị và người phụ trách 

nhé !! 

Để đăng ký trợ cấp do mất chức năng tiết mồ hôi trên da, vết sẹo ở 

đầu, cổ và mặt, vui lòng xác nhận cách lần phẫu thuật ngoại khoa gần 

nhất là hơn một năm, mới có thể yêu cầu cơ sở y tế hỗ trợ chẩn đoán. 

Đăng ký sau khi dừng điều trị hoặc sau thời gian nhận trợ cấp thương tật 

Điền đơn xin chi trảhiểm lao động và hóa đơn, giấy chứng nhận, phiếu chẩn 

đoán bảo hiểm lao động thiểu năng 

Đem đơn xin chi trả bảo hiểm lao động đến cơ sở thuộc bảo hiểm y tế để 

chẩn đoán và xin cấp, thông thường trong vòng 5 ngày kể từ ngày bệnh 

viện cấp, bệnh viện sẽ hỗ trợ gửi đến bộ lao động. 

Sau khi được chấp thuận, tiền bảo hiểm sẽ được chuyển vào tài khoản ngân 

hàng chỉ định của người nộp đơn. 

Đăng ký với bộ lao động 

Đăng ký trong vòng 5 năm 

Sau khi bệnh viện hỗ trợ gửi thư đi, bạn sẽ nhận được một giấy chẩn đoán 

bảo hiểm lao động thiểu năng đã đươc thông qua cục bảo hiểm của bộ lao 

động. Vui lòng nhớ gửi mẫu này cùng với đơn xin hưởng bảo hiểm thương 

tật và biên lai thanh toán, bản báo cáo tình trạng bệnh và hình ảnh có liên 

quan (phải đính kèm khi khám sức khỏe), gửi đến Cục Bảo hiểm lao động x

ét duyệt là được. 



Lưu ý: Cái gọi là "mất khả năng lao động suốt đời" trong bảo hiểm lao động đề 

cập có nghĩa là phù hợp cấp độ tàn tật cấp độ từ 1-7, khả năng lao động bị suy 

giảm 70% và không thể trở về với công việc sau khi được chuyên gia đánh giá 

 

 Để được hưởng trợ cấp khuyết tật về nhai, nuốt, khiếm thanh phải xác 

nhận cách thời gian làm phẫu thuật lần gần nhất là trên sáu tháng, đối 

với những người được xạ trị, hóa trị mà không phẫu thuật thì phải trên 

sáu tháng sau khi chấm dứt xạ trị, hóa trị mới có thể yêu cầu cơ sở y tế 

hỗ trợ chẩn đoán. 

 Nộp đơn xin trợ cấp thương tật, nếu bạn được đánh giá là "mất khả 

năng lao động suốt đời", xin lưu ý rằng bảo hiểm lao động sẽ bắt buộc 

phải hoàn trả phí bảo hiểm và không được tiếp tục đóng. 

 

Đối với trợ cấp thương tật của bảo hiểm lao động, có hai cách trả theo tình trạng 

thương tật: 

1. Thiểu năng chi trả trong một lần 

Những người được bệnh viện chỉ định của Bảo hiểm Y tế Quốc gia chẩn đoán 

là thương tật vĩnh viễn, có tình trạng khuyết tật phù hợp với tiêu chuẩn trợ 

cấp thương tật, nhưng chưa đến mức "mất khả năng lao động suốt đời", chỉ 

có thể đăng ký hưởng chi trả bảo hiểm thương tật một lần mà không được 

đăng ký chi trả theo năm.Nhưng ~ tình trạng tàn tật phù hợp mục chi trả 

"mất khả năng lao động suốt đời", nếu bạn đóng bảo hiểm trước ngày 1 

tháng 1 năm 98, bạn có thể chọn yêu cầu trợ cấp tàn tật một lần, nếu không, 

có thể sử dụng chi trả theo năm. 

2. Chi trả thiểu năng theo năm 

Bệnh viện được chỉ định của Bảo hiểm Y tế Quốc gia chẩn đoán là thương tật 

vĩnh viễn và đáp ứng tiêu chuẩn trợ cấp thương tật hoặc khuyết tật do Luật 

Bảo vệ Quyền và Lợi ích của Người tàn tật quy định và được đánh giá là "mất 

khả năng lao động suốt đời", có thể đăng ký chi trả theo năm. Nếu người 

nộp đơn đáp ứng các quy định liên quan về ❶ vị thành niên ❷dưới 25 tuổi 

vẫn đang đi học, có thu nhập không vượt quá quy định ..., v.v., có thể được 

cấp thêm 25% cho người nhà, tối đa 2 người. Ngoài ra, nếu số thu nhập dưới 

4.000 Đài tệ, sẽ được chi trả thêm 4.000 Đài tệ. Đối với người tàn tật do tai 

nạn lao động được bồi thường thêm 20 tháng lương trợ cấp, trả trong một 

lần. 



(六) Chi trả điều trị cho tai nạn lao động 

Người lao động bị tai nạn nghề nghiệp, dùng bảo hiểm lao động đi khám 

chữa, bất kể đi khám hay nằm viện đều có thể xin hỗ trợ từ cục bảo hiểm lao 

động, hỗ trọ chi trả một phần phí điều trị , nằm viện trong vòng 30 ngày có 

thể được hỗ trợ một nửa tiền phí ăn uống. 

1. Phương thức đăng ký và giấy tờ cần chuẩn bị 

Trường hợp 1 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động cần đến bệnh viện cấp cứu hoặc 

nằm viện gấp, không kịp lấy giấy tờ liên quan "Giấy khám bệnh có bảo hiểm 

tai nạn lao động" hoặc "Đơn nhập viện do chấn thương và tai nạn nghề 

nghiệp của bảo hiểm lao động" đến cơ sở y tế thuộc sở bảo hiểm y tế để điều 

trị. Phương thức xử lý như sau: 

 Khi khi đăng ký khám chữa bệnh nên khai báo có "bảo hiểm tai nạn lao 

động".  

 Thanh toán trước các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giữ lại các 

hóa đơn khám bệnh liên quan. 

 Nộp giấy khám bệnh do tai nạn lao động trong vòng 10 ngày kể từ ngày 

điều trị và cơ sở y tế sẽ hoàn trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm đã 

nhận. 

 

Trường hợp 2 

Trường hợp thuộc các điều kiện nêu trên, trong vòng 7 ngày nộp cho bệnh 

viện giấy bảo hiểm tai nạn lao động và đã tự chi trả một phần phí khám chữa 

bệnh có thể xử lý theo phương thức sau: 

Ngay trong ngày ra viện hoặc trong vòng sáu tháng kể từ ngày ra 

viện(trong vòng 2 năm nếu vì lý do đặc biệt) phải nhớ nộp các giấy tờ sau để 

được xét duyệt và trả lại phí : 

 Đơn xin hoàn lại chi phí y tế  

 Giấy khám bệnh bảo hiểm lao động và đơn xin nằm viện  

 Bản chính hóa đơn khám chữa bệnh và bản chi tiết các chi phí (Nếu bị mất 

hoặc sử dụng cho mục đích khác, có thể nộp bản phụ có đóng dâu của cơ 

sở y tế gốc để chịu trách nhiệm xác nhận khớp với bản gốc và phải ghi chú 

rõ lý do tại sao không thể nộp bản chính). 



 Giấy khám bệnh hoặc các tài liệu hỗ trợ (nếu không phải bằng tiếng Trung 

hoặc tiếng Anh, phải đính kèm bản dịch). 

 Nếu bạn bị tai nan lao động nằm ngoài vùng thi hành quy định bảo hiểm 

lao động, bạn nên xuất trình bản sao giấy chứng nhận xuất nhập cảnh 

hoặc giấy chứng nhận do nơi bạn làm việc cấp. 

2.  Nhắc nhở nhỏ 

 ❶Đơn xin hoàn trả chi phí y tế ❷Giấy khám bệnh bảo hiểm lao động 

hoặc Đơn xin nhập viện, có thể lấy từ đơn vị bảo hiểm (công ty, người 

sử dụng lao động) hoặc Cục bảo hiểm lao động. Nhớ yêu cầu đơn vị 

được bảo hiểm đóng dấu đơn vị và người phụ trách !! 

 Người lao động bị tai nạn tại thời điểm có tham gia bảo hiểm lao động, 

nếu sau khi xuất viện trogn vòng một năm mà phải nhập viện lại do 

nguyên nhân của lần tai nạn đó thì vẫn được hưởng bảo hiểm chi trả 

bình thường. Tuy nhiên, sau khi được trả lại tiền đóng bảo hiểm, bạn 

không được hưởng nữa, phải tiếp tục đóng bảo hiểm mới được hưởng 

giấy khám bệnh bảo hiểm lao động chi trả.. 

(七) Các mục cần chú ý khác 

1. Việc đăng ký quyền lợi bảo hiểm lao động rất đơn giản, bạn không cần 

phải thông qua đại lý để đăng ký! Bất kể bạn muốn đăng ký mục nào, đều 

có thể thông qua bạn bè hoặc người sử dụng lao động đăng ký hộ, chỉ 

cần làm theo quy trình, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ, Cục Bảo hiểm lao 

động sau khi nhận hồ sơ sẽ mất khoảng 13-15 ngày xét duyệt. Nếu bạn 

có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Phòng Bảo hiểm Lao động và 

Nhân viên Xã hội Ánh Dương! 

2. Tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của từng cơ quan lao động của các quận 

và thành phố, có thể xin quỹ cứu trợ tại nạn lao động, nhưng mỗi quận và 

thành phố có các quy định khác nhau về việc áp dụng và thanh toán quỹ 

cứu trợ tai nạn nghề nghiệp. Người lao động bị tai nạn có thể xin tư vấn 

từ bộ lao động mà hộ khẩu trực thuộc để biết thêm chi tiết về việc đang 

ký. 

 Dịch vụ tư vấn pháp luật 

Sau tai nạn, bạn thường phải đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp và đau 

đầu. Các tổ chức sau đây bạn có thể tham khảo. 



 

Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Chú thích 

Quỹ hỗ trợ pháp 

lý 

Phân bố 21 tỉnh thành 

trên toàn quốc 

Có thế gọi đến đài 104 

để được tư vấn 

 

Hiệp hội nạn 

nhân do thương 

tích do lao động 

Trung Hoa Dân 

Quốc 

 

No. 22, Ln. 181, Sec. 4, 

Bade Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 105, 

Taiwan (R.O.C.) 

02-25282938 

02-25282938 

Dịch vụ tư 

vấn 

Trung tâm phúc 

lợi xã hội Xinshi 

Hiệp hội chăm 

sóc người bị 

thương do lao đ

ộng Trung Hoa 

Dân Quốc 

No. 24, Ln. 183, Sec. 1, 

Heping E. Rd., Da’an 

Dist., Taipei City 106, 

Taiwan (R.O.C.) 

(02)2397-1933 

(02)2397-1933 

Dịch vụ tư 

vấn 

Công ty luật 

Quan Ying-Luật 

sư Tang Jinquan 

No. 24, Ln. 162, 

Zhongzheng 3rd Rd., 

Xinxing Dist., Kaohsiung 

City 800, Taiwan (R.O.C.) 

07-2350333 

07-2350333 

Dịch vụ tư 

vấn 

 

 Danh sách các nhà sản xuất thiết bị phục hồi chức năng 

Việc sử dụng đúng cách các thiết bị phục hồi chức năng (như quần áo chịu lực, 

nẹp ép,…) sẽ giúp quá trình phục hồi chức năng của bạn tiến triển tốt hơn, tuy nhiên 

khi sử dụng bạn nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, bảng sau chỉ mang tính chất 

tham khảo. 

Tên nhà sản xuất Địa chỉ Điện thoại 

Quỹ hội phúc lợi xã hội Ánh 

Dương 

Trung tâm tái thiết Đài Bắc 

3F., No. 91, Sec. 3, Nanjing E. 

Rd., Songshan Dist., Taipei 

City 105, Taiwan (R.O.C.) 

 02)2507-8006#210 



Quỹ Ánh Dương Trung tâm 

phục vụ đào trúc 

6F., No. 46, Fuxing Rd., 

Zhongli Dist., Taoyuan City 

320, Taiwan (R.O.C.) 

 (03)427-6512 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ zhongli 

2F.-6, No. 168, Anhe Rd., 

Xitun Dist., Taichung City 

407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2463-7999 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ yunlin 

6F.-3, No. 347, Ren’ai Rd., 

West Dist., Chiayi City 600, 

Taiwan (R.O.C.) 

 (05)228-0300 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu vực miền nam 

7F., No. 77, Liwen Rd., 

Zuoying Dist., Kaohsiung 

City 813, Taiwan (R.O.C.) 

 (07)550-9517 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ miền Nam 

Trạm làm việc Đài Nam 

4F., No. 138, Xiaodong Rd., 

East Dist., Tainan City 701, 

Taiwan (R.O.C.) 

 (06)200-8047 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu vực miền đông 

5F., No. 150, Ziyou St., 

Hualien City, Hualien County 

970, Taiwan (R.O.C.) 

 (03)8350-380 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu  miền nam 

Trạm làm việc đài đông 

No. 91, Ren 7th St., Taitung 

City, Taitung County 950, 

Taiwan (R.O.C.) 

(089)230-759 

Công ty hữu hạn Chenyang 7F., No. 13, Sec. 1, Minsheng 

E. Rd., Zhongshan Dist., 

Taipei City 104, Taiwan 

(R.O.C.) 

 (02)2523-1632 

Công ty cổ phần phát triển 

toàn cầu Chengyang (chi 

nhánh đài trung) 

9F.-2, No. 910, Sec. 2, Taiwan 

Blvd., Xitun Dist., Taichung 

City 407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2312-9963 

 0936-302486 

Áo đàn hồi tứ bảo 

Jingtaixing  

No. 75, Sec. 1, Yanping Rd., 

Pingzhen Dist., Taoyuan City 

324, Taiwan (R.O.C.) 

 (034)222-484 



Công ty hữu hạn chế tạo 

dụng cụ tật nguyền Chính 

Đức  

No. 326, Sec. 3, Taiwan Blvd., 

Xitun Dist., Taichung City 

407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2311-0656 

2311-0657 

Doanh nghiệp Tianxiang 

 

No. 86-34, Wenwu 2nd St., 

Qianjin Dist., Kaohsiung City 

801, Taiwan (R.O.C.) 

 (07)282-3301 

 

 

 


