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Chung tay vì một chính sách an sinh xã hội 

Bài 1: Bảo hiểm y tế - phao cứu sinh 

 

 
Kể từ ngày 1/1/2015, Quỹ BHYT chi trả điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt cho trẻ em dưới 6 
tuổi. (Trong ảnh: Phẫu thuật điều trị mắt lác cho trẻ em tại Bệnh viện Mắt Phú Yên) - Ảnh: T.THỦY  

Ốm đau, bệnh tật luôn là nỗi sợ hãi của con người. Bên cạnh nỗi lo cho bệnh tật, người bệnh còn 
nơm nớp lo về mặt tài chính. Để giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật cho chính mình, nhà nhà cần có 
chiếc phao cứu sinh bền vững. 

Thời gian qua, mặc dù chính sách BHYT cũng như vấn đề sử dụng thẻ BHYT trong khám chữa bệnh 
vẫn còn gặp không ít khó khăn, phiền hà nhưng BHYT vẫn là một chính sách an sinh xã hội hữu hiệu 
nhất đối với người dân, nhất là với những người có thu nhập thấp. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, người dân chưa coi BHYT như là “bùa hộ mệnh” 
của mình mà chỉ khi ốm đau mới tự nguyện tham gia. “Với mệnh giá như hiện nay, gói dịch vụ y tế 
của chúng ta khá ưu việt. Đó là quyền lợi mà người dân được hưởng nếu chẳng may ốm đau vì các 
dịch vụ y tế cơ bản sẽ được BHYT thanh toán”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh. 

NHỜ THAM GIA BHYT 

Ông Nguyễn Như Thiên, SN 1976, ở thôn Ân Niên, xã Hòa An (huyện Phú Hòa) tham gia BHYT tự 
nguyện từ năm 2011. Đầu năm 2014, cảm thấy tức ngực, khó thở, ông Thiên đi khám bệnh và bác sĩ 
chẩn đoán ông bị bệnh tim. Ông được chuyển vào Viện Tim TP Hồ Chí Minh điều trị 25 ngày với tổng 
chi phí hơn 64 triệu đồng. Vì được chuyển đúng tuyến BHYT nên ông chỉ phải tốn 20% số tiền chữa 
bệnh. Ông Thiên chia sẻ: “Gia đình có 4 người, tôi là lao động chính nên khi xảy ra đau ốm, kinh tế 
gia đình rất khó khăn. Cũng nhờ trước đó đã tham gia BHYT nên khi có sự cố về sức khỏe, tôi được 
bên bảo hiểm chi trả phần lớn”. 

Bà Lê Thị Mỹ Dung, SN 1964, ở khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) là người khánh kiệt 
vì bệnh tật. Năm 2007, bà Dung phát hiện mình bị mắc chứng bướu độc ở cổ nên phải vào Bệnh viện 
Ung Bướu TP Hồ Chí Minh điều trị. Sau 2 đợt vô hóa chất, 2 đợt xạ trị, gia đình bà Dung phải chạy 
vạy khắp nơi để vay mượn trả tiền chữa bệnh. Gia đình đông con, lại ở tuổi ăn, tuổi học nên kinh tế rất 
khó khăn. Đến năm 2008, bà Dung tiếp tục trải qua 2 đợt phẫu thuật tháo răng hàm. Cũng may, lần 



này bà được cấp miễn phí thẻ BHYT theo diện hộ nghèo, nên chỉ thanh toán 5% chi phí điều trị. “Hồi 
đó, nếu không có BHYT chi trả, tôi nghĩ mình khó vượt qua”, bà Dung nhớ lại. 

Rất nhiều trường hợp khi điều trị bệnh được bên bảo hiểm thanh toán số tiền vài trăm triệu đồng. Thế 
nhưng, đến nay vẫn còn phần lớn người dân không mua BHYT vì tiếc tiền hoặc vì thu nhập không đủ 
sống. 

CÓ BỆNH MỚI NHỚ ĐẾN BHYT 

Có những người lúc khỏe mạnh không bao giờ nghĩ đến việc tham gia BHYT, nhưng khi bị bệnh tật 
đe dọa, nhiều người lại tìm mọi cách để có được thẻ bảo hiểm. 

Bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hòa) chỉ vì tiếc số tiền mua BHYT tự nguyện, mà 
vừa rồi gia đình bà đã phải trả số tiền rất lớn để điều trị căn bệnh sỏi thận. Với ý nghĩ “Nếu có bệnh 
cũng chỉ nhức đầu, sổ mũi thông thường, uống vài viên thuốc là khỏi, việc gì phải bỏ mấy trăm nghìn 
đồng mua BHYT cho phí”, nên bà Hồng chưa bao giờ tham gia BHYT. Nhưng rồi lần này, bà bị sỏi 
thận, cần phải phẫu thuật. Chỉ tính riêng chi phí cho ca phẫu thuật đã tốn gần 100 triệu đồng, chưa kể 
thuốc thang và chi phí ăn ở, đi lại. “Giờ nghĩ lại thấy tiếc, mỗi năm cứ mua bảo hiểm vài trăm nghìn 
coi như mua sức khỏe. Như tôi bây giờ lại khốn khổ vì tiền viện phí. Gần một năm nay, tôi chạy vạy 
khắp nơi, nợ nần chồng chất, không biết đến khi nào tôi mới làm ra số tiền lớn như vậy để đủ trả nợ”, 
chị Hồng tiếc nuối. 

Một trường hợp khác, anh Nguyễn Tâm Bình ở phường 5, TP Tuy Hòa vào viện cấp cứu với chứng 
bệnh tim. Chỉ vài ngày nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chi 
phí điều trị cho anh tốn gần 20 triệu đồng. Vợ anh, chị Phương vừa loay hoay mượn tiền lo cho chồng, 
vừa nghiên cứu tham gia BHYT theo lời chỉ dẫn của nhiều người. Nhưng theo chỉ định của bác sĩ, thời 
gian anh được chuyển vào TP Hồ Chí Minh phẫu thuật phải sớm, không nên kéo dài vì bệnh nguy 
hiểm đến tính mạng. Lúc ấy chị có đăng ký mua BHYT cho anh, nhưng chưa đến ngày nhận thẻ, anh 
đã phải điều trị với một khoản phí rất lớn. Chị Phượng thổ lộ: “Tôi thấm thía với việc chạy vạy mượn 
tiền để lo cho chồng. Khoản tiền dành dụm bấy lâu để xây nhà đã không còn, lại gánh thêm nợ. Rút 
kinh nghiệm, tôi đã mua BHYT cho mình, và không ngại ngần khi tham gia BHYT học đường cho hai 
con khi nhà trường phát động”. 

Cách đây không lâu, có bệnh nhân N.V.T (58 tuổi) bị chấn thương sọ não điều trị tại Bệnh viện Đa 
khoa Phú Yên. Chỉ 3 ngày điều trị, gia đình đã phải tốn gần 60 triệu đồng. Bấn quá, gia đình đăng ký 
mua BHYT cho ông T nhưng quá muộn. Không đủ khả năng để tiếp tục điều trị, ông T được gia đình 
đưa về nhà, sau đó tử vong. 

 

Tham gia BHYT như “phao cứu sinh” khi đau bệnh. Trong ảnh: Cấp cứu bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích 
cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - Ảnh: T.THỦY 

CẦN COI BHYT NHƯ “PHAO CỨU SINH” 

Đối với những gia đình có điều kiện, khi phải thanh toán một khoản viện phí lớn đôi khi còn cảm thấy 
hối tiếc vì lỡ bỏ qua BHYT, huống chi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì đó là một gánh 



nặng. Đã có nhiều trường hợp người bệnh vừa thoát được bệnh tật lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất 
vì viện phí. 

Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết khoa này là 
nơi tập trung nhiều bệnh nhân nặng, phải nằm lâu. Đã bệnh nặng thì phải dùng thuốc, phương tiện kỹ 
thuật đắt tiền, cũng vì thế mà số tiền điều trị của các bệnh nhân ở đây rất cao, từ 20 đến 30 triệu đồng 
cho một đợt điều trị, còn những bệnh nhân nặng bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng uốn ván có thể lên 
tới hàng trăm triệu đồng… Chị Lê Hồng Thủy (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa), kể: “Chỉ vì em 
tôi tiếc số tiền mua BHYT tự nguyện mà vừa rồi gia đình đã phải trả số tiền rất lớn cho chi phí điều trị. 
Nó bảo, khi bệnh lặt vặt thì mua vài viên thuốc uống là xong; đi khám bệnh BHYT chờ mất thời gian. 
Nhưng rồi lần này, nó phải nhập viện vì bị bệnh truyền nhiễm. Do không có BHYT nên gia đình phải 
vay mượn từ nhiều nơi mà cũng không đủ tiền chi trả. Đến khi em tôi khỏi bệnh thì gia đình mắc nợ cả 
trăm triệu đồng”. 

Trong cuộc chiến sinh tử, điều khiến các bác sĩ cảm thấy bất lực nhất là khi gia đình bệnh nhân từ chối 
tiếp tục chữa trị cho người thân với lý do hết tiền. Hầu hết các trường hợp khi người nhà bị cấp cứu, 
chi phí cao thì người dân mới thấy quý thẻ BHYT. Nhiều trường hợp, người bệnh đã có cơ hội sống 
nếu như có thẻ BHYT. 

Bởi nhận thức còn hạn chế nên ngoài đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, phần lớn khách hàng “ruột” 
của BHYT là những người mắc bệnh nan y, mạn tính hoặc người có bệnh. Những người không mua 
BHYT thường là thanh niên, do chủ quan mình có sức khỏe tốt, sẽ không bệnh tật. Nhưng bệnh thì đột 
ngột, không thể lường trước được. 

Quyền lợi khi tham gia BHYT 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có nhiều nội dung mới để khắc phục những hạn chế, 
bất cập của Luật BHYT hiện hành, tạo thuận lợi, khuyến khích, thu hút người dân tham gia BHYT. Một 
trong những điểm mới đó là, tiếp tục khẳng định chính sách BHYT toàn dân, trên cơ sở quy định 
nguyên tắc BHYT là bảo hiểm bắt buộc; thực hiện BHYT theo hộ gia đình có kèm theo khuyến khích. 
Hai là, lực lượng công an và quân đội cùng tham gia hệ thống BHYT. Ba là, bổ sung một số nhóm đối 
tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Bốn là, bổ sung quyền lợi cho các nhóm đối tượng tham 
gia BHYT: bỏ quy định cùng chi trả 5% đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bỏ 
quy định cùng chi trả từ 20% với thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng; giảm mức cùng 
chi trả từ 20% xuống còn 5% với thân nhân khác của người có công, hộ gia đình cận nghèo; người có 
thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh 
(KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng 100% chi phí KCB, trừ trường hợp tự đi 
KCB; lực lượng vũ trang tại ngũ được bảo đảm KCB không mất tiền; trẻ em dưới 6 tuổi được Quỹ 
BHYT chi trả điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt; trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập 
học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó... Năm là, mở thông tuyến KCB BHYT 
giữa tuyến xã và tuyến huyện trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1/1/2016. Sáu là, mở thông tuyến điều trị nội 
trú BHYT đến tuyến tỉnh và tuyến Trung ương trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ gia đình 
nghèo và người dân tộc thiểu số tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn; từ ngày 1/1/2021, mở thông tuyến tỉnh cho điều trị nội trú BHYT trên toàn quốc và nâng mức 
hưởng từ 30% hiện hành lên 40% tại tuyến Trung ương đối với người tham gia BHYT tự đi KCB... 

Bài 2: Còn rào cản từ nhiều phía 
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Tính đến cuối năm 2014, Phú Yên mới chỉ có gần 66% người dân tham gia BHYT. Còn lại phần 
lớn những lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ, lao động ở lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông 
thôn, hộ cận nghèo thì còn gặp khó khăn khi tham gia. Như vậy, tiềm năng phát triển BHYT tự 
nguyện là rất lớn. 

MỞ RỘNG DỊCH VỤ, VẬN ĐỘNG BHYT TỰ NGUYỆN  

  

5 năm thực hiện Luật BHYT, đối tượng tham gia và tỉ lệ bao phủ BHYT ở Phú Yên tăng qua từng 
năm. Năm 2009, tỉ lệ bao phủ BHYT là 49,2%, năm 2013 là 61% và cuối năm 2014 là gần 66%. 
Công tác khám chữa bệnh từng bước được cải thiện, quyền lợi của bệnh nhân tham gia BHYT được 
đảm bảo với tần suất khám chữa bệnh ngày càng tăng, từ năm 2009 đến nay, tần suất khám chữa bệnh 
BHYT trung bình là 2,6 lần/thẻ. Tuy nhiên, so với cả nước, tỉ lệ người dân tham gia BHYT ở Phú 
Yên còn thấp; chưa đạt kế hoạch tỉnh giao. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ cho lộ trình tiến tới 
BHYT toàn dân của tỉnh. 

Toàn tỉnh hiện có 131 đại lý thu BHYT tự nguyện thông qua hệ thống bưu điện và 297 đại lý thu 
BHYT tự nguyện do UBND các xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh. 

Ông Huỳnh Công Định, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: “Công tác thu BHYT tự nguyện qua hệ 
thống bưu điện được triển khai từ tháng 10/2011 và mới đây, Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm 
thu BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện ở 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Phú Yên. Điều thuận lợi 
của Bưu điện Phú Yên khi triển khai dịch vụ này chính là hệ thống bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã 
được phân bổ đều khắp các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp 
cận, liên hệ tham gia BHYT tự nguyện”. Gần 3 năm triển khai dịch vụ thu BHYT tự nguyện qua hệ 
thống bưu điện cho thấy công tác thu BHYT tự nguyện luôn có sự phát triển và tăng đều qua các 
tháng. 

Chị Nguyễn Thị Hiền, 45 tuổi, tiểu thương phường 3 (TP Tuy Hòa) cho rằng, trước đây, vì chưa được 
thông tin đầy đủ về quyền lợi nên chị không mua BHYT. Nay thấy có BHYT sẽ yên tâm hơn khi 
không may đau bệnh, chị đã đến Bưu điện Trung tâm TP Tuy Hòa đăng ký tham gia. 

Không những thế, hiện nay, tại các xã, phường đều có đại lý thu BHYT tự nguyện, nên người dân có 
điều kiện tham gia BHYT hơn. Chị Nguyễn Thị Xuân Hiền, chủ đại lý thu BHYT tự nguyện ở phường 
5 (TP Tuy Hòa), cho biết: “Hiện nay, mỗi thẻ BHYT có giá 621.000 đồng/năm, không quá cao so với 
mức thu nhập của người dân thành phố. Có tháng tôi tư vấn được 20 đến 30 người tham gia”. 



Với BHYT học sinh, sinh viên, nhờ làm tốt công tác vận động và giao chỉ tiêu về các trường, nên năm 
học 2014-2015, toàn tỉnh có khoảng 95% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT, tăng 6% so với năm học 
trước. Có nhiều trường, tỉ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Cô Nguyễn Thị Họa My, nhân viên y 
tế Trường THCS KPá KLơng, xã Cà Lúi (huyện Sơn Hòa) cho biết: “Để đảm bảo đạt chỉ tiêu trên 
95% học sinh tham gia BHYT, tôi tuyên truyền cho các em và phụ huynh về lợi ích của BHYT và 
định hướng tiến tới BHYT toàn dân. Cùng với hoạt động này, trong năm, trường đã củng cố phòng 
khám chữa bệnh, hướng dẫn, giúp đỡ các em các thủ tục khám chữa bệnh BHYT”. 

Phú Yên hiện có hơn 200.000 phụ nữ trong độ tuổi lao động. Ngoài hơn 30.000 phụ nữ đã tham gia 
BHYT bắt buộc, số còn lại thuộc đối tượng tham gia BHYT tự nguyện, trong đó hầu hết là hội viên 
thuộc Hội LHPN cơ sở. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu mở rộng đối tượng tham BHYT tự nguyện 
của tỉnh cũng như nguyện vọng và đặc thù giới nữ, 5 năm qua, BHXH tỉnh và Hội LHPN Phú Yên 
phối hợp triển khai kế hoạch liên ngành tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia BHYT tự 
nguyện. Theo đó, Hội LHPN các cấp chủ động lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị để tuyên 
truyền chính sách BHYT tự nguyện phù hợp với từng địa bàn, đưa công tác vận động thực hiện chính 
sách này ở mỗi địa phương vào nội dung nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức hội, phát 
triển hội viên. Mỗi cấp hội phấn đấu hàng năm vận động ít nhất từ 20% hội viên tham gia BHYT tự 
nguyện. Tổng số nữ tham gia BHYT tự nguyện hàng năm chiếm khoảng 65%, một số huyện trên 75%. 

CÒN NHỮNG RÀO CẢN 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phần lớn người cận nghèo không mặn mà với BHYT 
là do khó khăn về kinh tế. Theo Luật BHYT, dù hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% mức phí 
BHYT, nhưng mỗi người dân vẫn phải nộp gần 200.000 đồng/người/năm để mua BHYT. Nếu một gia 
đình có 4 người, thì việc bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua BHYT là điều rất khó so với thu nhập của họ. 
Chính vì vậy, rất nhiều hộ cận nghèo không thể tham gia BHYT. 

Mặt khác, nhiều người dân, nhất là hộ lao động chưa nhận thức được hết lợi ích khi tham gia BHYT. 
Như trường hợp của chị Võ Thị Thanh (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), là lao động tự do, làm thuê 
làm mướn, thu nhập bấp bênh qua ngày, chồng bị bệnh nặng. Chị Thanh thổ lộ: “Do không có BHYT 
nên tôi phải tự lo mọi khoản chi phí khám, chữa bệnh cho chồng. Số tiền hơn 20 triệu đồng viện phí là 
quá sức đối với gia đình tôi. Biết rằng tham gia BHYT là để dự phòng, nhưng nhà tôi phải bỏ ra hơn 3 
triệu đồng để mua 5 thẻ BHYT thì cũng xót”. 

Một nguyên nhân nữa khiến việc khám, chữa bệnh bằng BHYT chưa thu hút được người dân là do 
chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế chưa bảo đảm. Mặc dù hệ thống khám chữa bệnh, trong 
đó có y tế cơ sở trong những năm gần đây đã được chú trọng đầu tư, nâng cấp về trang thiết bị kỹ thuật 
và củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ y tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân nói chung và của người tham gia BHYT nói riêng. 

Một thực tế nữa là quy định về thời điểm mua BHYT không bó buộc, người dân có tiền mua BHYT tự 
nguyện lúc nào cũng được. Do vậy dẫn đến tình trạng người dân không mặn mà tham gia BHYT ngay 
từ đầu, mà chỉ khi bị mắc bệnh thì họ mới nghĩ đến việc mua BHYT. 

Theo quy định, người dân đăng ký mua BHYT ở đâu thì khám, chữa bệnh ban đầu ở đó. Phần lớn, 
người cận nghèo đều đăng ký mua BHYT ở trạm y tế xã, phường nên đây cũng là nơi khám chữa bệnh 
ban đầu của người cận nghèo. Trong khi trên thực tế, hầu hết trạm y tế xã, phường vẫn còn thiếu về 
trang thiết bị. Nếu trong trường hợp mắc bệnh nặng, phải chuyển lên tuyến trên người bệnh sẽ rất mất 
thời gian, nhiều thủ tục rườm rà. Hơn nữa, các danh mục thuốc được phát theo diện BHYT vẫn chỉ là 
loại thuốc thông thường; những thuốc đặc trị, đắt tiền vẫn nằm ngoài danh mục được thanh toán. Công 
tác tuyên truyền tới hộ cận nghèo về BHYT ở nhiều địa phương chưa được chú trọng, dẫn tới tình 
trạng, nhiều người trong diện cận nghèo không biết mình được hưởng lợi ích gì từ BHYT. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: BHYT cũng giống như một loại hàng hóa. Muốn 
thu hút người dân không chỉ giá rẻ là đủ mà chất lượng cũng phải đảm bảo. Tình trạng quá tải ở các 
bệnh viện khiến cho chất lượng khám, chữa bệnh không đảm bảo là điều bức xúc nhất hiện nay của 
người dân. 

Mới đây, tại Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện luật, bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết: BHYT 
có thể đóng hàng tháng, hàng quý hoặc định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Người tham gia 
BHYT được Quỹ BHYT chi trả các chi phí sau: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám 



thai định kỳ, sinh con; vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu 
hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Các trường hợp không được 
hưởng BHYT là điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng, khám sức khỏe; xét nghiệm 
chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị; sử dụng dịch vụ thẩm mỹ... Người tham gia BHYT có 
quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, huyện 
hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến 
Trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc 
lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa 
bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo 
quy định. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu vào mỗi đầu quý... 

 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 705/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một 
số đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo từ ngày 
1/1/2013 được hỗ trợ 100%, thời gian hỗ trợ 5 năm. Người thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống tại các 
huyện Đồng Xuân, Sông Hinh cũng được hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT. Hộ cận nghèo còn lại 
được Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị của thẻ BHYT. Hiện nay, người cận nghèo ở Phú Yên chiếm tỉ lệ 
11,42% dân số toàn tỉnh. Năm 2014, chỉ có 14.000 người cận nghèo tham gia BHYT tự nguyện. 

Bài Cuối: Vào cuộc đồng bộ tháo gỡ vướng mắc 
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Tiện lợi hơn khi sử dụng các dịch vụ hành chính công 

Người dân trong tỉnh đang dần quen với việc sử dụng các dịch vụ hành chính công do Bưu điện tỉnh 
Đồng Tháp khai thác và phục vụ: giao, nhận các loại giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân (CMND), 
hộ chiếu, giấy phép lái xe, thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh... Chi phí người dân chi trả cho 
các dịch vụ này dao động từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng (tùy theo cự li và mức độ quan trọng của các 
loại giấy tờ). 

Trước đây, người dân ở các huyện, thị xã phải về TP.Cao Lãnh để nhận giấy CMND nên tốn nhiều 
thời gian, chi phí đi lại. Nắm bắt nhu cầu này của người dân, năm 2012, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp bắt 
đầu khai thác dịch vụ trả giấy CMND đến tận nhà khách hàng. Dịch vụ này được người dân đón nhận 
nhiệt tình. Anh Đỗ Ngọc Tài ngụ khóm 4, phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Sau khi làm thủ tục xin 
cấp giấy CMND xong, phải trở lại nơi nộp giấy để nhận CMND, rất mất thời gian, trong khi tôi rất 
bận. Vì vậy, tôi đăng ký dịch vụ bưu điện để được cấp phát giấy CMND theo địa chỉ. Tôi thấy dịch vụ 
này rất tiện lợi...”. 

Năm 2013, 2014, Bưu điện tỉnh tiếp tục khai thác các dịch vụ hành chính công khác, nâng tổng số hiện 
nay có 16 dịch vụ. Bưu điện Đồng Tháp có mối quan hệ với các đơn vị như: Công an tỉnh, Sở Y tế, 
Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ phận một cửa của 
UBND nhiều huyện, thị, thành. Khi người dân đến làm thủ tục và đăng ký dịch vụ, ngay sau khi cơ 
quan cấp xong giấy phép, Bưu điện sẽ chuyển đến người nhận trong vòng 24 giờ, nếu ở khu vực nội 
tỉnh, còn liên tỉnh thời gian nhận tối đa là 36 giờ. 

Không chỉ phục vụ cho người dân tuyến huyện, thị xã, dịch vụ còn có tại 8/144 bộ phận một cửa của 
UBND xã, phường, thị trấn: xã Tân Hòa, Tân Bình, Phú Lợi, Tân Phú, thị trấn Thanh Bình (huyện 
Thanh Bình), xã Hòa Tân, xã Phú Hựu, xã An Khánh (huyện Châu Thành). Đối với những người vi 
phạm an toàn giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính, khi sử dụng dịch vụ hành chính công cũng rất 
tốt vì đỡ phải đi lại nhiều lần. 

Ngoài các dịch vụ trên, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh chi trả lương hưu cho 
đối tượng nghỉ hưu tận nhà và tại Bưu điện trung tâm huyện, thị xã, hệ thống bưu điện văn hóa xã. 
Hình thức chi trả này giúp cho cán bộ nghỉ hưu tại các xã, thị trấn trong tỉnh không phải vất vả đi lại 
nhận tiền. Dịch vụ phát lương hưu tận nhà được thực hiện tại huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, 
huyện Tân Hồng, các huyện còn lại người dân sẽ đến bưu điện văn hóa xã để nhận. Do sự tiện lợi nên 
trung bình mỗi tháng có khoảng 3.086 sản phẩm được chuyển qua dịch vụ hành chính công đến tay 
người nhận. Riêng chi trả bảo hiểm xã hội có 6.200 người đăng ký sử dụng dịch vụ. 

Anh Nguyễn Trung Dân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Khi mới đưa dịch vụ hành chính 
công vào khai thác, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn do đây là dịch vụ mới, người dân chưa tin cậy, 
sợ thất lạc giấy tờ... Sau thời gian sử dụng thử các dịch vụ này, người dân thấy rất tiện lợi vì đỡ phải đi 
lại mất thời gian, tốn kém chi phí. Ngoài duy trì các dịch vụ đã khai thác từ năm 2012 đến nay, năm 
2015, chúng tôi sẽ mở rộng thêm dịch vụ thu bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội, đồng thời sẽ 
mở rộng dịch vụ đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh...”. 

Việc khai thác các dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh cho thấy sự năng động, nhạy bén của 
đơn vị khi bắt nhịp với nhu cầu thực tế của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân... 

C.Phương 
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160.000 đơn hàng trong ngày mua sắm trực tuyến 2014 

Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức 
tổng kết Ngày mua sắm trực tuyến 2014.  

Hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia ngày mua sắm trực tuyến 2014 

Những con số tổng kết Ngày mua sắm trực tuyến 2014 

Theo thống kê riêng trên website của chương trình (www.onlinefriday.vn), đã có gần 2 triệu lượt truy 
cập vào các hệ thống thông tin với tổng số gần 10,7 triệu lượt xem. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch 
của các doanh nghiệp (DN) tham gia ước tính đạt 154 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần. Tổng số đơn hàng ước 
tính đạt hơn 160.000, tăng hơn 3 lần so với ngày trung bình trong năm. 

Trong đó, nhóm mặt hàng công nghệ, thời trang, gia dụng - gia đình chiếm ưu thế trong hoạt động 
mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng với trên 80% tổng số đơn hàng toàn thị trường. Lĩnh vực 
hàng không có 2 đơn vị tham gia là Vietjet và Jetstar, cùng với các chương trình khuyến mãi lớn và 
thời gian đặt vé linh hoạt nên đã thu được trên 4% tổng số đơn hàng toàn thị trường. 

Phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt hoặc giao hàng nhận tiền và chuyển khoản vẫn 
chiếm ưu thế. Đánh giá chung, có gần 50% DN bán hàng đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát 
chưa tốt, trong đó có 9% đánh giá là kém. Điều này cho thấy các DN chuyển phát cần tiếp tục nâng 
cao chất lượng dịch vụ. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ngày mua sắm trực tuyến 2014 đã đạt nhiều thành tích đáng kể trong 
công tác tổ chức. Trong đó, việc tổ chức chương trình đã đáp ứng được nhu cầu muốn có một sự kiện 
quy mô toàn quốc về thương mại điện tử, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia mạnh mẽ 
của nhiều DN và các đơn vị truyền thông. Đông đảo người tiêu dùng quan tâm và kết quả đạt được tại 
nhiều DN cao hơn mong đợi. 

Tuy nhiên, chương trình còn một số hạn chế như hoạt động truyền thông còn triển khai chậm, công 
nghệ hỗ trợ chương trình chưa tốt. Ý thức của một số DN chưa cao, việc tham gia mang yếu tố trục 
lợi. Sự hỗ trợ từ ban tổ chức và các đơn vị nòng cốt tới các DN chưa hiệu quả và chưa công bố, tiến 
hành xử lý các DN vi phạm quy chế của chương trình. 

Ngày mua sắm trực tuyến 2015 

Ngày mua sắm trực tuyến 2015 được dự kiến lên kế hoạch với 3 mục tiêu chính: dịch vụ đảm bảo, 
khuyến mại chất lượng và truyền thông toàn diện. Để thực hiện được 3 mục tiêu trên, chương 
trình Ngày mua sắm trực tuyến 2015 phải thực hiện những nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, duy trì các hoạt động thường niên, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khuyến mại của DN. 



Thứ hai, kết hợp Online và Offline, các hoạt động truyền thông cần quy mô, bài bản cho chương trình 
Ngày mua sắm trực tuyến 2015. 

Thứ ba, nâng cấp toàn diện hệ thống OnlineFriday.vn, đồng thời đề xuất Chính phủ có hỗ trợ đặc biệt 
về chính sách. 

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin khuyến mãi uy tín dành cho người tiêu dùng cần dự kiến được xây 
dựng để đánh giá uy tín DN đăng thông tin khuyến mãi, phối hợp với hệ thống quản lý website TMĐT 
của Bộ Công thương công bố website vi phạm cảnh báo cho người tiêu dùng. Ngày mua sắm trực 
tuyến 2015 sẽ hỗ trợ các DN về truyền thông thương hiệu, sản phẩm tốt cho người tiêu dùng và hỗ trợ 
DN đưa thông tin khuyến mại đến các khách hàng đã đăng kí nhận email thông tin khuyến mại thường 
xuyên.  

Nguyễn Quyên 
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Ngày Mua sắm trực tuyến thu về 7,5 triệu USD 

Trong vòng 24h ngày 5/12, số hàng trực tuyến của các đơn vị đã tăng hơn 3 lần thông thường. Lượng 
khách nam giới đông hơn nữ, song người mua vẫn chủ yếu trả tiền mặt. 

Nhiều số liệu thống kê về Ngày Mua sắm trực tuyến (Online Friday) đầu tiên của Việt Nam 
(5/12/2014) vừa được ban tổ chức công bố chiều nay tại Hà Nội. Theo đó, trong vòng 24h, các đơn vị 
tham gia đã nhận tổng cộng 160.000 đơn hàng, cao gấp 3,2 lần ngày thường. Tổng cộng, lượng hàng 
bán được có giá trị 154 tỷ đồng (tương đương 7,5 triệu USD), tăng 2,5 lần so với doanh số thông 
thường. 

Sản phẩm bán chạy nhất trong ngày này là hàng công nghệ, thời trang và đồ gia dụng. Riêng 3 nhóm 
sản phẩm trên chiếm trên 80% tổng số đơn hàng. Hàng không cũng là lĩnh vực khá hút khách khi 2 
doanh nghiệp tham gia (trên tổng số 1.000 đơn vị) là Jetstar và Vietjet đã có lượng vé bán ra chiếm 4% 
số đơn hàng . 

 

Đồ công nghệ, đồ gia đình - gia dụng và thời trang là những sản phẩm bán chạy nhất trong  
Ngày Mua sắm. 

Là chương trình bán hàng trực tuyến nhưng đa số khách lựa chọn phương thức thanh toán truyền 
thống là trả tiền mặt khi nhận hàng (72%) hoặc chuyển khoản qua ngân hàng (13%). Thanh toán điện 
tử, bao gồm ví điện tử, thẻ thanh toán, Internet Banking chỉ chiếm 11%. Tuy vậy, lượng người sử dụng 
Mobile Banking để thanh toán qua di động chiếm 2%. Tỷ lệ này khá cao so với dự báo. 

Với những doanh nghiệp tham gia, Ngày mua sắm là cơ hội hiếm có để quảng bá thương hiệu. Bà Lê 
Minh Thúy, đại diện Công ty Lingo cho biết họ bất ngờ vì hiệu ứng mà chương trình mang lại. Riêng 
trong ngày OnlineFriday, lượng đơn hàng của doanh nghiệp tăng 500% so với bình thường. "Từ đó 
đến nay, chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới. Lượng truy cập tăng hẳn so với trước khi diễn ra sự 
kiện", bà Thúy cho biết. 

Các doanh nghiệp đảm nhiệm khâu chuyển phát cũng thu được nhiều thành quả. Viettelpost và Vnpost 
ghi nhận tăng trưởng 200% đến 250% về lượng đơn hàng. "Chúng tôi bất ngờ về lượng khách hàng ở 
nông thôn, khi mà có tới 46% đơn hàng được chuyển đến các địa chỉ ở huyện, xã", đại diện của 
Viettelpost cho biết. 



Tuy nhiên, trong sự kiện Ngày Mua sắm đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, vẫn còn nhiều lúng túng trong 
khâu tổ chức. Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử, ông Nguyễn Thanh Hưng nhận định nếu 
lượng truy cập và mua hàng lớn hơn, các doanh nghiệp có thể đối diện nhiều khó khăn vì chưa kịp 
chuẩn bị. Ngay cả Công ty Lingo cho biết cho đến nay, vẫn còn nhiều đơn hàng của Ngày mua sắm 3 
tuần trước đó chưa được chuyển đi hết do còn khúc mắc về địa chỉ của người nhận. 

Sau chương trình, đa số doanh nghiệp (55%) đánh giá website OnlineFriday chưa đạt yêu cầu, tốc độ 
truy cập chậm. Gần 50% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ chuyển phát chưa tốt. 

Về mặt truyền thông, bên cạnh sự hậu thuẫn từ các kênh online như việc Báo điện tử VnExpress bảo 
trợ thông tin cho chương trình, kênh quảng bá offline vẫn chưa được chú trọng, do thời gian chuẩn bị 
chương trình quá gấp gáp. 

Ngoài ra, kết quả thu được vẫn còn khiêm tốn nếu so sánh với sự kiện tương tự của các nước lớn. 
Tổng Thư ký Nguyễn Thanh Hưng lấy ví dụ tại Mỹ, ngày mua sắm Cyber Monday năm ngoái chỉ có 
800 doanh nghiệp tham gia nhưng thu về 1,7 tỷ USD. Tại Trung Quốc, dịp mua sắm qua mạng có 
20.000 doanh nghiệp tham gia và thu về 5,75 tỷ USD. Còn ở Thái Lan, sự kiện tương tự năm vừa rồi 
thu về 15,7 triệu USD. "Tuy nhiên, đây mới là kết quả của lần tổ chức đầu tiên. Chúng ta có quyền hy 
vọng doanh số sẽ còn tăng mạnh trong những Ngày Mua sắm của các năm tới", ông Nguyễn Thanh 
Hưng nhận định. 

Một số kêt quả của Ngày Mua sắm trực tuyến: 

- Tổng số lượt truy cập của website của chương trình OnlineFriday.vn: 1,9 triệu visit. Tổng số lượt 
xem thông tin: 10,6 triệu pageview 

- Cơ cấu độ tuổi của người truy cập chương trình: Nhóm 18 đến 24 tuổi và 25 đến 34 tuổi chiếm đa số, 
lần lượt 27,5 và 33,5% 

- Tỷ lệ giới tính của những người tìm hiểu thông tin chương trình: 54,15% nam và 45,85% nữ 

- Địa điểm truy cập: 32,62% truy cập đến từ Hà Nội; 36,22% khác đến từ TP HCM; Đà Nẵng chiếm 
4,5%. Các địa phương khác và không xác định chiếm khoảng 27% 

- Thiết bị truy cập: người dùng máy tính truy cập chiếm đa số (72,46%). Người dùng di động chiếm 
21.63% và máy tính bảng chiếm 5,91%. 

Thanh Bình 

 


