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Bưu điện tỉnh: Tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt 
Nam về vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia 
đình, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo và ra quân vận động Nhân dân tham 
gia BHYT hộ gia đình ở 64/64 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Qua đó, góp phần 
thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đảm bảo an sinh xã 
hội. 

 

Bưu điện tỉnh Bạc Liêu ra quân tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia BHXH tự 
nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP. Bạc Liêu (ảnh 1 và 2). 

CHÍNH SÁCH ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN 

Phải khẳng định rằng, BHYT là một chính sách đậm tính nhân văn, không ngừng phát huy vai 
trò, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc “tương thân, tương ái” và thể hiện nghĩa cử 
“mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Thông qua chính sách này, đã giúp cho nhiều gia 
đình trút được gánh nặng tài chính nếu không may bị ốm đau, bệnh tật cần chi phí điều trị lớn. 

Với chính sách trên, đã có hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân nghèo có điều kiện điều trị, khám 
chữa bệnh và vượt qua khó khăn. Cụ thể năm 2019, toàn tỉnh Bạc Liêu đã thanh toán chi phí 
khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho hơn 2.745.160 lượt người, với tổng số tiền 843.553 triệu 
đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã chi khám chữa bệnh hơn 381.490 triệu đồng cho 
1.193.442 lượt người. Từ những con số cụ thể trên cho thấy, nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe của người dân ngày càng tăng và tấm thẻ BHYT chính là giải pháp tài chính bền vững 
cho những lao động nghèo, hoặc những gia đình có thu nhập thấp. Xuất phát từ thực tế này, 
việc tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình không chỉ có ý nghĩa xã hội, mà còn là nhu cầu để 
các gia đình chủ động phòng ngừa rủi ro nếu chẳng may bị bệnh. 



 

Nhân viên ngành Bưu điện tuyên truyền trực tiếp cho các hộ mua bán ở chợ Phước Long 
(huyện Phước Long). 

HÃY TÍCH CỰC THAM GIA BHYT 

Với mục tiêu tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khỏe và hướng đến thực hiện thắng lợi 
mục tiêu BHYT toàn dân, ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã vận dụng linh hoạt các hình thức 
tham gia BHYT tự nguyện và tạo mọi điều kiện để các thành viên trong hộ gia đình đều tham 
gia. 

Theo đó, để tham gia BHYT tự nguyện, có thể đăng ký tham gia theo hình thức hộ gia đình 
với mức đóng được tính như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người 
thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng 
của người thứ nhất; người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; người thứ 
năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 

Đặc biệt, người tham gia BHYT được tùy chọn một cơ sở y tế khám, chữa bệnh ban đầu thuận 
lợi, gần nơi làm việc, hoặc nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan BHXH; được đổi nơi đăng 
ký ban đầu vào đầu mỗi quý; được giảm chi phí khám chữa bệnh. Tùy vào từng đối tượng và 
tình hình bệnh tật, tai nạn… mà người tham gia BHYT sẽ được miễn phí hoàn toàn hoặc một 
phần chi phí điều trị, khám chữa bệnh. 

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến: Người bệnh sẽ được hỗ trợ chi trả chi phí khám 
bệnh theo các mức 80%, 95%, 100% tùy vào từng đối tượng khác nhau. 

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến: Người tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ 40% chi phí 
điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 
31/12/2020 và 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% 
chi phí tại bệnh viện tuyến huyện. 

Đối với các trường hợp người tham gia BHYT sống tại xã đảo, huyện đảo, người dân tộc 
thiểu số, người thuộc hộ nghèo ở vùng kinh tế khó khăn sẽ được hưởng mức hưởng đúng 
tuyến kể cả khi khám chữa bệnh trái tuyến. 

Thực tế qua thống kê và điều tra từ ngành Y tế cho thấy, số người mắc các bệnh mãn tính và 
các bệnh “thời đại” ngày càng cao như: tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, xương khớp…, 
đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, người dân chỉ tham gia điều trị và mua BHYT 
khi phát hiện bệnh. Do vậy, việc tham gia BHYT để chủ động khám chữa bệnh và có ngay 
giải pháp can thiệp, nhằm bảo vệ sức khỏe là rất cần thiết. Đây cũng là cách thể hiện tinh thần 



chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn 
dân. 
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Nói không với việc vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính 

Sáng 24-7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nhà 
nước lĩnh vực bưu chính 6 tháng đầu năm 2020 và ký cam kết nói không với việc chấp 
nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.  

 

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính ký cam kết “Bảo đảm an toàn, an ninh bưu 
chính và nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường 

bưu chính”. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính với 176 điểm 
phục vụ và 29 thùng thư công cộng. Trong đó, Bưu điện tỉnh chiếm phần lớn thị phần với 133 
điểm phục vụ bưu chính, phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị khác chủ yếu 
cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn TP. Đồng Hới. 

  

Các doanh nghiệp đã cung cấp các dịch vụ mang tính hỗ trợ cho thương mại điện tử,như: giao 
hàng tận nơi, thu tiền tận nơi cho các cá nhân doanh nghệp, tổ chức kinh doanh trực tuyến. 
Các doanh nghiệp đã tuân theo bản giá cước công khai; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại khách 
hành theo quy trình đã niêm yết công khai; triển khai các nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh 
trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.  

  

Về thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh việc triển 
khai dịch vụ tại Trung tâm hành chính công, tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, đồng 
thời, giảm giá cước chuyển phát để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua 
đường bưu chính, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. 

  

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính cũng đã được phổ biến các quy 
định trong lĩnh vực bưu chính tại Nghị định 15-2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt 



vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử. 

  

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn đã ký cam kết 
“Bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính và nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát 
hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”. 

  

Phan Phương 


