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Bưu điện thành phố Hà Nội: Tối ưu hóa mạng lưới, ứng dụng công nghệ hiện đại 

Nâng cao tiềm lực, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệĐảng bộ Đại học Quốc gia 
Hà Nội: Quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiếnĐột phá để xây dựng Đảng bộ Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh 

Trong 5 năm (2015-2020), lĩnh vực bưu chính có sự cạnh tranh quyết liệt, song Bưu điện 
thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng mạnh mẽ với hầu hết chỉ số tăng mức hai chữ 
số. Nhiệm kỳ 2020-2025, Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu là doanh 
nghiệp bưu chính giữ thị phần số 1 tại địa bàn Thủ đô và là đơn vị hàng đầu của Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

Khách hàng đến đăng ký dịch vụ tại cửa hàng giao dịch số 5 Phạm Hùng. Ảnh: Vũ Bảo 

Chia sẻ về mục tiêu đặt ra, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện 
thành phố Hà Nội cho biết: Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng Đảng bộ 
đoàn kết, đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh toàn diện hằng năm; là doanh nghiệp dẫn đầu 
thị phần bưu chính trên địa bàn và là đơn vị tiêu biểu của Tổng công ty. 

Để thực hiện các mục tiêu này, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đề ra một số nhiệm vụ 
trọng tâm: Triển khai chuyển đổi nền tảng kinh doanh từ dựa trên thế mạnh về quy mô mạng 
lưới và lao động dựa trên ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ; khai thác tối đa 
ưu thế mạng lưới bưu chính công cộng để cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu 
cầu của người dân; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối cơ quan, 
chính quyền với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; có phương án quy hoạch nâng cao năng lực 
đội ngũ, thu hút lao động có chất lượng cao, đặc biệt là lao động quản lý, lao động trẻ, lao 
động trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo, phát triển kinh doanh. 

“Chúng tôi tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thị trường, phát triển kinh 
doanh đồng bộ các nhóm dịch vụ trụ cột: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân 
phối truyền thông và dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội” - Bí thư Đảng ủy Nguyễn 
Hùng Sơn cho biết. Vì vậy, Bưu điện thành phố Hà Nội đưa ra 4 giải pháp chủ yếu về sản 



xuất kinh doanh và 7 giải pháp xây dựng Đảng. Trong đó, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh, Bưu điện tiếp tục thay đổi triệt để phương thức lãnh đạo, điều hành, cơ chế cho người 
lao động... 

Cụ thể, Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động. Trước 
tiên sẽ là tối ưu hóa mạng lưới, quản lý và vận hành mạng lưới trên cơ sở tự động hóa và ứng 
dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, triển khai ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu 
logistics trong và ngoài nước, bảo đảm cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, linh hoạt, 
hỗ trợ cho sự phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, đô thị thông minh; ngoài ra còn chú 
trọng việc quản lý, khai thác dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ tối ưu cho sản xuất kinh doanh như nắm 
bắt nhu cầu khách hàng và thị trường. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần 
thực hiện các đột phá lớn và toàn diện, chú trọng vào việc đổi mới cơ chế, ưu tiên nguồn lực 
cho hoạt động đổi mới sáng tạo… 

“Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát cũng như bổ sung, cập nhật chủ trương, 
nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn... để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Vì vậy, chúng tôi 
tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhất những mục tiêu mà Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 
2020-2025) Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đã đặt ra” - đồng chí Nguyễn Hùng Sơn 
nhấn mạnh. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Tổng 
doanh thu, doanh thu tính lương, năng suất lao động tăng bình quân 25%/năm trở lên; lợi 
nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm trở lên. Các nhóm dịch vụ trụ cột tăng trưởng bình 
quân 20-25%/năm trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% chi, đảng bộ cấp cơ 
sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; bồi dưỡng, 
kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên. 
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Hà Nội trưng bày tem, vật phẩm bưu chính giá trị nhân kỷ niệm 1010 năm 

Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 sẽ được tổ chức để chào mừng các sự kiện 
kỷ niệm trọng đại của đất nước và Hà Nội trong năm 2020. 

Chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 
năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hội Tem Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm Tem Bưu chính 
Hà Nội mở rộng 2020. Sự kiện cũng để chuẩn bị cho Triển lãm Tem Bưu chính quốc gia 
Vietstampex. 

Được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bảo trợ, Hội Tem Hà Nội phối hợp với các Hội Tem: 
Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty Tem Bưu chính 
tổ chức Triển lãm lần này. 

Triển lãm cũng là dịp tạo điều kiện cho các hội viên, thanh thiếu niên sưu tập tem được giao 
lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bộ sưu tập, phát triển phong trào sưu 
tập tem. 

 

Rất nhiều người yêu thích sưu tập tem đã đến tham dự triển lãm trước đây  

Với khoảng 200 khung trưng bày tiêu chuẩn, Triển lãm quy tụ các bộ sưu tập tem đến từ các 
Hội Tem: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, số lượng các khung dự 
thi: Sưu tập chuyên đề 75 khung, Sưu tập Truyền thống 10 khung, Sưu tập tuổi trẻ 10 khung, 
còn lại là các khung Sưu tập Bưu thiếp cực đại, Sưu tập Mở và Một khung. Bên cạnh các 
khung dự thi, Triển lãm còn trưng bày 25 khung Danh dự. 

Các bộ sưu tập giới thiệu nhiều mẫu tem và vật phẩm bưu chính quý hiếm, có giá trị cao trong 
nước và quốc tế, thể hiện sự nghiên cứu, tìm kiếm, sưu tầm công phu của các tác giả với nhiều 
độ tuổi khác nhau. Tác giả lớn tuổi nhất tham dự Triển lãm năm nay đã trên 90 tuổi. Tác giả 
nhỏ tuổi nhất chỉ mới 10 tuổi. 

Các bộ sưu tập tem tham dự Triển lãm hướng tới chủ đề "Đổi mới và phát triển bền vững" 
mang đến cho công chúng thêm tình yêu quê hương, đất nước, về những thành tựu trong công 
cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 



Trong khuôn khổ Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 sẽ diễn ra Lễ trao giải cho 
các tác giả có bộ sưu tập tem chất lượng tốt, được lựa chọn kỹ lưỡng, làm cơ sở hoàn chỉnh để 
tham gia Triển lãm Tem Bưu chính quốc gia Vietstampex. 

Triển lãm được tổ chức tại Bưu điện Hà Nội, 75 phố Đinh Tiên Hoàng và mở cửa đón khách 
tham quan từ ngày 10/10/2020 đến ngày 12/10/2020. 

Hoàng Linh 
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Chuyện chưa kể về những đêm trắng của nữ nhân viên bưu điện vùng cao 

Hàng chục năm công tác tại một điểm bưu điện ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, chị 
Giang chia sẻ: “Đam mê là chìa khóa giúp tôi theo đuổi nghề”. 

 “Nỗi oan” của nữ nhân viên bưu điện 

7 giờ tối, vừa ngồi vào mâm cơm do chồng chuẩn bị, một người khách gõ cửa yêu cầu gửi 
hàng, chị Lò Thị Giang (SN 1981) lại tất tả đi bộ từ nhà ra bưu điện. 

Chị bắt đầu làm các thủ tục cho khách hàng. Khi trở về nhà, mâm cơm cũng đã nguội. 

“Đó là đặc thù công việc của tôi - không có giờ giấc cố định”, người phụ nữ có 13 năm gắn bó 
với công việc tại Bưu điện văn hóa xã Chà Cang (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) nói. 

 

Chị Lò Thị Giang, Trưởng Bưu điện văn hóa xã Chà Cang 

Chà Cang là xã nghèo biên giới, đất rộng dân cư thưa thớt. Muốn đến bưu điện, người dân 
phải trải qua một quãng đường không hề dễ đi. 

Vì vậy, nếu như họ không đến đúng giờ hành chính (7-11h trưa và 2-5h chiều), chị Giang vẫn 
phải thông cảm, giúp họ thực hiện giao dịch. 

“Nhiều hôm, tôi chưa dậy đã thấy người dân đến rồi. Họ không nắm rõ quy định giờ giấc nên 
cứ đến giờ nào là yêu cầu mình làm việc luôn. Thương họ đi xa, nếu phải đợi sẽ về nhà rất 
muộn, tôi vẫn cố gắng giải quyết công việc”, chị Giang nói. 



Bưu điện Văn hóa xã Chà Cang có 4 thành viên. Ngoài chị Giang - Trưởng bưu điện, còn 1 
người bưu tá và 2 người giao thư, hàng (đi xe máy giao hàng ở các vùng sâu, vùng xa nơi xe ô 
tô không thể vào). 

Họ phải đảm bảo vận chuyển đơn thư, hàng hóa, giao dịch chuyển tiền… cho người dân ở 4 
xã miền núi là Nậm Khăn, Pa Tần, Chà Cang và Chà Tở của huyện Nậm Pồ. 

Công việc của họ nhiều nhất là sau 5h chiều. Giờ này - theo quy định các giao dịch sẽ dừng 
nhưng đây lại là lúc các công chức, viên chức mới kết thúc giờ làm, đến bưu điện xã để gửi 
hàng hóa. Vì vậy chị Giang lại phải ở lại làm thêm. Sau 7h tối, chị mới trở về nhà. 

Không chỉ công việc quá tải, chị và các đồng nghiệp cũng gặp nhiều áp lực khi người dân ở 
đây còn chưa hiểu hết các quy định trong ngành. 

13 năm làm việc, chị ấn tượng nhất với một vị khách nữ, khoảng 60 tuổi. 

Đó là một ngày thứ Bảy, cách đây 2 năm. Một người dân tộc H'Mông, đi xe máy hơn 80km 
đến bưu điện xã Chà Cang để gửi 10 triệu đồng tiền mặt cho con trai ở Hà Nội đóng học phí. 

Sau khi hoàn tất công việc, chị Giang đã in biên lai để đưa cho người phụ nữ này và bà về 
nhà. 

Tuy nhiên ngày Chủ nhật, ngân hàng không thực hiện giao dịch nên con trai bà chưa nhận 
được tiền. Bà quay lại bưu điện xã và bắt chị Giang phải giải quyết. 

 

Người dân giao dịch tại điểm Bưu điện văn hóa xã Chà Cang 

Nữ trưởng bưu điện văn hóa xã giải thích nhưng người phụ nữ trên không chấp nhận. Bà cho 
rằng, bưu điện đã lừa tiền của mình vì vậy bà làm ầm ĩ, đòi chị Giang trả lại 10 triệu đồng. Vị 
khách này còn viết đơn tố cáo, yêu cầu chị kí vào để mang đến cơ quan công an. 

Gặp oan ức, không còn cách nào khác, chị Giang đành điềm tĩnh để giải thích, trấn an khách. 
Đến 11h ngày thứ Hai, con trai bà từ Hà Nội gọi điện về báo tin đã nhận được tiền, vị khách 
mới thôi lời trách cứ. 

“Những lần sau đó, bà vẫn tiếp tục gửi tiền tại bưu điện xã nhưng thay vào đó là thái độ vui 
vẻ, tin tưởng hơn”, chị Giang kể thêm. 

Người đến bưu điện gửi hàng cũng khó, nhân viên bưu điện chuyển hàng đến các làng, bản 
cũng không hề dễ dàng. 

“Nơi đây chủ yếu là đường đồi núi, dân trí chưa phát triển, dân cư sống không tập trung nên 
việc giao hàng rất khó khăn”, chị nói thêm. 



Khó nhất với họ là chuyến hàng đến những xã cách Chà Cang gần hàng chục km đường đồi 
núi. 

Mỗi quả đồi chỉ có 2, 3 nhà, sóng điện thoại lúc có lúc không. Vì vậy nhiều lần bưu tá đưa 
hàng vào nhưng khách đi làm nương, gọi điện không được lại đành mang hàng quay trở ra. 

‘Có gia đình chỉ đường cho người bưu tá: “Nhà em ở quả đồi này, quả đồi kia…” nhưng bưu 
tá bảo: “Anh không thể tìm được. Em ra đường lớn anh sẽ giao”. Khi bưu tá ra đến điểm hẹn 
lại gọi điện không được, đành phải quay về”, chị kể thêm. 

Đêm ngủ tại bưu điện xã của con gái người nữ nhân viên 

Chị Lò Thị Giang đến với công việc của ngành bưu điện khá tình cờ. 

Học hết lớp 12, vô tình bắt gặp mẩu thông tin tuyển sinh ngành truyền thông của một trường 
sơ cấp, chị đăng ký và xuống Hà Nội học. 

Tốt nghiệp, chị về làm ở bưu điện xã Chà Cang từ năm 2007, nơi cách nhà chị gần 100km. 

Để theo được nghề, chị Giang thừa nhận phải có đam mê rất lớn. Bởi ngày đó, đồng lương 
của nhân viên bưu điện rất thấp. 

Năm 2008, chị gặp và kết hôn với chồng khi anh từ Nghệ An lên nhận công trình xây dựng ở 
Điện Biên. 

Những năm tháng chồng xa nhà theo công trình, chị Giang rất vất vả khi vừa lo công việc vừa 
chăm sóc 2 con. 

“Khi đó, mẹ đẻ tôi còn phải gửi thóc, gạo lên hỗ trợ các con. Những ngày bận việc, tôi phải 
nhờ hàng xóm đón con về hộ. 

Vất vả và thu nhập thấp, nhiều đồng nghiệp của tôi đã chuyển sang công việc khác nhưng vì 
đam mê tôi vẫn gắn bó đến giờ”, chị nói. 

 “Tôi nhớ nhất tháng 9/2019- đó là mùa măng ở đây. Công việc làm suốt ngày đêm vẫn không 
xuể. 

Hôm đó hàng (măng) về, tôi phải làm để mai xe đến đưa đi sớm. Vì vậy mà mẹ con tôi đã có 
kỷ niệm rất vui”, chị Giang kể thêm. 

11h đêm, chị Giang vẫn ở bưu điện, các con chị gọi cho mẹ, trách: “Hàng xóm tắt điện, ngủ 
hết rồi, sao mẹ vẫn làm? Không có mẹ, con sợ không dám ngủ”. 



 

Chị Giang đang hướng dẫn người dân làm các giao dịch 

Nhà gần nên chị Giang đành bảo các con đưa chăn, chiếu sang chỗ mẹ làm. 2 đứa trẻ trải 
chiếu ra giữa trung tâm bưu điện ngủ trong khi mẹ chúng vẫn mải mê làm việc. 

Gần 2h sáng, công việc kết thúc. Chị Giang gọi con trai lớn dậy. Sau đó, người mẹ bế con gái 
nhỏ, 3 mẹ con ôm chăn, chiếu đội sương đêm trở về nhà. 

Không chỉ dừng lại với các dịch vụ bưu chính truyền thống, từ năm 2017 bưu điện văn hóa xã 
Chà Cang chuyển sang hoạt động đa dịch vụ. 

Đây là nơi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, chuyển phát các dịch vụ hành chính công, các ấn 
phẩm truyền thông. 

Đồng thời, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, như huy động tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền bưu 
điện, bảo hiểm bưu điện; phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn, cung cấp sản phẩm sách, vở, 
lịch… 

Vì vậy công việc của chị bận hơn. Với trách nhiệm là Trưởng Bưu điện văn hóa xã Chà Cang, 
chị đã điều hành, xây dựng phương án, các hoạt động cung cấp dịch vụ, phát triển kinh doanh, 
thu gom, chuyển phát các bưu gửi, hàng hóa. 

Chị Giang cũng chủ trì tổ chức các hội nghị khách hàng, hội chợ bán hàng, bán hàng lưu động 
và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, chất lượng chuyển phát trên địa bàn xã. 

Nhờ vậy, nữ trưởng bưu điện xã đã nhận bằng khen bán hàng giỏi quý 4/2017 của Giám đốc 
bưu điện tỉnh. Quý 2 năm 2018, chị được Tổng công ty khen thưởng là lao động bán hàng 
giỏi… 

“Không ít lần tôi có ý định tìm một công việc đơn giản hơn nhưng  quá nhiều kỷ niệm, những 
lời cảm ơn, động viên của khách hàng đã giúp tôi gắn bó đến giờ này”, chị nói. 



Quý 3/2017, quý 2/2018 và quý 3/2019, chị Lò Thị Giang được Tổng công ty khen tặng là 
nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã tiêu biểu. Năm 2018, chị nhận bằng khen của Bộ Thông 
tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Bưu điện văn hóa xã. 

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tháng 10/2020, chị Lò Thị Giang được đề cử là một trong 
41 cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông lần 
thứ IV. Đại hội được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 12/10. 
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Mục: Sức khỏe 

Để thẻ bảo hiểm y tế đến mọi người dân 

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo sâu 
sắc, giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp đồng 
bộ, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 94,41%; hướng tới xây dựng BHYT 
toàn dân một cách bền vững. 

 

Cán bộ ngành BHXH và Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 
tế đến người dân TP Hòa Bình. 

Nỗ lực phủ thẻ bảo hiểm y tế 

Nhằm đưa các chính sách, pháp luật về BHYT vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH tỉnh tích 
cực phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Những thông tin về 
chính sách BHYT liên tục được phổ biến tới người dân thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi 
mới, đa dạng hóa, phù hợp hơn với các nhóm đối tượng như nông dân, người cận nghèo, học 
sinh, sinh viên, người lao động và chủ sử dụng lao động. Ngoài việc đổi mới, sáng tạo, BHXH 
tỉnh chú trọng phát triển mạng lưới nhân viên đại lý thu đến thôn, xóm; phát huy vai trò của 
những người có uy tín trong vận động Nhân dân tham gia BHYT. Đến nay, số người tham gia 
BHYT toàn tỉnh trên 812 nghìn người, đạt tỷ lệ bao phủ thẻ đạt 94,41%. 

Đồng chí Nguyễn Duy Thường, Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (BHXH 
tỉnh) cho biết: Trong những năm qua, hoạt động phát triển đối tượng tham gia BHYT được 
đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong triển khai ở từng nhóm đối tượng, phát 
triển các đối tượng ngoài diện hỗ trợ tham gia BHYT. Đồng thời, BHXH tỉnh tăng cường 
thanh, kiểm tra việc thu, đóng BHYT đối với các doanh nghiệp để ngăn ngừa tình trạng trốn 
đóng, nợ đóng BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người lao động. Mặt 
khác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, thanh toán chi 
phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng 
đầy đủ quyền lợi. Những thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến, cập nhật trực tiếp 
vào phần mềm, tạo thuận lợi cho công tác quản lý Quỹ BHYT. 



Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

Chính sách BHYT luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa 
bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, định hướng trong việc thực hiện chính sách BHYT bền vững, 
hướng đến bao phủ BHYT toàn dân. Không chỉ tăng độ bao phủ số người tham gia, mà còn 
cần bảo đảm chất lượng, công bằng và hiệu quả cho người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ 
y tế chất lượng cao. Ngành Y tế không ngừng nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự 
hài lòng của người bệnh. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở cơ bản đáp ứng được nhu cầu 
của người dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các tuyến, các vùng. Hệ thống thông tin 
giám định BHYT thường xuyên cập nhật các quy trình, phương pháp giám định BHYT, đã có 
100% cơ sở y tế ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB, góp phần giảm thủ tục hành chính, 
rút ngắn thời gian chờ đợi, công khai, minh bạch dịch vụ được hưởng của người bệnh. Qua 
đó, phát hiện kịp thời những chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường để ngăn ngừa trục lợi. 

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, giúp thực 
hiện thành công nhiều kỹ thuật mới. Hàng năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ, ký 
hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Từ đó, số người KCB BHYT không ngừng tăng lên. 
Trong năm 2019, ngành đã giám định và đảm bảo quyền lợi cho trên 1,1 triệu lượt người có 
thẻ BHYT đi KCB, tăng trên 72 nghìn người so với năm 2018. Trong 7 tháng năm nay đã 
phối hợp giải quyết quyền lợi cho trên 609 nghìn người tham gia BHYT đi KCB. Với việc 
triển khai những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt được mục tiêu bao phủ BHYT 
toàn dân và đảm bảo phát triển BHYT bền vững. 

Việt Lâm 


