BỐI CẢNH – BẢO HIỂM Y TẾ - BHXHVN
Bối cảnh

Trong vòng ba thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã từng bước xây dựng và củng cố hệ thống
bảo hiểm y tế (BHYT) xã hội. Thời gian đầu - trong và ngay sau thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá
tập trung - hệ thống y tế được Ngân sách Nhà nước tài trợ, người dân được tiếp cận dịch vụ y
tế miễn phí. Sau đó, Việt Nam từng bước thực hiện cải cách theo chính sách Đổi mới, chuyển
đổi từ hệ thống y tế do Ngân sách tài trợ sang hệ thống y tế đa dạng về nguồn tài chính.
Tiến trình Đổi mới bắt đầu từ những năm 1980 và đã đem lại những thành tựu to lớn trên nhiều
phương diện của đất nước trong hơn 35 năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Với dân số
trên 90 triệu người (World Bank, 2017), tuổi thọ kỳ vọng khi sinh tăng từ trung bình 67,6 tuổi
vào năm 1980 lên 73,3 tuổi vào năm 2014 (76,1 tuổi cho phụ nữ và 70,7 tuổi cho nam giới). Tỷ
lệ tử vong bà mẹ trẻ em cũng đã được cải thiện; bệnh sốt rét, bệnh lao và tình trạng lây nhiễm
HIV/AIS đã được kiểm soát. Việt Nam đang tiến dần đến phổ cập tiếp cận dịch vụ sức khoẻ sinh
sản và sức khoẻ bà mẹ trẻ em.
Tại Việt Nam, quyền được chăm sóc sóc sức khoẻ của người dân được coi là một trong những
quyền con người, được quy định rõ trong Hiến pháp và trong nhiều văn kiện của Đảng xuyên
suốt nhiều thập kỷ qua. Luật Bảo hiểm Y tế ban hành năm 2008 đặt mục tiêu cấp quốc gia về
bao phủ y tế toàn dân. Việt Nam cũng đã cam kết sẽ đạt bao phủ y tế toàn dân, coi đây là ưu
tiên cao, đồng thời cũng đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này.
Trong Chiến lược Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn

2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết sẽ đạt tỷ lệ tham gia BHYT 80% vào năm 2020,
giảm chi phí khám chữa bệnh từ tiền túi của người dân từ mức 57% (2010) xuống mức dưới
40% vào năm 2020. Mới đây, Chính phủ đã điều chỉnh tăng mục tiêu tỷ lệ bao phủ lên 90% dân
số vào năm 2020, đồng thời ban hành mệnh lệnh hành chính quy định chức năng nhiệm vụ của
các tỉnh thành trong việc mở rộng bao phủ BHYT. Theo tuyên bố mới đây của Bộ Y tế, tỷ lệ bao
phủ BHYT đã đạt 87%.
Các quyền lợi BHYT khá hấp dẫn, bao gồm hầu hết các dịch vụ y tế, chỉ có một số ít trường hợp
loại trừ, như dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, các trường hợp tự tử, tự hại,
và các chi phí y tế đã được trang trải từ các nguồn khác. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập
và tư nhân ký hợp đồng với BHXHVN để được bồi hoàn chi phí dịch vụ y tế, trong đó các cơ sở
khám chữa bệnh có thể lựa chọn phương thức thanh toán trong danh mục theo quy định.
Chức năng quản lý nhà nước về BHYT và chức năng triển khai hệ thống BHYT được tách riêng.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm hoạch định chính sách BHYT. BHXHVN chịu trách nhiệm triển khai hệ
thống BHYT và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan từ cấp Trung Ương đến cấp địa phương của
của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội (liên quan đến các đối tượng được bảo hiểm, bao
gồm người lao động, trẻ em, đối tượng hưởng lương hưu BHXH và trợ cấp thất nghiệp, đối

tượng trợ giúp xã hội); Bộ Giáo dục và Đào tạo (liên quan đến học sinh sinh viên trong nước và
quốc tế); Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (lực lượng vũ trang). BHXHVN quản lý quỹ các quỹ của
BHXH và tiến hành dự báo tài chính hàng năm và 5-năm. Nguồn hình thành quỹ BHYT bao
gồm tiền đóng BHYT của NLĐ, NSDLĐ và các khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cho chi
thường xuyên và chi hỗ trợ tiền đóng.
Cơ chế tài chính y tế tại Việt Nam đã có sự chuyển đổi, từ dựa trên một nguồn là Ngân sách
Nhà nước sang kết hợp 3 nguồn:
1. tài trợ từ nguồn thu ngân sách (cho các hoạt động: phát triển hạ tầng, chi thường
xuyên, chủ yếu ở cấp tỉnh, và hỗ trợ tiền đóng BHYT),
2. tiền đóng BHYT, và
3. tiền túi của người bệnh.
Nhằm đạt mục tiêu bao phủ y tế toàn dân, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong
tiếp cận dịch vụ y tế, Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn mô hình tài chính y tế dựa trên BHYT.
Ngày nay, nguồn tài chính chủ yếu cho dịch vụ y tế là từ Ngân sách Nhà nước (nguồn thu
chung của Chính phủ), Quỹ BHYT, và tiền túi của gia đình người bệnh
Từ 2012 đến 2015, Quỹ BHYT kết dư xấp xỉ 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay
Quỹ BHYT bị thâm hụt và hiện đang phải đối mặt với các thách thức về bền vững tài chính. Tiền
đóng BHYT của NLĐ và NSDLĐ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi tiêu cho y tế, từ đó đặt
gánh nặng lên Ngân sách Nhà nước. Hiện nay phương án tăng mức đóng BHYT đang được
đưa ra thảo luận.

Chiến lược mở rộng bao phủ BHYT của Việt Nam
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