
 

“Medicare for All” là gì ? 
 
 

Hiện nay Hoa Kỳ là Quốc gia duy nhất trong thế giới 
phát triển không bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho 
dân mình. “Medicare for All” với chính phủ là người chi 
trả duy nhất, sẽ thay thế những công ty, tập đoàn bảo 
hiểm y tế (BHYT) bằng một hệ thống công cộng và 
toàn dân. Đề xuất này đang hiện hữu ở Quốc hội Tiểu 
bang Massachusetts.  

 
H.1267, S.766 

Là một đạo luật xây dựng hệ thống 
“Medicare for all” cho Massachusetts 

 
 

Chương trình này được chi trả thế nào ? 
Massachusetts chi cho y tế nhiều hơn bất kỳ bang nào 
khác. Với “Medicare for All” thì số tiền hiện đang chi 
cho lợi nhuận, tiếp thị và quản lý sẽ được dùng thẳng 
cho việc chăm sóc sức khỏe và tiểu bang sẽ tiết kiệm 
được 34 tỷ đô la ngay trong năm đầu tiên 

• Nhà tuyển dụng và người lao động sẽ không 
còn phải trả chi phí y tế cho các công ty tư 
nhân 

• Thay vào đó, người lao động sẽ trả thêm 2.5% 
thuế tính từ 20,000 đô la thu nhập đầu tiên, nhà 
tuyển dụng sẽ trả 5% thuế theo lương cho công 
nhân của công ty 

• Trẻ con, sinh viên, người thất nghiệp và hưu trí 
sẽ không bị đóng thuế này  

• 90% cư dân của Massachusetts sẽ tiết kiệm 
được tiền so với hiện nay, chỉ có 10% người có 
thu nhập cao nhất mới phải trả nhiều hơn 

 
“Medicare for All” chi trả cho những 

dịch vụ nào ? 
 

• Tất cả dịch vụ y tế sẽ được chi trả, bao gồm 
việc điều trị ở bệnh viện, ngoại trú, sinh đẻ, thai 
sản và những căn bệnh điều trị dài ngày, từ khi 
sinh ra đến lúc chết 

• Không phải đóng bảo hiểm hàng tháng, phụ 
phí, hay những khoản tự chi  

• Tất cả mọi cư dân Massachusetts đều sẽ được 
đăng kí không phân biệt tình trạng tuyển dụng 
quốc tịch, tuổi tác, thu nhập. 

 
Vậy trên lá phiếu của tôi có gì ? 

 
Đây là câu hỏi trên lá phiếu: “Dân biểu của đơn vị này 
có nên được yêu cầu bỏ phiếu để thiết lập luật xây 
dựng một chế độ BHYT toàn dân, dùng một nguồn 
tiền để chi trả cho người dân Massachusetts mọi chi 
phí y tế, bao gồm cả quyền tự do lựa chọn bác sĩ và 
chuyên gia, cơ sở và dịch vụ y tế; và chương trình này 
cũng sẽ loại bỏ vai trò của các công ty bảo hiểm y tế 
bằng cách tạo ra một quỹ tín thác do chính phủ điều 
hành?” 
 

Câu trả lời “YES” sẽ có ý nghĩa gì ? 
 

Bằng cách chọn “Yes” bạn yêu cầu vị dân biểu ủng hộ đạo 
luật “Medicare for All”, hiện thời có 40% Quốc hội tiểu 
bang ủng hộ. 
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Cuộc khủng hoảng y tế của Massachusetts 

 
41% các gia đình ở Massachusetts đang chật vật với 
việc chữa bệnh mặc dù hầu như tất cả mọi người đều 
có bảo hiểm y tế . 
 
Hậu quả của hệ thống y tế đầy sai lầm là có thật. 9% 
số tử vong ở Massachusetts có thể cứu chữa nếu 
được can thiệp y tế kịp thời.  Mà trong đó người dân 
da Đen chiếm đa số. 
 
Vấn nạn này ngày càng trở nên tồi tệ. Chi phí Y tế tăng 
nhanh hơn lạm phát, và các chủ doanh nghiệp đang 
chuyển dần gánh nặng này cho người lao động; một 
người làm công trung bình ở Massachusetts trả 3,194 
đô la/ năm cho phí bảo hiểm và khấu trừ bảo hiểm. 
Người nào có gia đình phải trả trung bình 10,649 đô la/ 
năm 
 
Các công ty BHYT tiếp tục báo cáo lợi nhuận kỷ lục 
trong khi bệnh nhân phải khó khăn chọn lựa giữa việc 
không chữa bệnh và nợ nần; nguyên nhân hàng đầu 
của việc phá sản ở Massachusetts là do nợ y tế. 
 
*Theo báo cáo của ủy ban về chính sách y tế 
Massachusetts 2021 

“Medicare for All” = Mở ra nhiều lựa chọn 
 

Không giống như các mạng lưới chăm sóc sức khỏe 
mà chúng ta đã dùng, đạo luật “Medicare for All” sẽ 
cho phép bạn chọn bác sĩ và cơ sở y tế bạn muốn. 
 
Với “Medicare for All”, BHYT sẽ không còn liên quan 
đến công việc của bạn. Người lao động sẽ được tự do 
thay đổi những công việc họ không thích, tự khởi 
nghiệp, hoặc nghỉ hưu sớm. 
 
Một hệ thống thuế khóa công bằng, lũy tiến có nghĩa 
là người có thu nhập thấp/ trung bình sẽ để dành được 
nhiều tiền hơn. Với hệ thống y tế tư nhân như hiện nay 
nhiều người trong chúng ta chỉ cần một hóa đơn y tế 
lớn là phá sản. 
 
Đạo luật này cũng có lợi cho ngân sách địa phương và 
tiểu bang. Hiện nay các dịch vụ công cộng thiết yếu , 
bao gồm giáo dục và giao thông đang liên tục bị cắt để 
chi trả cho chi phí y tế ngày càng tăng cao 

NGƯỜI CAO TUỔI sẽ được nhiều phúc lợi hơn 
Medicare truyền thống. “Medicare for All” 
Massachusetts sẽ chi trả cho các dịch vụ về răng, mắt, 
dụng cụ trợ thính, chăm sóc y tế dài ngày, và các chi 
phí tự chi trả. 

 
CÁC 
DOANH 
NGHIỆP 
NHỎ sẽ dễ 
dàng cạnh 
tranh với các 
công ty lớn; 
sự công 
bằng của hệ thống thuế dựa theo lương sẽ cất đi gánh 
nặng của việc phải trả hoàn toàn phí bảo hiểm y tế cho 
nhân viên của mình 
 
CÁC ĐỊA PHƯƠNG chính quyền địa phương sẽ 
tiết kiệm được các khoản tiền khổng lồ hiện đang 
được dùng để chi trả phí bảo hiểm y tế cho nhân viên 
và người về hưu. Nó sẽ chấm dứt việc chính quyền 
địa phương cắt giảm những chương trình phúc lợi do 
chi phí y tế tăng nhanh hơn nhiều so với tiền thuế thu 
được 
 

CÁC NGHIỆP ĐOÀN với BHYT không còn trong 
danh mục, thì các nghiệp đoàn lao động sẽ chú tâm 
vào việc thương lượng lượng mức lương và các tiện 
ích khác. Các công nhân tham gia đình công không 
cần phải lo lắng về việc  bảo hiểm sức khỏe. 

“Trong tất cả các dạng bất bình đẳng thì bất công 
trong chăm sóc sức khỏe là gây sôc và vô nhân đạo 
nhất”  

- Mục sư/ Tiến sĩ Martin Luther King, Jr 
. 
 

Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 


