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Có Bảo Hiểm: Hiểu về bảo hiểm sức khoẻ của Sở Làm
Bảo hiểm sức khoẻ sở làm mua cho quý vị hay vợ/chồng của quý vị gọi là “bảo hiểm nhóm - loại 
bảo hiểm thuận lợi cho cả nhóm, không phải bảo hiểm cá nhân, đặc biệt giá rẻ hơn vì sở trả hết 
hay một phần cho quý vị tiền đóng bảo hiểm hàng tháng. Sở làm sẽ đúc kết các quyền lợi bảo 
hiểm cho quý vị, nhưng quý vị vẫn phải đối diện với một quyết định tối quan trọng: bảo hiểm 
nào tốt nhất cho quý vị và gia đình? Chọn sai, hậu quả sẽ không có bảo hiểm tốt và phải tự trả 
tiền bảo hiểm nhiều hơn.

Ấn bản này sẽ giải thích về bảo hiểm sức khoẻ của sở làm hoạt động ra sao, cách tiến hành 
lựa chọn, ghi tên gia nhập và giữ bảo hiểm.

Nhiều sở làm mua bảo hiểm sức khoẻ như là một 
bổng lộc cho nhân viên của họ. Thông thường, sở 
phụ trả phí tổn bảo hiểm với nhân viên--phần tiền 
sở chia trả hàng tháng khác nhau tùy theo công ty. 
Phần tiền nhân viên phải trả sẽ khấu trừ thẳng trong 
tiền lương trước thuế. Dùng tiền trước khi bị đánh 
thuế để trả phần quý vị phụ trả bảo hiểm là một cách 
giúp quý vị đỡ bị đóng thuế (quý vị không phải trả 
thuế trên món tiền này).

Nhân viên thường được cung cấp các loại bảo hiểm 
và mức độ bảo hiểm để họ chọn. Người thân phụ 
thuộc vào nhân viên cũng được hưởng bảo hiểm, với 
chi phí.

Chiếu theo Sắc Luật Affordable Care Act 
(Obamacare), nếu công ty nào có 50 nhân viên trở 
lên làm toàn thời gian, công ty phải mua bảo hiểm 
cho các nhân viên có làm tối thiểu 30 tiếng một tuần.

Các loại bảo hiểm
Điều quan trọng quý vị cần biết về sự khác biệt giữa 
các loại bảo hiểm sức khoẻ để chọn loại nào tốt nhất 
cho nhu cầu của quý vị.

 ■ HMO (Health Maintenance Organization): là 
sự liên hiệp giữa các cơ sở y tế và gia đình để cung 
ứng tất cả các dịch vụ cần thiết cho người có bảo 
hiểm. Một số HMOs, như Kaiser, làm chủ cơ sở y tế 
và mướn chuyên viên y tế trực tiếp; các HMOs khác 

là các mạng lưới gồm chuyên viên y tế và bệnh 
viện ký giao kèo với hãng bảo hiểm. Bảo hiểm 
HMOs buộc quý vị phải chọn một bác sĩ gia đình, 
và bác sĩ gia đình này sẽ giới thiệu quý vị đến các 
bác sĩ chuyên khoa có tên trong mạng lưới, nếu 
cần sự chăm sóc chuyên khoa. Chi phí tự trả (phụ 
trả, đồng bảo hiểm và trả trước hàng năm) thường 
thấp và dễ trả hơn các loại bảo hiểm khác, và 
không phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm trả tiền. Các 
dịch vụ nằm ngoài mạng lưới thường không được 
bảo hiểm ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp.

 ■ PPO (Preffered Provider Organization): loại 
bảo hiểm này uyển chuyển nhiều hơn HMO: Quý vị 
không cần chọn bác sĩ gia đình, quý vị có thể gặp 
bác sĩ chuyên khoa nằm trong mạng lưới bảo hiểm 
mà không cần giấy giới thiệu và có thể chọn bác sĩ 
không nằm trong mạng lưới nếu muốn (nhưng quý 
vị sẽ phải điền đơn yêu cầu bảo hiểm trả tiền và 
giá cả sẽ không có lợi giống như chọn bác sĩ nằm 
trong mạng lưới). Tuy nhiên, tiền trả hàng tháng 
cho bảo hiểm PPO cao hơn so với HMO cho các 
dịch vụ tương đương, và tiền quý vị phải tự trả cho 
các dịch vụ y tế ngoài mạng lưới sẽ cao hơn là chọn 
trong mạng lưới.

 ■ EPO (Exclusive Provider Organization): bảo 
hiểm có thể tương tự như PPO vì quý vị không 
cần giấy giới thiệu để gặp bác sĩ chuyên môn. Tuy 
nhiên, EPO buộc quý vị chỉ được dùng các chuyên 
viên y tế nằm trong mạng lưới bảo hiểm của họ 
(các mạng lưới này thường rộng lớn hơn mạng lưới 
HMO). Quý vị không được đi khám ở các cơ sở y tế 
nằm ngoài mạng lưới ngoại trừ trong trường hợp 
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khẩn cấp. Tiền đóng hàng tháng thường rẻ hơn 
PPO.

 ■ POS (Point-of-service): Bảo hiểm kết hợp các 
thể lệ giữa HMO (buộc phải chọn bác sĩ gia đình 
và phải có giấy giới thiệu của bác sĩ này nếu muốn 
gặp bác sĩ chuyên môn) và PPO (uyển chuyển, 
được khám bác sĩ không nằm trong mạng lưới bảo 
hiểm). Tiền trả hàng tháng có thể cao hơn một chút 
so với HMO, nhưng thấp hơn với PPO. Điều bất lợi 
của POS là quý vị phải tự trả tiền cho các dịch vụ đi 
khám tại các bác sĩ nằm ngoài mạng lưới, sau đó 
điền đơn yêu cầu hãng bảo hiểm hoàn trả cho quý 
vị.

Bảo hiểm trả tiền trước cao
Bảo hiểm trả tiền trước cao có thể là HMO, EPO hay 
POS -- điểm khác biệt chính yếu là tiền đóng hàng 
tháng (thấp hơn nhiều) thì tiền phải trả trước (cao 
hơn nhiều), nhưng một số dịch vụ phòng ngừa được 
miễn phí, cho dù mức độ trả tiền trước chưa đến nút 
tối đa. Một khi tiền trả trước đã đạt đến mức tối đa, 
quý vị chỉ phải trả một khoản tiền đồng bảo hiểm 
nhỏ (coinsurance) cho phí tổn y tế. Tiền trả trước 
hàng năm cho năm 2020 (yếu tố bảo hiểm được 
đánh giá “có tiền trả trước cao”) là $1,400 cho riêng 
một người và $2,800 cho cả gia đình.

Tiền phải tự trả tối đa cho bảo hiểm có tiền trả trước 
cao (bao gồm tiền trả trước, phụ trả và đồng bảo 
hiểm, nhưng không phải tiền đóng bảo hiểm hàng 
tháng) trong năm 2020 tổng số tiền này sẽ không 
vượt quá $6,900 cho bảo hiểm cá nhân hay $13,800 
cho cả gia đình. 

Bảo hiểm có tiền trả trước cao thường đi đôi với quỹ 
HSA (Health Savings Account) giúp quý vị tiết kiệm 
được tiền đóng thuế (hay thuế khấu trừ) và tiền 
lời tiết kiệm không bị đóng thuế. Một số sở làm tự 
nguyện đóng tiền vào quỹ HSA của nhân viên. Quý vị 
có thể rút tiền từ quỹ này để trả cho các phí tổn y tế 
đủ tiêu chuẩn, bao gồm tiền trả trước hàng năm cho 
HDHP. 

Năm 2020, số tiền tối đa được đóng vào quỹ HSA là 
$3,550 cho một cá nhân có bảo hiểm đóng tiền trả 
trước cao, và $7,100 cho cá nhân và gia đình. Nếu 55 
tuổi trở lên, quý vị được đóng thêm $1,000 cho mỗi 
năm.

Phí Tổn
• Premium (tiền bảo hiểm): Phí tổn bảo hiểm, 
thường nói về tiền trả hàng tháng

• Copayment (phụ trả): Lệ phí ấn định quý vị trả 
khi nhận được dịch vụ chăm sóc (thí dụ, “phụ trả” $10 
khi gặp bác sĩ gia đình hay phụ trả $35 khi gặp bác sĩ 
chuyên môn).

• Coinsurance (đồng bảo hiểm): Lệ phí dịch vụ tính 
bằng phần trăm của tổng số phí tổn.

• Deductible (trả trước): Số tiền quý vị phải tự trả 
trước cho các dịch vụ y tế trong năm trước khi bảo 
hiểm bắt đầu trả cho quý vị.

• Out-of-pocket maximum: Số tiền cao nhất quý vị 
phải tự trả cho các dịch vụ y tế được bảo hiểm trong 
năm đó (gộp chung tiền trả trước, lệ phí phụ trả và 
tỷ lệ đồng bảo hiểm, nhưng không phải tiền đóng 
bảo hiểm hàng tháng) sau đó, hãng bảo hiểm mới trả 
100% các dịch vụ y tế quý vị được bảo hiểm.

Ghi chú: Không phải hãng bảo hiểm nào cũng đều 
áp dụng cả ba loại tiền tự trả (lệ phí phụ trả, tỷ lệ 
đồng bảo hiểm và tiền trả trước), nhưng tất cả các 
hãng bảo hiểm áp dụng một hay hơn một các loại tự 
trả này.



Có Bảo Hiểm: Hiểu về bảo hiểm sức khoẻ của Sở Làm                   Trang 3

Tiền đóng vào quỹ HSA là tiền đóng trước khi đóng 
thuế (hay nếu đã bị đóng thuế, quý vị sẽ được giảm 
thuế khi khai thuế), nên tiền phải đóng thuế sẽ giảm 
đi cho năm đó. Tiền trong quỹ HSA có thể được đầu 
tư, và tiền lời không bị tính thuế. Tiền rút ra từ quỹ 
này không bị tính thuế nếu quý vị dùng nó để trả 
cho các phí tổn y tế đủ tiêu chuẩn (xin xem Ấn Bản 
của IRS 502 liệt kê danh sách các chi phí y tế đủ tiêu 
chuẩn [https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf] hay xin 
danh sách từ hãng bảo hiểm của quý vị.)

Khác với quỹ FSA (Flexible Spending Accounts) (xin 
xem phần dưới), tiền bỏ vào quỹ HSA không hết hạn, 
nghĩa là tiền trong quỹ ở trong đó vĩnh viễn, và quý 
vị có thể mang quỹ sang sở mới.

So sánh các lựa chọn
Sở làm thường cung cấp các bảo hiểm khác nhau để 
đáp ứng nhu cầu của nhân viên. Đây là các điều quý 
vị nên suy xét để giới hạn lại các lựa chọn cho mình:

 ■ Các loại bảo hiểm: Nếu chương trình bảo hiểm 
bao gồm nhiều loại (xin xem danh sách phần trên), 
quý vị nên xác định loại nào sẽ tốt nhất cho quý vị. 
Thí dụ, nếu quý vị muốn gặp bác sĩ chuyên khoa 

mà không cần giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình, 
loại PPOs (và vài EPOs ) sẽ là lựa chọn tốt nhất cho 
quý vị. Nếu phí tổn thấp là lựa chọn ưu tiên của 
quý vị, bảo hiểm HMO sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu 
muốn khám bác sĩ không nằm trong mạng lưới bảo 
hiểm là điều tối quan trọng cho quý vị, sự lựa chọn 
sẽ giới hạn với PPO và POS mà thôi.

 ■ Mạng lưới chuyên viên y tế: Nếu đã chọn một 
bác sĩ gia đình quý vị muốn giữ, nên coi qua danh 
mục các chuyên viên y tế của hãng bảo hiểm để 
biết bác sĩ đó có trong mạng lưới bảo hiểm không. 
Đôi khi danh mục chưa được cập nhật chính xác, 
quý vị cần hỏi bác sĩ/chuyên viên y tế trực tiếp họ 
có nhận bảo hiểm của quý vị không. Nếu họ không 
nhận, quý vị nên coi các bác sĩ và cơ sở y tế đắc lực 
khác trong vùng có trong mạng lưới bảo hiểm, vì 
phí tổn sẽ rẻ hơn đi bác sĩ không nằm trong mạng 
lưới bảo hiểm (nếu bảo hiểm đồng ý). Nếu quý vị 
hay đi du ngoạn ở nhiều nơi khác, nên biết chắc 
quý vị có thể đi bác sĩ có trong mạng lưới bảo hiểm 
ở các vùng đó.

 ■ Phí tổn: Phí tổn là số tiền quý vị trả phụ vào tiền 
đóng bảo hiểm hàng tháng (khấu trừ vào ngân 
phiếu tiền lương của quý vị) cộng thêm phí tổn tự 
trả (đồng phụ trả, đồng bảo hiểm và trả trước). Mỗi 
hãng bảo hiểm cũng ấn định số tiền quý vị phải tự 
trả tối đa là bao nhiêu hàng năm. Nói chung, tiền 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf
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đóng bảo hiểm hàng tháng càng cao, tiền tự trả 
càng thấp và ngược lại. Thông thường, chọn một 
bảo hiểm đóng tiền hàng tháng thấp hơn có lý cho 
nhân viên khoẻ mạnh và ít cần khám bệnh ngoại 
trừ khám sức khoẻ tổng quát. Các nhân viên (hay 
người phụ thuộc có cùng loại bảo hiểm) thường 
hay đi gặp bác sĩ hoặc cần khám khẩn trương, có 
bệnh kinh niên, sẽ sanh con, biết trước cần giải 
phẫu, hay có bất kỳ các nhu cầu chăm sóc sức khoẻ 
thường xuyên hay bệnh nghiêm trọng sẽ hưởng 
được nhiều lợi hơn nếu họ chọn bảo hiểm trả cho 
các phí tổn khám bệnh và bù lại họ chịu đóng tiền 
bảo hiểm hàng tháng cao. Bước cuối cùng trong 
tiến trình chọn bảo hiểm là ước tính trước “nguy 
cơ” số tiền quý vị phải tự trả cho mỗi loại bảo hiểm 
bằng cách cộng thêm tiền đóng bảo hiểm hàng 
tháng (nếu có) cho năm đó với số tiền tối đa phải 
tự trả hàng năm-đó là số tiền quý vị có thể phải trả.

Ngoài chuyện so sánh các loại bảo hiểm trong sở 
làm, quý vị nên so sánh các loại bảo hiểm trong 
sở của vợ/chồng quý vị nếu quý vị lập gia đình và 
nếu sở đó có cung ứng bảo hiểm sức khỏe cho vợ/
chồng của quý vị. Lựa chọn tốt nhất cho mỗi người 
là dùng bảo hiểm do sở trả, nhất là nếu một người 

khoẻ mạnh và người kia không khoẻ (vì sự khác 
biệt về nhu cầu bảo hiểm). Nếu được lựa, cả nhà sẽ 
có lợi hơn nếu có cùng chung một hợp đồng bảo 
hiểm, bao gồm tiền trả hàng tháng thấp hơn hay bảo 
hiểm của một trong hai sở cho nhiều điểm lợi, hấp 
dẫn hơn, cũng như tránh bị rơi vào trường hợp mỗi 
người phải trả riêng số tiền phải tự trả có mức tối đa 
ấn định hàng năm. Nếu nhiều người thân trong gia 
đình cùng được bảo hiểm giữa hai loại bảo hiểm, số 
tiền tối đa phải tự trả áp dụng cho mỗi loại bảo hiểm 
(năm 2020 tiền tự trả của một người là $8,200 và của 
cả gia đình là $16,400 cho mỗi bảo hiểm nếu đi khám 
bác sĩ của tất cả mạng lưới bảo hiểm tuân theo Sắc 
Luật ACA.)

Quỹ Hoàn Trả Chi Phí Y Tế -  
Health Reimbursement 
Arrangement (HRA)
Health Reimbursement Arrangement (HRA; còn gọi 
là “Quỹ” Health Reimbursement) là quỹ hoàn trả tiền, 
cho phép sở làm cấp tiền không bị trừ thuế cho nhân 
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viên dùng để trả cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn. 
Trước kia, Quỹ HRAs đi song song với bảo hiểm sức 
khỏe do sở trả, để hoàn trả số tiền nhân viên phải 
tự trả cho các chi phí y tế. Tuy nhiên, bắt đầu năm 
2020, luật thay đổi và luật cho phép sở lập “Quỹ HRA 
cá nhân” thay vì mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân 
viên, để nhân viên dùng tiền trong quỹ này tự mua 
bảo hiểm cá nhân cho họ (mua trong Thị Trường Bảo 
Hiểm Sức Khỏe hay ngoài Thị Trường) và trả cho các 
chi phí y tế đủ tiêu chuẩn.

Luật mới cũng cho phép sở làm có mua bảo hiểm 
cho nhóm được lập quỹ HRA ngoại lệ “excepted 
benefit HRA” là quỹ hoàn trả tiền cho nhân viên (lên 
đến $1,800 trong năm 2020)— dù cho nhân viên từ 
chối nhận bảo hiểm sức khỏe của sở-- cho các chi 
phí bảo hiểm sức khỏe ngắn hạn, bảo hiểm mắt và 
răng, cũng như các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn, nhưng 
không phải cho bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Quỹ “qualified small employer HRA” (quỹ của sở làm 
nhỏ đủ tiêu chuẩn) cho phép các cơ sở thương mại 
có ít hơn 50 nhân viên và không mua bảo hiểm sức 
khỏe cho nhóm, được cấp tiền cho nhân viên để  
họ trả tiền bảo hiểm sức khỏe cá nhân hàng tháng, 
cũng như tiền phụ trả, tiền trả trước và các chi phí y 
tế đủ tiêu chuẩn. (trong năm 2020 
là $5,250 cho nhân viên độc thân và 
$10,600 cho nhân viên lập gia đình.)

Để biết thêm chi tiết, xin viếng 
trang Investopedia.com (https://
www.investopedia.com/articles/personal-
finance/112015/how-hras-work.asp) tại 
HealthCare.gov (https://www.healthcare.
gov/small-businesses/learn-more/hra-
guide/) và trang MarketWatch.com 
(https://www.marketwatch.com/story/
the-way-your-company-can-offer-health-
insurance-is-changing-in-a-fundamental-
way-and-no-one-knows-about-
it-2020-01-22). Nếu sở làm có quỹ 
HRA, quý vị nên duyệt qua chi tiết 
trong các giấy tờ về quỹ HRA.

Quỹ Chi Phí FSA (Flexible 
Spending Account)
Trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ, FSA là quỹ đặc 
biệt cho phép nhân viên có bảo hiểm ở sở làm được 
trích ra sẵn một số tiền lương để trả cho các chi phí 
y tế nhân viên phải tự trả. Trong thời hạn Ghi Tên Gia 
Nhập, quý vị chọn số tiền là bao nhiêu sẽ được khấu 
trừ từ ngân phiếu tiền lương cho cả năm để bỏ vào 
quỹ FSA. Tiền trong quỹ này không bị đánh thuế, quý 
vị tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuế còn tùy vào 
mức thuế của quý vị được tính ở cấp nào. Quý vị có 
thể dùng quỹ FSA để trả lệ phí phụ trả, tiền trả trước, 
tiền thuốc và các phí tổn y tế nào đủ tiêu chuẩn.

Tiền đóng vào quỹ FSA của nhân viên được Sở Thuế 
Vụ (IRS) quy định chỉ được bỏ vào tối đa là $2,750 
cho năm 2020. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm của quý vị 
có thể có con số thấp hơn hàng năm. Sở làm có thể 
đóng góp vào quỹ FSA cho quý vị, nhưng không bắt 
buộc, và nhiều sở không đóng.

Toàn bộ số tiền “tuyển chọn” vào quỹ FSA (tổng số 
tiền quý vị “tuyển chọn” để đóng vào quỹ trong năm 
đó) có sẵn ngay ngày đầu tiên của năm quý vị dự 
định sẽ dùng để trả cho bất kỳ các chi phí nào dù nó 
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lên đến mức ấn định (ngay cả khi quý vị chưa đóng 
hết số tiền lên tới mức ấn định vào quỹ bằng tiền 
trích ra từ mỗi ngân phiếu tiền lương), và tiền trong 
quỹ sẽ giảm khi quý vị dùng nó. Một số quỹ FSA cấp 
thẻ tín dụng để quý vị trả cho các chi phí y tế. Còn 
không, quý vị sẽ phải nộp giấy biên nhận để được 
hoàn trả.

Điều quan trọng quý vị phải tính toán thật chính 
xác các phí tổn y tế sẽ phải trả khi đóng vào quỹ FSA 
(số tiền sẽ được khấu trừ từ ngân phiếu tiền lương 
của quý vị) vì điều lệ của Sở Thuế Vụ là “dùng nó hay 
mất nó.” Trong nhiều, phải nói là đa số bảo hiểm, 
tiền trong quỹ FSA không dùng hết trong khoảng 
thời gian từ ngày đầu tiên tới ngày cuối của “năm dự 
định” dùng, sẽ bị mất hết. (Nếu sở làm muốn, họ có 
thể một là cho phép nhân viên chuyển số tiền lên 
tới $500 trong quỹ FSA sang qua năm tới cho các dự 
tính chi tiêu y tế, hai là nộp biên nhận chi phí y tế nào 
chính đáng trong thời hạn chuyển tiếp (grace period) 
của hai tháng phụ trội và 15 ngày sau năm dự định 
tiêu tiền đã chấm dứt.)

Quý vị không được thay đổi số tiền đã “tuyển” vào 
trong quỹ FSA trong năm có bảo hiểm, trừ khi quý vị 
có các biến cố chính đáng (như thay đổi sở làm hay 
tình trạng gia cảnh) và bảo hiểm của sở cho phép 
quý vị thay đổi.

Để biết thêm chi tiết, xin đọc “Health Saving Ac-
counts and Other Tax-Favored Health Plans” trong 
trang mạng của sở Thuế Vụ IRS (https://www.irs.gov/pub/
irs-pdf/p969.pdf).

Gia Nhập
Trong đa số trường hợp, quý vị có thể gia nhập vào 
bảo hiểm sức khoẻ của sở làm khi quý vị bắt đầu làm 
việc hay sau khi hết thời hạn thử việc. Một khi đã gia 
nhập, quý vị có thể thay đổi bảo hiểm (đổi loại bảo 
hiểm, thêm hay bỏ các lựa chọn, thêm hay loại bỏ 
tên người phụ thuộc v.v.) chỉ trong thời hạn Ghi Tên 
Gia Nhập (thường là vài tuần trong mùa thu), trừ khi 
quý vị có trong “diện đủ tiêu chuẩn để đổi.”

Các biến cố trong cuộc sống khiến quý vị đủ tiêu 
chuẩn thay đổi bảo hiểm không trong thời hạn Ghi 
Tên Gia Nhập. Biến cố bao gồm: sanh con hay nhận 
con nuôi, bổng lộc của quý vị hay vợ/chồng của quý 
vị trong sở thay đổi; chồng/vợ hay người phụ thuộc 
chết; lập gia đình, ly dị hay ly thân. Quý vị thường 
phải thông báo cho sở biết trong vòng 30 ngày khi 
biến cố xảy ra.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p969.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p969.pdf
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Nếu quý vị mất bảo hiểm
Nếu bị mất việc hay giờ làm bị cắt xuống dưới mức 
giờ ấn định được có bảo hiểm của sở, Sắc Luật “Con-
solidated Omnibus Budget Reconciliation Act (CO-
BRA) cho quý vị tiếp tục có bảo hiểm sức khoẻ với giá 
bảo hiểm của sở làm, nếu quý vị tự trả đủ tiền bảo 
hiểm hàng tháng. Bảo hiểm COBRA thường được tới 
18 tháng, nhưng quý vị có thể đủ tiêu chuẩn kéo dài 
tới 36 tháng trong một số hoàn cảnh hạn chế.

Giá tiền đóng bảo hiểm của quý vị sẽ cao hơn 
(thường rất nhiều) so với giá sở trả một phần tiền 
hàng tháng cho quý vị, nhưng nó vẫn thấp hơn giá 
bảo hiểm cá nhân. Tuy nhiên, quý vị nên sem xét các 
lựa chọn khác.

Nếu đã lập gia đình và vợ/chồng của quý vị có bảo 
hiểm sức khoẻ ở sở, nên tìm hiểu quý vị có được vào 
bảo hiểm của họ hay không. --tiền trả có thể rẻ hơn 
COBRA.

Một lựa chọn khác là mua bảo hiểm trong Thị Trường 
Bảo Hiểm Sức Khoẻ (Health Insurnce Marketplace). 
Ngày nào quý vị còn có bảo hiểm ở sở, là loại bảo 
hiểm giá rẻ và đạt tiêu chuẩn bảo hiểm tối thiểu (hầu 

hết là đạt), quý vị không cần mua bảo hiểm qua Thị 
Trường vì chẳng có lợi gì. Nhưng một khi bảo hiểm 
của sở chấm dứt, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được 
tín dụng giảm thuế hay được chính phủ phụ đóng 
tiền bảo hiểm khi quý vị mua bảo hiểm qua Thị 
Trường Bảo Hiểm.

Thông thường sẽ có thời gian gia hạn thêm (thường 
từ 30 hay 60 ngày) để quý vị có thể ghi tên gia nhập 
vào một loại bảo hiểm khi thời hạn Ghi Tên Gia Nhập 
chính thức đã qua. Nếu quý vị bỏ lỡ thời gian gia hạn 
thêm này, quý vị sẽ phải chờ cho đến thời hạn Ghi 
Tên Gia Nhập lần tới.

Khiếu nại
Nếu muốn khiếu nại về bảo hiểm sức khoẻ của sở, 
quý vị nộp thơ khiếu nại tới cơ quan phục vụ khách 
hàng có bảo hiểm sức khoẻ. Quý vị cũng có thể gởi 
thơ đến cơ quan điều hành bảo hiểm sức khỏe trong 
tiểu bang quý vị ở. Nó có thể là Cơ Quan Phụ Trách 
Bảo Hiểm (Department of Insurance) (tìm trong: 
https://www.naic.org/documents/members_membershiplist.
pdf), Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc Sức Khoẻ (nếu tiểu 
bang quý vị ở có một trong hai cơ quan này) hoặc 

https://www.naic.org/documents/members_membershiplist.pdf
https://www.naic.org/documents/members_membershiplist.pdf


cơ quan nào tương tự như vậy. Nếu muốn sở của 
quý vị lưu tâm đến khiếu nại của quý vị, chia sẻ với 
người đại diện HR/Benefits trong sở.

Nguồn Giúp Đỡ
 ■ HealthCare.gov là Thị Trường Bảo Hiểm 

Sức Khoẻ của chính phủ liên bang (https://www.
healthcare.gov/). Ngoài việc là nguồn cung cấp 
các loại bảo hiểm sức khoẻ, trang mạng này còn 
có từ điển thuật ngữ và hướng dẫn khái quát về 
bảo hiểm sức khoẻ.

 ■ Trang mạng của The U.S. Department of 
Labor’s Health Plans và Benefits webpage 
(https://www.dol.gov/general/topic/health-plans) có các 
đường dẫn tới các nguồn hướng dẫn liên quan 
đến bổng lộc của nhân viên, bao gồm bảo hiểm 
sức khoẻ.

 ■ Trang Mạng của Nolo “Hiểu Bảo Hiểm 
Sức Khoẻ của Quý Vị” (https://www.nolo.com/
legal-encyclopedia/understanding-health-insurance-
coverage-32245.html) giáo dục người đọc cách tránh 
bị ngỡ ngàng khi dùng bảo hiểm sức khoẻ của họ 
và cách xử lý một tranh chấp.

 ■ Nghĩa là Gì? Hiểu Về Bảo Hiểm Sức Khoẻ 
(What Does That Mean? Understanding Health 
Insurance Coverage) (https://www.thebalance.com/
understanding-health-insurance-policy-2645652), trang 
mạng “the Balance” giải thích các từ ngữ chủ yếu sẽ 
giúp quý vị hiểu hơn và so sánh các lựa chọn bảo 
hiểm sức khoẻ cho quý vị.

 ■ Consumer Action’s Health Insurance module 
(https://www.consumer-action.org/modules/module_
health_insurance) phổ biến miễn phí các tin tức xác 
thật như ấn bản này về đề tài bảo hiểm sức khoẻ 
cá nhân và của sở làm, cũng như có thêm phần 
Hỏi&Trả Lời chi tiết về các đề tài liên quan đến bảo 
hiểm sức khoẻ.

Giới Thiệu Về Consumer Action
www.consumer-action.org

Qua các tài liệu hướng dẫn người tiêu thụ bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, qua tiếp cận với cộng đồng và 
tập trung vào vấn đề cụ thể để lên tiếng bênh vực cho 
người tiêu thụ, Consumer Action (Cơ Quan Tác Động 
Giới Tiêu Thụ) tiếp sức cho những người tiêu thụ thấp 
cổ bé họng trên toàn quốc vững tin vào các quyền 
của họ và tài chánh thịnh vượng.

Trợ giúp và cố vấn cho người tiêu thụ: Xin gởi các 
khiếu nại của người tiêu thụ đến https://complaints.
consumer-action.org/forms/english-form hay gọi 415-777-
9635 (chúng tôi có nói tiếng Hoa, Anh và Tây Ban 
Nha).

Giới Thiệu về ấn bản này
Dự Án Hướng Dẫn về Bảo Hiểm do cơ quan Consum-
er Action biên soạn và hướng dẫn.
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