
CHƯƠNG TRÌNH 
 

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện  

Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 

2015 và 2020 và Xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

(TP. Hồ Chí Minh, ngày 4/6/2019 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian                       Nội dung Người thực hiện 

8h00 – 8h30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

8h30 – 8h35 Giới thiệu thành phần vàchương trình Ban Tổ chức 

8h35 – 8h45 Phát biểu khai mạc 
TS. Đặng Hồng Nam - Phó 

Vụ trưởng Vụ BHYT 

8h45 – 9h15 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá 

thực hiện Xác định mức đóng, mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế 

PGS. TS Hoàng Văn Minh 

và nhóm Chuyên gia 

9h15 – 9h45 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá 

thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới 

bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 

2015 và 2020 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Hương và nhóm Chuyên 

gia 

 

 

9h45 – 10h15 Thảo luận kết quả nghiên cứu Toàn thể Hội nghị 

10h15 – 10h30 Nghỉ giải lao 

10h30 – 11h30 Thảo luận kết quả nghiên cứu (tiếp) Toàn thể Hội nghị 

11h30 – 12h00 
Tổng hợp các ý kiến thảo luận 

Kết luận và Bế mạc 

TS. Đặng Hồng Nam - Phó 

Vụ trưởng Vụ BHYT 

12h00 – 13h30 Nghỉ trưa 



 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện  

Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 

2015 và 2020 và Xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

(Hà Nội, ngày 5/6/2019 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thời gian                       Nội dung Người thực hiện 

8h00 – 8h30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

8h30 – 8h35 Giới thiệu thành phần vàchương trình Ban Tổ chức 

8h35 – 8h45 Phát biểu khai mạc 
TS. Đặng Hồng Nam - Phó 

Vụ trưởng Vụ BHYT 

8h45 – 9h15 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá 

thực hiện Xác định mức đóng, mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế 

PGS. TS. Hoàng Văn Minh 

và nhóm Chuyên gia 

9h15 – 9h45 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá 

thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới 

bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 

2015 và 2020 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Hương và nhóm Chuyên 

gia 

 

 

9h45 – 10h15 Thảo luận kết quả nghiên cứu Toàn thể Hội nghị 

10h15 – 10h30 Nghỉ giải lao 

10h30 – 11h30 Thảo luận kết quả nghiên cứu (tiếp) Toàn thể Hội nghị 

11h30 – 12h00 
Tổng hợp các ý kiến thảo luận 

Kết luận và Bế mạc 

TS. Đặng Hồng Nam - Phó 

Vụ trưởng Vụ BHYT 

12h00 – 13h30 Nghỉ trưa 


