
TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN
THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC XÃ BÃI NGANG

1. Tại sao phải thực hiện BHYT ở nước ta ?
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, chủ trương xóa bỏ bao cấp 

trong khám chữa bệnh (KCB) được áp dụng từ sau Đại hội VI (năm 1986) của Đảng; 
giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) được thí điểm, từng bước áp dụng và ngày 
càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đi vào chiều sâu.

BHYT là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự 
đóng góp của cộng đồng, để có nguồn tài chính đủ mạnh; chủ động chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe cho mọi người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Thực hiện BHYT nhằm chia sẻ rủi ro ốm đau bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài 
chính của mỗi người, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác chăm sóc và bảo vệ sức 
khoẻ Nhân dân trong tình hình mới.

BHYT mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người; đặc biệt là người 
nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa và người có mức 
sống trung bình, người có sức khỏe yếu, hay đau ốm bệnh tật.

 Nếu không thực hiện BHYT, phần lớn người dân không có điều kiện tài chính để 
chi trả viện phí, nhất là trong các trường hợp mắc bệnh mạn tính, đau ốm nặng phải 
điều trị dài ngày, chi phí y tế nhiều như: chạy thận nhân tạo, mổ tim, điều trị ung thư, 
phẫu thuật lớn…

 Chi phí y tế ngày càng gia tăng do giá dịch vụ y tế tăng cao; nếu để tự người dân 
lo toan sẽ không thể đủ sức và rơi vào cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, sinh ra bệnh tật, 
không đủ điều kiện tài chính để được khám, chữa bệnh; từ đó dẫn tới khuynh gia bại 
sản, phải cầm cố vay mượn, bán hết nhà cửa, tài sản; dần dần sa vào “bẫy nghèo” do 
đau ốm. Bởi vậy, giải pháp thực hiện BHYT đã được các nước trên thế giới thực hiện 
hàng trăm năm nay. Ở nước ta đã thực hiện từ năm 1992, qua gần 30 năm thực hiện 
trên phạm vi cả nước đã có 90% số dân có BHYT. Ở Bến Tre đến nay đã có gần 92% 
dân số có thẻ BHYT.     

 Chính vì thế, tham gia BHYT là biện pháp hữu hiệu, thiết thực, vừa ích nước vừa 
lợi nhà. BHYT là một trong những hoạt động nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hỗ trợ tương 
thân tương ái trong chăm sóc sức khỏe giữa người giàu với người nghèo, giữa người 
thuận lợi về sức khỏe với người ốm đau và rủi ro về sức khỏe, giữa người đang tuổi lao 
động với người già và trẻ em; đồng thời BHYT mang tính dự phòng những rủi ro do 
chi phí cao cho chăm sóc sức khỏe gây nên khi ốm đau bệnh tật. 
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 Việc tham gia BHYT là nghĩa vụ của mỗi người dân, kể cả những người đang khỏe 
mạnh. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT là của các cấp ủy Đảng và các 
cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; cơ quan BHXH là trụ cột chính quan 
trọng của hệ thống an sinh xã hội, có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý quỹ và 
giám sát chi trả, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia theo quy định của pháp luật; tất 
cả là vì sức khỏe nhân dân, vì an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Chi phí y tế hiện nay và thực tế lợi ích to lớn của chính sách BHYT
Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học, ứng dụng cộng nghệ hiện đại vào các hoạt 

động y khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân. Tuy nhiên, theo đó giá chi phí các dịch vụ khám chữa bệnh, tiền viện phí cũng 
tăng lên. Đơn cử giá một số dịch vụ KCB BHYT được cơ quan BHXH chi trả rất lớn 
hiện nay: điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc 
là 602.000 đồng/01 ngày (BV hạng II), 705.000 đồng/01 ngày (BV hạng I), 782.000 
đồng/01 ngày (BV hạng II); Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ 
bụng là 96 triệu đồng; Máy tạo nhịp 3 buồng tái đồng bộ cơ tim trong điều trị suy tim 
có mức thanh toán 240 triệu đồng/1 bộ; Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể cơ 
thể có mức thanh toán 260 triệu đồng/01 bộ….

Trong 5 năm qua kể từ khi thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Quỹ BHYT đã 
chi trả trên 130 nghìn tỷ cho các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức 
năng, phẫu thuật thủ thuật, phục hồi chức năng, y học cổ truyền; chi hơn 151 nghìn tỷ 
tiền thuốc và gần 25 nghìn tỷ cho các loại VTYT tính ngoài giá dịch vụ từ dây truyền, 
bơm kim tiêm đến các VTYT hiện đại như giá đỡ động mạch vành (stent), van tim nhân 
tạo, máy tạo nhịp tim. Một số DVKT/thuốc/VTYT có chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng chi phí BHYT của 3 năm (2017-2019)1, như: nhóm thuốc điều trị ung thư và điều 
hòa miễn dịch Quỹ BHYT thanh toán khoảng 12 nghìn tỷ; thủy tinh thể nhân tạo gần 
3 nghìn tỷ, stent mạch máu các loại trên 5 nghìn tỷ; chụp PET/CT là 500 tỷ, chụp CT 
scanner là 3,5 nghìn tỷ, chụp Cộng hưởng từ 2,5 nghìn tỷ; phẫu thuật nội soi các loại 
gần 2,5 nghìn tỷ và phẫu thuật bằng rô bốt là hơn 500 tỷ…

Năm 2020, cả nước có hơn 167 triệu lượt khám chữa bệnh, Quỹ BHYT chi thanh 
toán chi phí KCB BHYT trên 104 nghìn tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, có 
trên 99 triệu lượt khám chữa bệnh, Quỹ BHYT 6,5 nghìn tỷ đồng. Một số trường hợp 
bệnh nhân được quỹ BHYT thanh toán với chi phí cao như bệnh nhân P.H.N (37 tuổi, 
quê Vĩnh Long) đã được BHYT chi trả số tiền lên đến 38,3 tỷ đồng. Bệnh nhân P.H.N, 
sinh năm 1984, ở Vĩnh Long mắc bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền và được điều trị tại 
bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, đã được Quỹ BHYT chi trả gần 13 tỷ đồng. Thầy giáo 
D.V, 30 tuổi, giáo viên Trường TH-THCS Tiên Hải, TP.Hà Tiên, Kiên Giang được 
BHYT đã chi trả cho thầy hơn 11 tỉ đồng. 

1 Theo số liệu trên Hệ thống thông tin giám định của BHXH Việt Nam
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Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, năm 2020, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu lượt KCB BHYT, 
quỹ BHYT chi trả tổng chi phí phát sinh là 884 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, 
phát sinh 1,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, Quỹ BHYT thanh toán trên 561 tỷ 
đồng. Một số bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán với chi phí cao như: bệnh nhân 
P.T.B, sinh năm 1997, có địa chỉ tại An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre, được Quỹ BHYT 
thanh toán KCB BHYT trên  5,68 tỷ đồng. Bệnh nhân T.T.H, sinh năm 1964, phường 
8, thành phố Bến Tre, được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB 1,077 tỷ đồng. Bệnh 
nhân M.V.T, sinh năm 1955, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, được Quỹ BHYT thanh 
toán chi phí KCB trên 836 triệu đồng; bệnh nhân N.T.Đ, sinh năm 1974, làm việc tại 
Bến Tre, được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trên 736 triệu đồng…

3. Tại sao phải thực hiện BHYT toàn dân ?
Người dân có điều kiện được tiếp cận các dịch vụ y tế mà khi không có BHYT 

không làm được.
Người dân được bình đẳng như mọi người có thẻ BHYT khác khi đi khám chữa 

bệnh, không bị mặc cảm với hoàn cảnh khó khăn của mình.
Tất cả mọi người dân đều có BHYT thì bệnh viện không còn phải lo thu viện phí 

mà chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, nâng cao y đức và tinh thần phục vụ vì kinh phí 
đã được Quỹ BHYT do cơ quan BHXH chi trả.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, người dân 
được chăm sóc sức khỏe, được KCB không phải tự trả tiền, được tiếp cận với các dịch 
vụ kỹ thuật y tế hiện đại, không phải lo sa sút kinh tế gia đình nếu chẳng may bị bệnh 
hiểm nghèo. 

Từ năm 2020 đến nay, cả nước ta đang ở giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 
đe dọa đến nhiều thành quả kinh tế - xã hội đã đạt được. Đây cũng là thời điểm mà 
công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân càng được chú trọng và chính sách BHYT 
đang giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Do đó, quan điểm xuyên suốt và chủ trương, 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta đã xác định mục tiêu “Thực hiện BHYT 
toàn dân”, theo Điều 58, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
2013.

4. Tại sao phải thực hiện BHYT hộ gia đình ?
Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm thực hiện đúng nguyên tắc của hoạt 

động BHYT là “lấy số đông bù số ít”. Nghĩa là huy động sự tham gia của số đông tất 
cả các thành viên trong hộ gia đình, đến cộng đồng, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh và toàn 
quốc để có nguồn quỹ BHYT đủ mạnh, chủ động chi trả cho số ít người tham gia không 
may rủi ro, ốm đau, bệnh tật cần phải được khám chữa bệnh; tránh trình trạng lựa chọn 
chỉ người ốm, người mắc bệnh nặng mới tham gia thì nguồn quỹ sẽ không đủ chi, phá 
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vỡ nguyên tắc cơ bản của BHYT mang tính nhân văn sâu sắc là người khỏe giúp người 
ốm, người trẻ giúp người già, người giàu giúp người nghèo.

Để hỗ trợ người dân tham gia BHYT hộ gia đình, Nhà nước có chính sách giảm trừ 
mức đóng: Hiện nay, mức phí đóng BHYT tối đa theo hộ gia đình bằng 4,5% mức 
lương cơ sở, và giảm dần theo số lượng thành viên tới mức thấp nhất bằng 40% của 
4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể như sau: thành viên thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương 
cơ sở; thành viên thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức 
đóng của thành viên thứ nhất; từ thành viên thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng 
của người thứ nhất 

So sánh với việc tham gia BHYT cho từng cá nhân đơn lẻ, có thể thấy rõ lợi ích 
kinh tế của người đóng phí BHYT khi tham gia BHYT theo hộ gia đình. Như vậy, nếu 
gia đình càng có nhiều thành viên cùng tham gia BHYT theo hộ gia đình thì chi phí 
mua thẻ càng giảm.

Tham gia BHYT là một giải pháp hữu hiệu, là một hình thức xây dựng quỹ phòng 
xa “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không 
may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội. 

5. Bà con làm gì khi không còn chính sách BHYT khu vực bãi ngang ?
 Chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình trước ngày 01/01/2022 tại các đại lý 

thu thuộc UBND xã, Bưu điện, Hội Nông dân…kịp thời duy trì thẻ BHYT có giá trị sử 
dụng liên tục, không bị gián đoạn để hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên 
tục. 

 Đối với BHYT HSSV cần khẩn trương tham gia BHYT ngay tại đơn vị trường học 
để được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

 Đối với gia đình Hộ Cận nghèo thì tham gia tại các đại lý thu thuộc UBND xã, Bưu 
điện, Hội Nông dân…và được nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng. 

6. Khi tham gia BHYT hộ gia đình thì bà con được gì ?
Khi tham gia BHYT hộ gia đình thì bà con chủ động thực hiện phương châm nâng 

cao ý thức phòng ngừa rủi ro và sẵn sàng chỉa sẻ rủi ro với cộng đồng. Qua đó, đã làm 
được việc thiện tâm, tương thân tương ái…vì đã chia sẻ, nhường lại quyền lợi hưởng 
BHYT cho người khác khó khăn hơn mình. 

- Người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng các quyền lợi sau:
+ Được cấp thẻ BHYT để KCB cho bản thân nếu không may ốm đau, bệnh tật.
+ Được KCB tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT. Trường hợp cấp cứu, 

người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào trên toàn quốc.
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+ Được quỹ BHYT chi trả từ 80% chi phí KCB, được thanh toán 100% chi phí nếu 
tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong 
năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 

+ BHYT giúp người tham gia và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi 
không may ốm đau, bệnh tật.

+ Tham gia BHYT góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá 
rách”, “Thương người như thể thương thân” đây là truyền thống nhân ái, nhân văn sâu 
sắc của dân tộc ta.

7. Sự cần thiết tham gia BHYT hộ gia đình đối với người dân bãi ngang trong 
bối cảnh phòng, chống đại dịch Covid-19 và hướng dẫn cụ thể về mức đóng, cách 
thức tham gia BHYT hộ gia đình

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 
đảo giai đoạn 2016 – 2020 (các xã bãi ngang). Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 
trên 200 nghìn người dân được cấp thẻ BHYT miễn phí trong những năm qua cho đến 
ngày 31/12/2020.

Đứng trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, vấn đề 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân càng quan trọng và cấp thiết. Trong khi đó đến 
hết ngày 31/12/2020, Quyết định số 131/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành; để đảm bảo 
quyền lợi BHYT liên tục cho người dân sinh sống tại các xã bãi ngang, BHXH tỉnh 
Bến Tre đã chủ động báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt Đề 
án “Phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình tại các xã bãi ngang trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre” và đã triển khai thực hiện hiệu quả vào quý IV/2020; vận động được 
80.444 người dân các xã bãi ngang tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình.

Tuy nhiên, đến tháng 02/2021, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản, 
hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, việc thực hiện 
BHYT đối với người dân các xã bãi ngang được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021. Do 
đó, từ 01/3/2021, BHXH tỉnh đã tiếp tục gia hạn thẻ BHYT đối với người dân đang 
sinh sống tại các xã bãi ngang và thực hiện hoàn trả tiền cho người dân đã mua BHYT 
với số tiền gần 50 tỷ đồng.

 Theo các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành, chính sách BHYT đối với các 
xã bãi ngang theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2021, theo đó khoảng hơn 200.000 người dân tại 
các xã bãi ngang sẽ không còn được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT từ ngày 
01/01/2022. 

Trong bối cảnh những rủi ro và tổn thương về sức khỏe, cuộc sống của người 
dân do đại dịch Covid-19 gây ra ngày càng khó lường; trên cơ sở đề xuất của BHXH 
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tỉnh, ngày 23/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7702/UBND-KGVX về việc 
tiếp tục truyền thông, vận động người dân các xã bãi ngang tham gia BHYT hộ gia 
đình năm 2022, nhằm để đảm bảo quyền lợi được khám chữa bệnh BHYT liên tục cho 
người dân, duy trì và phát triển bền vững số người tham gia BHYT tại các xã bãi ngang. 
Theo đó, UBND tỉnh cho phép BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức truyền thông, vận động 
người dân các xã bãi ngang tham gia BHYT hộ gia đình từ tháng 12/2021. UBND tỉnh 
cũng chỉ đạo, nếu thời gian tới có quyết định được tiếp tục thực hiện chính sách BHYT 
cho người dân thuộc các xã bãi ngang, thì BHXH tỉnh hoàn trả tiền mua BHYT cho 
người dân thuộc phạm vi được hưởng chính sách các xã bãi ngang.

Chính vì vậy, ngay trong tháng 12/2021, người dân tại các xã bãi ngang chủ động 
tham gia BHYT hộ gia đình để được duy trì liên tục quyền lợi 5 năm đã được tích lũy. 
Nếu không tham gia BHYT hộ gia đình, thẻ BHYT bị gián đoạn, mất hết thời gian liên 
tục và các quyền lợi về KCB BHYT có được trước đó do Nhà nước miễn phí cấp thẻ 
BHYT. Ngược lại, khi tham gia BHYT hộ gia đình, người dân vừa bảo toàn thời gian 
tham gia BHYT và quyền lợi cao trong khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám 
chữa bệnh. Đặc biệt, Nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình cho 
các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
- Người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất.
- Người thứ ba đóng bằng 60% của người thứ nhất.
- Người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất.
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Với mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng; mức đóng BHYT hộ 

gia đình của năm nay là:
Thành viên hộ gia đình Mức đóng

Người thứ nhất 67.050 đồng/tháng
Người thứ hai 46.935 đồng/tháng
Người thứ ba 40.230 đồng/tháng
Người thứ tư 33.525 đồng/tháng
Từ người thứ năm trở đi 26.820 đồng/tháng

Người tham gia được lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 
12 tháng, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Hãy liên hệ với nhân viên đại lý thu 
BHXH, BHYT trên địa bàn xã để đăng ký mua BHYT cho các thành viên trong hộ gia 
đình.

Ngoài ra, người dân các xã bãi ngang có những thắc mắc cần tư vấn, giải đáp; 
hãy liên hệ ngay với cơ quan BHXH trên địa bàn các huyện như sau:
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Stt Đơn vị Số điện thoại
1 BHXH huyện Châu Thành 02753.860109
2 BHXH huyện Mỏ Cày Nam 02753.843130
3 BHXH huyện Giồng Trôm 02753.861322
4 BHXH huyện Bình Đại 02753.589313
5 BHXH huyện Ba Tri 02753.850429
6 BHXH huyện Thạnh Phú 02753.720995

8. Một số thông điệp về BHYT
- Bảo hiểm y tế: Mình vì mọi người Mọi người vì mình. 

- Giúp người cũng chính giúp mình
   Bảo hiểm y tế đượm tình tương thân. 

- Bảo hiểm y tế: Đóng góp khi lành để dành khi ốm. 

- Rủi ro đau ốm xuất hiện ngoài ý muốn, yên tâm nhất hãy tham gia Bảo hiểm y 
tế. 

- Có qua cơn hoạn nạn mới hiểu hết tình nghĩa trước sau
   Từng gặp lúc yếu đau càng ơn sâu Bảo hiểm y tế 
    Kinh tế thị trường không Bảo hiểm y tế
    Sa bẫy nghèo thành khốn khó thương đau.

- Có sức khoẻ có mùa xuân hơn ngàn lượng kim ngân ngà ngọc/
  Giàu nhân tâm giàu thiện đức gấp vạn lần phúc đẳng hà sa. 

- Ý Đảng hợp lòng dân Bảo hiểm y tế toàn dân thành hiện thực/
  Sức xuân cùng thời đại Non sông trường sinh vạn đại thoả ước mong.

 - Bảo hiểm xã hội toàn dân tăng Sức xuân An sinh hạnh phúc/
  Bảo hiểm y tế toàn dân phá Bẫy nghèo xây Quỹ tương thân.

-  Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm hiểm xã hội- Chính sách đúng song hành Xây mô 
hình Trụ cột An sinh/

   Chăm lo con người, chăm lo nguồn lực - Chủ trương hay nhất quán Viết bài 
ca Sông núi Vạn xuân.
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Bảo hiểm y tế lợi ích, nhân văn
Bảo hiểm y tế phòng xa

Hôm nay đóng góp lợi là dài lâu
Lúc khoẻ phòng lúc ốm đau

Khi trẻ lo đến mai sau tuổi già
Cháu con giúp đỡ ông bà

Người giàu chia sẻ với nhà long đong
Khi no đủ để dự phòng

Nhỡ khi thất bát cũng không thiệt gì
Dự phòng những lúc nan nguy

Tương thân tương ái khó gì giúp nhau
Bảo hiểm y tế nhân văn

Cho mình cho cả người thân cộng đồng./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
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