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Nghị Quyết về Một Người Trả Tiền 
 
XÉT THẤY RẰNG mọi người sống tại Mỹ, trong đó có các thành viên SEIU, gia đình họ và cộng đồng họ đều 
đang đối mặt với chi phí y tế leo thang nhanh, đang vật lộn để sử dụng một hệ thống chăm sóc sức khỏe 
không hiệu quả vả rắc rối, và đang bị tước đi quyền sử dụng công bằng vào các dịch vụ y tế chỉ vì sắc tộc, 
giới tính, tình trạng nhập cư, hay những điều khác. Tất cả những điều này đang làm tổn thương sức khỏe 
và an toàn của chúng ta khi chúng ta là công nhân, là cá nhân, và là một gia đình; và  
 
XÉT THẤY RẰNG hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ cho phép các ông chủ cơ sở y tế, công ty dược, nhà 
bảo hiểm, hay những người muốn kiếm tiền khác có động cơ tư lợi mà bỏ mặt chúng ta với sự đối xử bất 
công và sức khỏe yếu kém nhưng lại thu mức chi phí cao hơn; và  
 
XÉT THẤY RẰNG với hệ thống bảo hiểm y tế do các ông chủ chi trả, những mức giá cao này trong khi nhận 
dịch vụ chăm sóc y tế ở trường hợp cấp cứu mạng người đã dẫn đến cuộc đấu tranh gian khổ của các 
thành viên SEIU tại bàn thương thuyết, có lẽ là giới hạn lại khả năng đàm phán của chúng ta trong việc 
tăng lương hay tiêu chuẩn làm việc, an toàn khi về hưu; và  
 
XÉT THẤY RẰNG SEIU cam kết chắc chắn với niềm tin rằng mọi người đáng được đối xử công bằng, và 
quyền chăm sóc sức khỏe giá phải chăng là quyền lợi con người, chứ không phải hàng hóa; 
 
XÉT THẤY RẰNG SEIU đại diện cho sự bình đẳng của mỗi cá nhân mà không có sự phân biệt về tình trạng 
nhập cư, nhưng các hệ thống hiện tại của bảo hiểm y tế ngay cả sau khi có những cải tiến rất cần thiết của 
Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng vẫn còn chưa tiếp cận được nhiều người; 
 
XÉT THẤY RẰNG các thành viên SEIU đã làm việc trên cả nước để thúc đẩy đổi mới trên toàn bang theo 
ACA trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc và sẵn sàng để tiếp tục tìm kiếm những cơ hội trong tương 
lai để chăm sóc cho nhiều người trong những cách tốt hơn; 
 
Do đó, giải pháp được đặt ra là: 

1. SEIU sẽ tham gia vào liên minh với người lao động và người tiêu dùng trên cả nước để tuyên 
truyền, giáo dục và tổ chức cho sự công bằng trong chăm sóc y tế và hệ thống một người trả 
được tài trợ chung mà sẽ ghi nhận chăm sóc y tế là nhân quyền cùng với lợi ích toàn diện và một 
tiêu chuẩn duy nhất của chăm sóc; và 

2. SEIU sẽ hỗ trợ đổi mới tiểu bang theo ACA để cho phép những mô hình như vậy xuất hiện từng 
bang và khi có thuận lợi về chính trị, sẽ ủng hộ việc một người trả trên toàn quốc; và 

3. SEIU ghi nhận rằng đất nước chúng ta cần một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người 
– và ưu tiên những điều quan trọng như giá phải chăng, toàn diện, công bằng, có chất lượng, mọi 
người được tham gia, có trách nhiệm, và minh bạch. 

 
 
 
 
 
 


