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THÔNG BÁO NGHỈ HƯU TỪ ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH CỦA CEO SCOTT COFFIN  

Sau khi phục vụ Alliance trong gần một thập kỷ, Scott Coffin, Giám Đốc Điều Hành Alameda 

Alliance sẽ nghỉ hưu vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

Alameda, CA – Alameda Alliance for Health (Alliance), chương trình bảo hiểm sức khỏe ở địa 

phương phục vụ hơn 330,000 cư dân Quận Alameda, hôm nay đã thông báo về việc nghỉ hưu của 

Ông Scott Coffin - Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO), có hiệu lực từ ngày 31 

tháng 5 năm 2023. Ông Coffin giữ chức vụ CEO từ đầu năm 2015, tập trung vào việc lãnh đạo tổ 

chức thoát khỏi sự quản lý của tiểu bang và chuyển đổi các hoạt động sang tính bền vững. Ngày 

nay, Alliance sử dụng gần 400 nhân viên và báo cáo doanh thu $1.3 tỷ hàng năm, duy trì các chứng 

nhận chất lượng quốc gia, đáp ứng việc tuân thủ theo quy định và có hơn $200 triệu dự trữ tài 

chính. Sự thay đổi của Alliance đã được các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang công nhận 

về hiệu quả hoạt động và cải thiện nhanh chóng điểm chất lượng, chuyển từ điểm chất lượng thấp 

đứng thứ ba sang tổ chức chăm sóc được quản lý cao thứ tư trên toàn tiểu bang. 

Alliance đã đổi mới một loạt các chương trình khuyến khích chăm sóc chính và các chương trình thí 

điểm để quản lý các trường hợp phức tạp, phân bổ hơn $84 triệu cho các nhà cung cấp địa phương 

để cải thiện chất lượng chăm sóc cho người lớn và trẻ em được ghi danh vào chương trình Medi-Cal. 

Để hỗ trợ nhu cầu của người lớn tuổi, trẻ em và gia đình, ông Coffin đã tạo dựng các mối quan hệ 

mới với Ban Giám Sát Quận Alameda (Alameda County Board of Supervisors), các nhà lãnh đạo 

Cơ Quan Quận Alameda (Alameda County Agency) và với các nhà lãnh đạo của các tổ chức dựa 

vào cộng đồng để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. Cam kết của ông trong việc giải 

quyết sự chênh lệch về sức khỏe và các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe cho những người bị 

thiệt thòi đã thúc đẩy tổ chức đổi mới các chương trình sức khỏe dân số. Trong năm ngoái, Alliance 

đã thực hiện thành công giai đoạn đầu tiên của chương trình CalAIM, bao gồm tăng cường quản lý 

việc chăm sóc, hỗ trợ cộng đồng và cấy ghép nội tạng lớn.  

Trước khi ông Coffin được bổ nhiệm làm CEO của Alliance, ông từng là Giám Đốc Điều Hành của 

Anthem Blue Cross, giám sát các dịch vụ Medi-Cal tại 18 quận phía bắc ở California và chịu trách 

nhiệm quản lý các quyền lợi cho hơn 500,000 thành viên Medi-Cal. Hoạt động điều hành của tổ 

chức chăm sóc được quản lý ở khu vực phía Bắc đã đạt được sự thay đổi thành công dẫn đến chất 

lượng cao hơn, khả năng tiếp cận tốt hơn và cải thiện dịch vụ khách hàng cho các thành viên và 

nhà cung cấp. Với hơn 26 năm kinh nghiệm lãnh đạo dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, Ông Coffin đã 

cống hiến thập kỷ cuối cùng trong sự nghiệp của mình để tích hợp các dịch vụ Medicare và 

Medicaid, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho người lớn tuổi, đồng thời thực hiện các 

chương trình cải cách thanh toán và cải tiến chất lượng. Sự nghiệp điều hành của ông bao gồm tư 

vấn với các cơ quan y tế của tiểu bang và quận, quản lý các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bệnh 

viện và các nhóm bác sĩ chuyên tích hợp các dịch vụ Medicaid & Medicare.  



Tiến sĩ Evan Seevak - Chủ Tịch Hội Đồng Thống Đốc Alliance (Chair of the Alliance Board of 

Governors) - cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Scott, Alliance đã có những bước tiến đáng kể để 

hoàn thành sứ mệnh và tầm nhìn liên tục trong tám năm qua, và thông qua sự lãnh đạo của ông đã 

tạo ra một tổ chức bền vững được trang bị để phục vụ mọi cư dân, trong mọi cộng đồng. Scott là 

một nhà điều hành tập trung vào bệnh nhân, coi trọng mạng lưới các bác sĩ và người chăm sóc, 

đồng thời tích cực hợp tác với các nhà cung cấp mạng lưới an toàn để tiếp cận các cộng đồng chưa 

được phục vụ trên toàn quận. Ông đã dẫn dắt Alliance vượt qua những thời điểm không chắc chắn 

bằng cách hình thành quan hệ đối tác, tập trung vào việc thực thi và áp dụng phương pháp dựa trên 

nhóm. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của ông ấy.” 

Scott Coffin - CEO của Alliance - cho biết: “Việc hoàn thành sự thay đổi của Alliance là một nỗ lực 

thực sự của nhóm và mọi thành viên trong nhóm làm việc cho Alliance đều chia sẻ chung thành quả 

này. Tôi rất biết ơn vì đã làm việc với rất nhiều nhân viên tận tâm và tài năng, vì sự tin tưởng đặc 

biệt từ Hội Đồng Quản Trị (Board of Governors) của tôi, và các nhà cung cấp trung thành của tôi nỗ 

lực làm việc để đảm bảo rằng các thành viên của chúng tôi trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

Tôi rất vinh dự được phục vụ một tổ chức với sứ mệnh và tầm nhìn mạnh mẽ mà phục vụ tất cả mọi 

người và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trong các cộng đồng trên toàn Quận Alameda.” 

Hội Đồng Thống Đốc Alliance đã thành lập một ủy ban tìm kiếm CEO và hợp tác với một cơ quan 

tuyển dụng điều hành nổi tiếng trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm CEO tiếp theo.  

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: 

http://alamedaalliance.org/. 

### 

 

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa 

phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 

lượng cao, có thể tiếp cận và hợp túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào 

năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội 

ngũ nhân viên lãnh đạo, và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa 

và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 330,000 trẻ em và 

người lớn có thu nhập thấp thông qua các chương trình Medi-Cal và Alliance Group Care được Ủy Ban 

Quốc Gia về Bảo Đảm Chất Lượng (National Committee for Quality Assurance, NCQA) công nhận. 

http://alamedaalliance.org/

