
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /SYT-NVY Hải Dương, ngày          tháng 3 năm 2022
V/v hướng dẫn tạm thời cấp giấy cho 

người mắc COVID-19 tại nhà
(nơi lưu trú) hưởng BHXH

        
Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về Quy định chi tiết thi 
hành Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh 
vực y tế; Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về 
việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động; 
Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế về việc hồ sơ đề nghị 
giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19. Để 
đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH của 
người lao động bị nhiễm COVID-19 (gọi tắt là F0) được quản lý, điều trị tại nhà 
hoặc nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Căn cứ Danh sách quản lý, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú (của đơn vị), 
Trạm Y tế xã phường, thị trấn, đơn vị thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc 
hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục 
số 07 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

2. Các đơn vị đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng 
nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 26, Thông tư số 
56/2017/TT-BYT.

3. Cập nhật thông tin người bệnh COVID-19 được cấp Giấy chứng 
nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Cổng thông tin giám định BHYT 
 https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn của cơ quan BHXH.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị 
phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BHXH tỉnh;
- BQL Khu CN;
- Sở Lao động TB và XH;
- LĐ Sở Y tế;
- Các phòng chức năng SYT;
- TTKS bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.                                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính

https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/
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