
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 03 năm 2022
V/v cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH 
cho F0 điều trị tại nhà (nơi lưu trú)

    
Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 01/3/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 414/SYT-NVY về việc 
hướng dẫn tạm thời cấp giấy cho người mắc COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú 
hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải 
quyết kịp thời chế độ BHXH của người lao động bị nhiễm COVID-19. Trong 
quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao 
động, các công nhân, người lao động đến Trạm Y tế rất đông gây ùn tắc khu vực 
khám chữa bệnh của Trạm Y tế, không đảm bảo các nguyên tắc an toàn phòng 
chống dịch. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, sau khi thống nhất 
với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo 
UBND cấp xã, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã phối hợp với 
Trạm Y tế tuyến xã để cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người 
lao động đúng quy định, đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch, tuyên 
truyền để nhân dân hiểu và thực hiện.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BQL các Khu công nghiệp
Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động mắc 

COVID-19 (gọi tắt là F0) được điều trị tại nhà (nơi lưu trú) có nhu cầu cấp Giấy 
chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:

- Danh sách F0 lập theo xã, phường, thị trấn/ huyện, thị xã, thành phố 
nơi F0 được theo dõi, điều trị tại nhà (nơi lưu trú); đơn vị, doanh nghiệp ký, 
đóng dấu xác nhận (mẫu theo phụ lục 01).

- Danh sách nộp về Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (gồm bản in 
giấy và file điện tử).

 3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (TTYT)

KHẨN



- Tiếp nhận danh sách do đơn vị, doanh nghiệp nộp; hẹn thời gian trả kết quả.
- TTYT tuyến huyện gửi danh sách cho các Trạm y tế tuyến xã.
4. Trạm Y tế (TYT) tuyến xã

 - Căn cứ Danh sách quản lý, điều trị F0 tại nhà (nơi lưu trú) của TYT xã 
để đối soát với Danh sách đơn vị đề nghị. Xác nhận và cấp Giấy chứng nhận 
nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động đúng quy định.

- TYT tuyến xã nộp các Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và 
danh sách đã cấp (theo mẫu phụ lục 02) về TTYT tuyến huyện để TTYT 
tuyến huyện trả kết quả cho đơn vị, doanh nghiệp.

5. Trường hợp TYT tuyến xã quá tải công việc, thiếu nhân lực thì 
TTYT tuyến huyện điều động, hỗ trợ TYT tuyến xã hoặc TTYT huyện trực 
tiếp cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 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;
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- BHXH tỉnh (để p/h);
- Đài PT và TH tỉnh, Báo HD;
- Các phòng chức năng SYT;
- Các đơn vị y tế trong tỉnh;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.                                                                       
                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính



Phụ lục 01. Danh sách F0 đề nghị cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày     tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh

Mã số 
BHXH

Giới 
tính

Địa chỉ (nơi F0 
điều trị tại nhà 

hoặc nơi lưu trú)
Ghi chú

Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Lãnh đạo Đơn vị, Doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 02. Danh sách Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày      tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh

Mã số 
BHXH

Giới 
tính

Địa chỉ (nơi F0 
điều trị tại nhà 

hoặc nơi lưu trú)
Ghi chú

Trạm Y tế tuyến xã        
(ký tên, đóng dấu)

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 
xã, phường, thị trấn

(ký tên, đóng dấu)
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