
 

 

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

Ngày 08/3/2022 Sở Y tế ban hành văn bản số 897/SYT-NVY về việc 

hướng dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người mắc 

COVID-19 tại nhà; Văn bản hướng dẫn về thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm 

cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người mắc COVID-19 

(F0) tại nhà. Riêng đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà chưa được cấp Giấy 

chứng nhận trước ngày ban hành ngày 08/03/2022, phải đợi đến lúc có văn bản chỉ 

đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung các quy định. 

Hiện nay, nhu cầu của người lao động và người quản lý lao động trên địa 

bàn tỉnh cần có giấy chứng nhận nghĩ việc hưởng BHXH số lượng rất nhiều. Trong 

khi chờ đợi văn bản hướng dẫn từ Chính Phủ, Bộ Y tế; Sở Y tế cập nhật hướng 

dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người mắc COVID-19 

tại nhà như sau:  

Các trường hợp F0 điều trị tại nhà chưa được cấp giấy chứng nhận trước 

ngày 08/3/2022 hoặc cấp không đúng, không đủ nội dung … Trạm Y tế tiến 

hành cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đồng thời đóng dấu "Cấp 

lại" theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.  

* Lưu ý: Người lao động có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận nghỉ hưởng 

BHXH phải cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng gồm:  

1) Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp;  

2) Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa 

phương cấp/ Hoặc Giấy xác nhận khỏi bệnh do trạm y tế cấp. 

3) Số ngày nghỉ trên giấy chứng nhận nghỉ việc phù hợp với Quyết định cách 

ly và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly/ Hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh 

Ngoài ra, các nội dung khác về thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm cấp 

GCN nghỉ hưởng BHXH vẫn thực hiện đúng theo hướng dẫn tại văn bản 

897/SYT-NVY ngày 8/03/2022 của Sở Y tế. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BHXH tỉnh TT Huế (phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các BV, khu thu dung điều trị F0; 

- TTĐ Hải Đức, PKĐK Kim Long; 

- Đăng Webside Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Kiêm Hảo 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1010 /SYT-NVY 
V/v cập nhật hướng dẫn cấp giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với 

người mắc COVID-19 tại nhà 

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 03 năm 2022 
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