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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày       tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Căn cứ Công văn số 25/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 28/02/2022 của Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái về việc trả lời câu hỏi của công dân, doanh 
nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử. 

Về nội dung câu hỏi của công dân Lê Phương Quyên, địa chỉ tổ 4, 
phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. BHXH tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 238/BYT-KCB về 
việc hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH đối với người lao động điều trị 
Covid-19, tại Công văn Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Khoản 1, Điều 100, Luật BHXH quy định Hồ sơ hưởng chế độ ốm 
đau gồm:

“1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc 
con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con 
của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc 
hưởng bảo hiểm xã hội”

Khoản 4. Điều 100, Luật BHXH quy định: “4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo 
hiểm xã hội…”

Đối chiếu với quy định của Luật BHXH nêu trên, người lao động điều 
trị ngoại trú phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Ngày 
29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết 
thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 
trong đó có nội dung quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
nghỉ việc hưởng BHXH và quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ 
Y tế.

2. Để giải quyết hưởng chế độ BHXH cho người lao động điều trị 
Covid-19 tại nhà đúng quy định và đúng đối tượng, người lao động là F0 
cách ly tại nhà đến Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trạm y 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-56-2017-tt-byt-huong-dan-luat-bao-hiem-xa-hoi-va-luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-341271.aspx


tế xã, phường, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 
kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

BHXH tỉnh Yên Bái kính chuyển nội dung trả lời câu hỏi của công dân 
đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái theo đúng quy định. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CĐBHXH (02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Tuấn
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