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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 
--------------------- 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------------------------------------------------- 

Số: 10289/SYT-NV Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2021 
V/v hướng dẫn bổ sung việc cấp hồ 

sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội đối với người lao 

động bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bệnh viện công lập và ngoài công lập; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện dã chiến, Khu điều trị F0; 

- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn; 

- Các Trạm Y tế lưu động. 

   (sau đây gọi là các đơn vị) 

 

Hiện nay, nhiều trường hợp người lao động đã hoàn thành cách ly trước 

ngày 19/11/2021 (ngày Bộ Y tế ban hành Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ 

về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người 

lao động, trong đó có người lao động mắc COVID-19) đề nghị cấp hồ sơ để 

được giải quyết chế độ chính sách theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động và 

cơ quan Bảo hiểm xã hội nhưng các cơ sở từ chối cấp với lý do chưa có hướng 

dẫn, chỉ cấp sau ngày Bộ Y tế và Sở Y tế có văn bản chỉ đạo. Về việc này, Sở Y 

tế hướng dẫn bổ sung như sau: 

Đề nghị các cơ sở giải quyết cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị 

trước ngày 19/11/2021, có nhu cầu được cấp hồ sơ.  

1. Hình thức và thẩm quyền cấp hồ sơ 

a) Đối với F0 đã cách ly điều trị nội trú tại các Bệnh viện công lập và ngoài 

công lập, Bệnh viện dã chiến, Trung tâm y tế có giường bệnh hoặc các Khu điều 

trị F0, Khu cách ly theo dõi y tế F0 không có triệu chứng do các huyện, thành 

phố thành lập:  

- Bệnh viện, Bệnh viện dã chiến, Trung tâm y tế có giường bệnh, Khu điều 

trị F0, Khu cách ly theo dõi y tế F0 không có triệu chứng cấp Giấy Ra viện cho 

F0 theo quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT. 

- Bệnh viện dã chiến sử dụng con dấu của bệnh viện được giao phụ trách 

theo quy định. 

- Các Khu điều trị F0, Khu cách ly theo dõi y tế F0 không có triệu chứng 

do cấp huyện thành lập: sử dụng con dấu của Trung tâm y tế huyện, thành phố. 

Riêng các huyện, thành phố có Bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn thì sử 

dụng con dấu của Bệnh viện đa khoa khu vực. 
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- Trường hợp các Bệnh viện dã chiến đã giải thể thì Bệnh viện hoặc Trung 

tâm y tế phụ trách Bệnh viện dã chiến có trách nhiệm cấp Giấy ra viện căn cứ 

trên Quyết định kết thúc thời gian cách ly đã cấp cho bệnh nhân. 

- Trường hợp các Khu điều trị F0, Khu cách ly theo dõi y tế F0 không có 

triệu chứng đã giải thể thì Trung tâm y tế phụ trách địa bàn hoặc Bệnh viện đa 

khoa khu vực (đối với huyện, thành phố có Bệnh viện đa khoa khu vực đứng 

chân) cấp Giấy ra viện căn cứ trên Quyết định kết thúc thời gian cách ly đã cấp 

cho bệnh nhân.  

b) Đối với F0 đã cách ly tại nhà 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn 

chăm sóc và quản lý F0 tại nhà cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm 

xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT căn cứ trên 

Quyết định kết thúc thời gian cách ly đã cấp cho bệnh nhân.  

Thời gian nghỉ, người ký tên, sử dụng con dấu trên giấy nghỉ việc thực hiện 

theo công văn số 10208/SYT-NV ngày 05/12/2021 của Sở Y tế Đồng Nai về 

việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người 

lao động bị nhiễm vi rútSARS-CoV-2.  

Việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 

người lao động mắc COVID-19 hoàn thành cách ly điều trị từ ngày 19/11/2021 

về sau thực hiện theo công văn số 10208/SYT-NV nêu trên. 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai các nội dung 

nêu trên đến Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn, Trạm Y tế lưu động thực hiện. 

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động mắc COVID-19 theo quy định 

của pháp luật, đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về 

Sở Y tế để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các, sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Phương).                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Huy Anh Vũ 
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