
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /BHXH-CNTT TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 01 năm 2019 

V/v hướng dẫn đăng ký mẫu dấu, mẫu 

chữ ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội 
 

 

        

 

Kính gửi:  Các cơ sở khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh 

 

   
Căn cứ theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH); 

Căn cứ theo công văn 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 

BHXH; 

BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn các bước đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử 

dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau: 

1. Điền thông tin vào mẫu bản đăng ký mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữ bệnh 

và chữ ký của người hành nghề (phụ lục 08 - đính kèm theo TT 56/2017/TT-BYT) có 

chữ ký, đóng dấu đỏ và gửi bằng đường bưu điện về cơ quan BHXH quản lý trực tiếp. 

2. Thực hiện khai báo đăng ký trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin 

giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (đính kèm hướng dẫn 

của BHXH Việt Nam). 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tra cứu kết quả xử lý hồ sơ tại 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/KCB-cap-giay-nghi-viec-huong-bhxh.aspx 

(đính kèm hướng dẫn của BHXH Việt Nam). 

Trên đây là các bước đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng BHXH, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương 

thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ anh Nguyễn Thành Nhân - Phòng Công nghệ 

Thông tin điện thoại (028-39.979.039 số nhánh 1707) để có giải pháp khắc phục. 

Trân trọng, 

        
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế TP.HCM (để phối hợp); 

- TT CNTT BHXH Việt Nam (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng Giám định 1 & 2; 

- Phòng Chế độ BHXH; 

- Các BHXH Quận Huyện; 

- Trang thông tin BHXH TP.HCM; 

- Lưu VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC  
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