BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1981 /BHXH-CĐ
V/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09
8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hội đồng Giám định y khoa Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
(Thông t ư 56/2017/TT-BYT) quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội
(BHXH) và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2202/VP-VX ngày 19/3/2019 giao
BHXH Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện Công văn số
707/BHXH-CSXH ngày 11/3/2019 của BHXH Việt Nam về tạo lập giấy chứng
nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Nhằm thực hiện có hiệu quả Thông tư 56/2017/TT-BYT và chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn
tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHXH thành phố đề nghị Hội đồng giám định y
khoa (HĐGĐYK), các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa
bệnh (cơ sở y tế) thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của
người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng
Thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng thông tin) theo hướng dẫn tại văn bản
số 07/BHXH-CNTT ngày 02/01/2019 và văn bản số 538/BHXH-CNTT ngày
18/3/2019 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (tham khảo tại Website của
BHXH Thành phố).
Các c ơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) cho người lao động thì cơ quan BHXH chưa tiếp
nhận hồ sơ giải quyết.
2. Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin
theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập GCN (phụ lục 7, Thông tư
56/2017/TT-BYT) trên Cổng Thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối
soát sau này.
Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp GCN trên Cổng thông tin, chậm nhất
sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu đã cấp GCN của ngày
hôm trước lên Cổng Thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH
Việt Nam.
3. Các cơ sở y tế tổ chức thực hiện cấp và quản lý chặt chẽ các loại giấy
tờ làm căn cứ h ư ởng các chế độ BHXH theo đúng quy định tại Thông t ư số
56/2017/TT-BYT. Hạn chế việc cấp GCN bằng cách ghi tay.
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4. Tại nội dung hướng dẫn ghi GCN (phụ lục 7, Thông tư số
56/2017/TT-BYT), phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị có quy định: Người
đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đó.
Để thống nhất trong việc quản lý, yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đóng
dấu pháp nhân của đơn vị (dấu tròn) sau khi người có thẩm quyền theo quy định
đã ký.
Đề nghị HĐGĐYK, cơ sở y tế tiếp tục thực hiện các nội dung nêu trên,
riêng nội dung 2 bắt đầu thực hiện từ ngày 03/9/2019. Trong quá trình thực
hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố để
được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Phòng GĐBHYT 1, 2;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CĐ.
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