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 Thực hiện theo Thông tư số: 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y 

Tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh 

lao động thuộc lĩnh vực y tế. BHXH tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông tin để người lao động được biết cũng 

như cần lưu ý trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai 

sản của người lao động một số nội dung sau:  

1. Số ngày nghỉ trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH: tối đa 

không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm 

xã hội.Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết 

thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được 

cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. 

Riêng trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc 

gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận 

nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.  

2. Trường hợp người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là 

người khám bệnh thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần xác nhận chữ ký 

của y, bác sỹ và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi 

ngày, tháng, năm cấp. 

3. Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì 

cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra 

viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Do đó, 

trường hợp này cơ sở khám, chữa bệnh sẽ không cấp kèm giấy chứng nhận nghỉ 

việc để người lao động điểu trị ngoại trú. 

Ngoài ra, BHXH tỉnh Bình Dương lưu ý đơn vị, doanh nghiệp một số nội 

dung khi thực hiện đề nghị giải quyết chế độ cho người lao động: 



 

 

- Trường hợp người lao động đã hưởng lương tại đơn vị thì không đề nghị 

giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 

- Đề nghị đơn vị theo dõi, kịp thời đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai 

sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người lao động. 

 - Đối với những đơn vị đề nghị chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài 

khoản cá nhân của người lao động, khi lập danh sách C70a-HD đề nghị cung cấp 

chính xác số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nơi người lao động 

mở tài khoản. 

 - Đề nghị đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng các chế 

độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) theo tinh 

thần công văn số 5217/BHXH-CĐ.BHXH ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bình Dương, chậm nhất từ ngày 01/04/2018. 

 Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp thực hiện, trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ BHXH tỉnh Bình Dương để được 

hướng dẫn. 
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