UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 587/SYT-NVY

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc thực hiện
Thông tư số 56/2019/TT-BYT

Kính gửi:
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Pháp Y;
- Trung tâm Giám định Y khoa;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Ngày 31/12/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy
định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động
thuộc lĩnh vực y tế để thay thế cho Thông tư số 14/2016/TT-BYT hướng dẫn chi
tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế, trong đó
có ban hành kèm theo các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo
hiểm xã hội cho người lao động đồng thời tại Điều 28 đã quy định:
1. Giấy ra viện, Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo
hiểm xã hội, Giấy chứng nhận thương tích, Giấy báo tử do các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh cấp theo đúng thẩm quyền và quy chế chuyên môn do Bộ Y tế quy
định trong thời gian kể từ 01 tháng 7 năm 2016 đến trước thời điểm Thông tư
này có hiệu lực thi hành nhưng cấp không đúng mẫu, ghi không đúng thời gian,
không đóng dấu pháp nhân, đóng dấu không đúng chỗ, ký tên không đúng chỗ,
không đủ chữ ký thì vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội.
2. Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện,
giấy chứng sinh đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành được tiếp tục
áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Tuy nhiên, đến nay một số đơn vị vẫn chưa áp dụng các biểu mẫu theo
quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao
động và của chính các đơn vị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung
sau:
1. Khẩn trương triển khai áp dụng các biểu mẫu theo quy định tại Thông
tư số 56/2017/TT-BYT.
2. Đối với các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm
xã hội đã cấp trong năm 2019 nhưng không đúng mẫu quy định tại Thông tư số
56/2017/TT-BYT phải thực hiện việc cấp lại theo quy định tại điểm a khoản 5
Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh(phối hợp);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, NVY.
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(đã ký)

Nguyễn Ngọc Tùng

