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V/v mẫu, cấp và quản lý Giấy
chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Kính gửi: - Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 21/11/2016 của Bộ Y tế
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc
lĩnh vực y tế, Quyết định số 4520/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ Y tế về
việc đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT, ngày 21/11/2016 BHXH Việt
Nam ban hành Công văn số 4666/BHXH-CSXH hướng dẫn về mẫu, in, cấp và
quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (sau đây viết tắt là Công văn
số 4666/BHXH-CSXH).
BHXH tỉnh Lâm Đồng gửi Công văn số 4666/BHXH-CSXH và các biểu
mẫu có liên quan vào tài khoản của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), cơ quan,
đơn vị trên trang tin điện tử của BHXH tỉnh Lâm Đồng hoặc cơ sở KCB, cơ
quan, đơn vị tải trực tiếp tại mục “Thông báo” trên trang tin điện tử của BHXH
tỉnh Lâm Đồng (www.bhxhlamdong.gov.vn). Đề nghị các cơ sở KCB, cơ quan,
đơn vị thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Công văn số
4666/BHXH-CSXH, đồng thời lưu ý triển khai thêm một số nội dung sau:
1. Về mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN)
BHXH tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện in phôi GCN (mẫu GCN2 ban hành
kèm theo công văn số 4666/BHXH-CSXH) để cấp cho các Cơ sở KCB có ký
hợp đồng KCB bảo hiểm y tế hoặc có đăng ký cấp GCN với cơ quan BHXH.
Đề nghị các cơ sở KCB lập văn bản đề nghị cấp phôi GCN kèm theo
Danh sách người hành nghề được cơ sở KCB phân công ký GCN (mẫu 07BGCN ban hành kèm theo Công văn số 4666/BHXH-CSXH) gửi đến cơ quan
BHXH để nhận GCN2 và cấp cho người lao động từ ngày 01/01/2017 trở đi.
Đối với phôi GCN cũ (mẫu C65-HD2 theo quy định tại Công văn số
3789/BHXH-CSXH) sử dụng đến hết ngày 31/12/2016, số phôi chưa sử dụng
hết (nếu có) giao lại cho cơ quan BHXH để lập thủ tục hủy theo quy định.
Cơ sở KCB tuyến tỉnh nhận và giao giấy GCN tại BHXH tỉnh; cơ sở
KCB tuyến huyện (bao gồm cả cơ sở KCB tuyến tỉnh đã phân cấp cho BHXH
huyện, thành phố thực hiện giám định chi phí KCB BHYT), tuyến xã nhận và
giao GCN tại BHXH các huyện, thành phố.

2. Về trách nhiệm của Cơ sở KCB trong việc cấp, quản lý và sử dụng
GCN
- Trước ngày 01/7 hàng năm, cơ sở KCB dự kiến số lượng, chủng loại
phôi đề nghị cấp trong năm sau (mẫu số 02-GCN kèm theo Công văn số
4666/BHXH-CSXH) gửi BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố nơi cấp
phôi để lập kế hoạch in và cấp phôi cho năm sau.
- Trường hợp cần cấp bổ sung phôi để cấp cho người lao động thì làm
văn bản đề nghị cấp bổ sung phôi (mẫu số 03-GCN kèm theo Công văn số
4666/BHXH-CSXH) gửi BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố nơi cấp
phôi.
- Tiếp nhận phôi từ BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố để quản
lý (mở sổ theo dõi việc cấp, thu hồi cuống phôi loại GCN2 đối với người hành
nghề được phân công cấp GCN), tổ chức việc cấp GCN cho người lao động
tham gia BHXH bị ốm đau, thai sản theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 25
Thông tư số 14/2006/TT-BYT, kịp thời ngay sau khi KCB xong (cấp theo số
seri liên tiếp từ nhỏ đến lớn đối với từng loại phôi).
- Tổ chức quản lý phôi theo đúng quy định quản lý ấn chỉ, không để
hỏng, mất, thất lạc. Mở sổ theo dõi việc cấp, thu hồi phôi (theo số seri liên tiếp
từ nhỏ đến lớn đối với từng loại) đối với từng bộ phận chuyên môn. Trường
hợp bị mất phôi (quyển số..., số tờ kèm theo số seri) phải báo cáo ngay về
BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố nơi cấp phôi. Hàng năm các cơ sở
KCB thực hiện kiểm kê ấn chỉ theo quy định.
- Đối với loại GCN2, liên 01 cấp cho người lao động nghỉ việc hưởng
BHXH; liên 02 lưu cùng cuống quyển GCN2, kèm theo các tờ GCN2 bị hỏng;
lưu tại cơ sở KCB; định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm chuyển toàn bộ các
phôi bị hỏng, cấp sai không sử dụng (nếu có) và các cuống quyển GCN2 (liên
02) đến BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố nơi cấp phôi để theo dõi,
quản lý.
- Thông báo kịp thời khi có các thay đổi “Thông tin về quản lý cấp
GCN” cho cơ quan BHXH nơi cấp phôi để đăng tải công khai trên Trang tin
điện tử BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Lâm Đồng: Tên cơ sở KCB được cấp
GCN, phạm vi hoạt động chuyên môn, mẫu dấu, số quyển, số tờ, số seri phôi
bị mất hoặc các thay đổi khác của cơ sở KCB liên quan đến việc cấp GCN,
quản lý và sử dụng phôi; biến động tăng, giảm người hành nghề được phân
công ký GCN và mẫu chữ ký của họ (mẫu số 08-GCN kèm theo Công văn số
4666/BHXH-CSXH).
- Cấp GCN cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tại
Thông tư số 14/2016/TT-BYT; khi cấp GCN cho người lao động thì đồng thời
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cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu các hồ sơ giấy tờ cấp GCN vào
cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của
cơ quan BHXH.
- Người hành nghề được phân công ký GCN tại cơ sở y tế ghi đầy đủ
các nội dung trong GCN theo đúng quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo
Thông tư số 14/2016/TT-BYT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác, trung thực của việc cấp GCN.
3. Đối với đơn vị sử dụng lao động
- Người lao động bị ốm đau, thai sản từ ngày 01/01/2017 trở đi, đối với
thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì thực hiện tiếp
nhận theo mẫu GCN2 ban hành kèm theo công văn số 4666/BHXH-CSXH
ngày 21/11/2016 của BHXH Việt Nam.
- Đơn vị sử dụng lao động cần theo dõi và ghi rõ số ngày người lao động
thực tế nghỉ hưởng chế độ trên Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau,
thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) theo quy định.
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là cơ sở pháp lý để giải quyết
chế độ BHXH cho người lao động, vì vậy đề nghị các cơ sở KCB cần cấp và
lưu giữ chặt chẽ, đúng quy định để tránh tình trạng lạm dụng, làm giả nhằm
trục lợi BHXH.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ sở KCB và đơn vị
sử dụng lao động. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản
ánh về BHXH tỉnh Lâm Đồng (Phòng Chế độ BHXH, số điện thoại: 063
3828392) hoặc BHXH các huyện, thành phố để nghiên cứu, hướng dẫn./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy;
HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Y tế Lâm Đồng;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, TP;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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