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số 56/2017/TT-BYT có hiệu lực

Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh
Thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động
thuộc lĩnh vực y tế, Công văn số 5233/BHXH-CSXH ngày 13/12/2018 của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ
việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát trước ngày Thông tư số
56/2017/TT-BYT có hiệu lực, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (KCB) thực hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh sử dụng phôi GCN nghỉ việc hưởng
BHXH do cơ quan Bảo hiểm xã hội đã cấp đến hết ngày 31/12/2018; đồng thời có
trách nhiệm nộp trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp phôi toàn bộ phôi GCN
chưa sử dụng, cuống phôi, phôi sai, hỏng để lưu trữ hoặc hủy theo quy định xong
trước ngày 20/01/2019; từ ngày 01/01/2019 không sử dụng phôi GCN do cơ quan
Bảo hiểm xã hội cấp trước đây để cấp GCN cho người lao động đi KCB; các chứng
từ sử dụng phôi GCN này sẽ không có giá trị pháp lý để thanh toán các chế độ
BHXH theo quy định.
2. Từ ngày 01/01/2019 các cơ sở KCB chủ động in, cấp và quản lý mẫu
GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số
56/2017/TT-BYT.
3. Trước ngày 31/12/2018 thực hiện việc đăng ký các nội dung theo quy định
tại Khoản 2 Điều 23; Điểm c, d, Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT
bao gồm: Giấy phép hoạt động, phạm vi cấp GCN; mẫu dấu của cơ sở KCB là
pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; mẫu
dấu của cơ sở KCB và chữ ký người hành nghề được phép ký GCN đối với cơ sở
KCB không phải là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư
số 56/2017/TT-BYT; giấy ủy quyền người ký thay thủ trưởng đơn vị và khi thay đổi
các thông tin như: Biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN
tại cơ sở KCB không phải là pháp nhân, thay đổi mẫu dấu; phân công lại người
được ủy quyền ký thay thủ trưởng, thay đổi phạm vi cấp GCN của cơ sở KCB được
cấp giấy phép hoạt động.

Nhận Công văn, đề nghị các cơ sở KCB phối hợp thực hiện; quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Chế độ
bảo hiểm xã hội; điện thoại liên hệ 0227.3730596) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TW (để p/h thực hiện);
- Sở Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c);
- Phòng TN&TKQTTHC, CNTT, VP;
- BHXH huyện, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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