
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 

điều trị tại nhà 

An Giang, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố 

     

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”; 

 Căn cứ Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về việc 

cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang;  

 Căn cứ Công văn số 4000/SYT-NVY ngày 16/11/2021 của Sở Y tế về 

việc cập nhật quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà; 

 Căn cứ Công văn số 4363/SYT-NVY ngày 10/12/2021 của Sở Y tế về 

việc triển khai đánh giá nguy cơ người nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 

5525/QĐ-BYT và cập nhật, điều chỉnh quy định điều trị F0 tại nhà; 

 Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nhiễm COVID-19 có tham gia bảo 

hiểm xã hội, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố chỉ đạo Trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc cấp Giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các trường hợp F0 điều trị tại 

nhà là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu Giấy chứng nhận tại 

Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT). 

 Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- BHXH huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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