
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày         tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, 

 Giấy ra viện, Giấy chứng sinh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư 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; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này là: 

1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 

2. Quy trình cấp Giấy ra viện. 

3. Quy trình cấp Giấy chứng sinh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, Trạm và đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-YTNH ngày       tháng 8 năm 2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Căn cứ pháp lý Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định 

chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ 

sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.  

Nơi tiếp nhận Các khoa Lâm sàng,  PK ĐKKV Ninh sim, 27 TYT xã, phường. 

Đối tượng áp dụng Người bệnh khám, điều trị ngoại trú 

Thời gian tiếp 

nhận 

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Thời hạn giải 

quyết 

Trong ngày 

Các bước thực hiện 

Bước 1: Người bệnh thực hiện quy trình khám bệnh tại 

các Khoa thuộc bệnh viện/ Phòng khám ĐKKV Ninh 

Sim/ 27 Trạm Y tế xã, phường. 

Bước 2: Y, Bác sỹ phòng khám tại các đơn vị (đã đăng ký 

chữ ký với cơ quan BHXH) cấp giấy nghỉ việc hưởng 

BHXH theo mẫu quy định tại thông tư 56/2017/TT-BYT. 

- Mỗi đợt cấp không quá 30 ngày. 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 được cấp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH . 

- Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi 

mã bệnh; trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên 

bệnh. Việc ghi mã bệnh và tên bệnh thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Bước 3: Trình ký Lãnh đạo (Bệnh viện/Phòng khám 

ĐKKV Ninh Sim/ 27 TYT xã, phường) và đóng dấu. 

Bước 4: Trả giấy chứng nhận cho bệnh nhân. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-46-2016-tt-byt-danh-muc-benh-can-chua-tri-dai-ngay-337487.aspx
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QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY RA VIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-YTNH ngày       tháng 8 năm 2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Căn cứ pháp lý Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định 

chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ 

sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.  

Nơi tiếp nhận 

 

Các khoa Lâm sàng có bệnh nhân điều trị nội trú, PK 

ĐKKV Ninh sim, 27 TYT xã, phường. 

Đối tượng áp dụng Người bệnh điều trị nội trú  

Thời gian tiếp 

nhận 

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Thời hạn giải 

quyết 

Trong ngày 

Các bước thực hiện 

Bước 1: Sau khi kết thúc đợt điều trị, điều dưỡng hành 

chính in Giấy ra viện (nếu cấn tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà 

theo chỉ định của Bác sỹ thì tại phần ghi chú của Giấy ra 

viện phải ghi cụ thể thời gian được nghỉ (nhưng tối đa 

không quá 30 ngày). 

Bước 2: Điều dưỡng trình Lãnh đạo ký và đóng dấu. 

Bước 3: Trả giấy ra viện cho bệnh nhân. 
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QUY TRÌNH 

CẤP VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-YTNH ngày       tháng 8 năm 2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

Căn cứ pháp lý - Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định 

chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ 

sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.  

- Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế 

quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 

- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ Y 

tế về sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT 

ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và 

sử dụng Giấy chứng sinh. 

Nơi tiếp nhận 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, PK ĐKKV Ninh sim, 

27 TYT xã, phường. 

Thời gian tiếp nhận 24h/24h 

Thời hạn giải quyết Trước khi trẻ sơ sinh về nhà 

Các bước thực hiện 

1. Trường hợp trẻ sinh tại cơ sở y tế (Khoa CSSKSS/ 

PK ĐKKV Ninh sim/27 TYT xã, phường) 

Bước 1: Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cán bộ y tế cấp Giấy 

chứng sinh theo mẫu quy định tại thông tư 56/2017/TT-

BYT trình lãnh đạo và các bên liên quan ký và đóng dấu. 

Bước 2: Trả giấy chứng sinh cho người nhà của trẻ. 

2. Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế nhưng được 

CBYT hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ 

Bước 1: Cha/mẹ/ người nuôi dưỡng của trẻ điền đầy đủ 

thông tin vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo 

mẫu tại Phụ lục 01 

Bước 2: Nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh về Trạm Y 

tế xã, phường nơi trẻ sinh ra. 

Bước 3: Trạm Y tế thực hiện cấp Giấy chứng sinh cho trẻ 

trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Nếu cần 

phải xác minh thông tin thì không được quá 05 ngày làm việc. 



3. Cấp lại giấy chứng sinh khi phát hiện có nhầm lẫn 

khi ghi chép  

Bước 1: Cha/mẹ/ người nuôi dưỡng của trẻ điền đầy đủ 

thông tin vào Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo 

mẫu tại Phụ lục 02 

Bước 2: Nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh; giấy tờ 

chứng minh nội dung nhầm lẫn (đối với trường hợp nhầm 

lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân 

tộc thì gửi kèm bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân 

(mang theo bản chính để đối chiếu); đối với trường hợp 

nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm theo xác nhận 

của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú),  giấy chứng 

sinh cũ gửi đến cơ sở y tế đã cấp giấy chứng sinh (khoa 

CSSKSS/ Phòng khám ĐKKV Ninh Sim/ 27 TYT xã, 

phường). 

Bước 3: Cơ sở y tế thực hiện: 

- Cấp lại Giấy chứng sinh trong vòng 2 ngày làm việc 

hoặc 03 ngày làm việc trong trường hợp cần xác minh 

thông tin kể từ ngày nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ.  

- Thu hồi giấy chứng sinh cũ và hủy. 

- Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số 

của giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “cấp lại”. 

4. Cấp lại giấy chứng sinh trong trường hợp mất, rách, 

nát Giấy chứng sinh: 

Bước 1:  Cha/mẹ/ người nuôi dưỡng của trẻ điền đầy đủ 

thông tin vào Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo 

mẫu tại Phụ lục 02; có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố 

hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa 

bàn khu dân cư 

Bước 2:  gửi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp 

Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu.  

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đơn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp 

lại Giấy chứng sinh mới như trường hợp cấp Giấy chứng 

sinh có nhầm lẫn. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì 

thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc. 

 

 



Phụ lục 01 

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG SINH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI 

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh 

 

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường ………………………… 

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………… 

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: …………………………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau: 

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………………… 

Năm sinh: …………………………………………………………………… 

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: …………………………….. 

Ngày cấp:……/…./……. Nơi cấp: …………………………………………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú: ………………………………….. 

Dân tộc: ……………………………………………………………………… 

Đã sinh con vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm: …………… 

Tại:…………………………………………………………………………… 

Số con trong lần sinh này: ………………………………………………….. 

Giới tính khi sinh của con:……………………………….Cân nặng:……… 

Dự định đặt tên con: …………………………………………………….…. 

Người đỡ đẻ: ………………………………………………………………… 

  

  ………., ngày…..tháng……năm 20…… 

Người đề nghị 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ) 

  



Phụ lục 02 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng sinh 
 

Kính gửi: ………………………………………………… 

                                  

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:………………………………………………… 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:………………………………………….. 

Địa chỉ: ……….………………………………………………………………. 

Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ……………………. 

Tại:……………………………………………………………………………... 

Tên dự kiến của cháu: ………………………………………………………… 

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan 

cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì: 

1- Mất/thất lạc/ rách nát 

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): 

…………………………………………………………………………………… 

3- Khác  (Ghi cụ thể): ……………………………………………………….         
 

..………..……,ngày..….tháng………năm 20……… 

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                     Người làm đơn 

   (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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