
BẢO HIÉM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 422 /BHXH-CSXH Hct Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020
V/v giải quyết chế độ BHXH đối với 

người lao động bị buộc thực hiện biện 
pháp cách ly y tê phòng dịch viêm 

đường hô hấp cấp chủng mới Corona

Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn sô 
79- C V /TW  ngày 29/01/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phu tại Chỉ thị 
số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về 
việc phòng, chông dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona (Covid-19) gây ra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công 
văn số 280 /B H X H -C SY T ngày 31/01/2020 chỉ đạo BHXH các tỉnh/thành phố 
vê việc phôi họp thực hiện thanh toán chi phí điêu trị nghi ngờ nhiễm Covid-  
19. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với bệnh nhân nghi ngờ 
nhiễm Covid-19 không chỉ có các chi phí điều trị y tế mà còn liên thông với 
việc thực hiện chế độ BHXH về ốm đau đối với người lao động bị nhiễm các 
bệnh truyền nhiễm quy định tại nhóm A, một số bệnh thuộc nhóm B nói 
chung và bệnh viêm đường hô hap cấp do Covid-19 nói riêng phải cách lv y 
tê theo quy định của Luật Phòng, chốns; bệnh truyền nhiễm sẽ phát sinh một 
sô vướng măc và cần được tháo gỡ. Cụ thế như sau:

1. Ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Ọuyết định 
173/ỌĐ-TTơ cônç bô dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới cua virus 
Corona çây ra. Mức độ nguy hiêm của dịch được xác định là bệnh truyền 
nhiễm nhóm A. Tại khoản 1 Điều 4 Luật  Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
quy định “Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người 
mang mâm bệnh dịch, người tiêp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm 
A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phải 
được cách ly” . Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 
30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiêm vê áp dụng biện pháp cách ly V tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch thì các biện pháp cách ly V tế bao gồm: 
Cách ly y tê tại nhà; cách ly tại cơ SO’ y tê; cách ly V tế tại cưa khẩu và cách ly 
y tê tại các sơ sở, địa điêm khác.

Tại Điêu 25 Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với 
người lao động đang tham ơia BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn 
mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận cua CO' sở 
khám bệnh, chữa bệnh có thấm quyền theo quy định của Bộ Y tế.



Như vậy, đối với người bị cách ly y tế mà không bị mắc bệnh truyền 
nhiễm không phai là trưòng họp ốm đau và không phải điều trị nhưng bị bắt 
buộc nghỉ việc đê phòng dịch thì còn liên quan đến quyền lợi về BHXH.

Vì vậy, đê đảm bảo quyên lợi của người lao động, BHXH Việt Nam đê 
xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý đổi với những người bị cách 
ly y tế đế phòng dịch theo quyết định của CO’ quan có thẩm quyền được hưởng 
chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

2. v ề  hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH; Khoản 1, 2 Điều 21 
Thông tư số 56/2017/TT-BYT, hồ SO' gồm: Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra 
viện; Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghi việc hưởng BHXH; 
hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian 
điêu trị nội trú. Tuy nhiên, đối với người bị cách ly y tế mà không mắc bệnh 
truyền nhiễm thì không được cấp những giấy tò’ này.

Tại khoan 7 Điều 2 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 cua 
Bộ Tài chính về việc quy định chê độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người 
bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tể thì Co' sở thực hiện 
cách ly y tê có trách nhiệm cấp giây chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế 
cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đề làm căn cứ hưởng các chế độ 
theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn (nếu 
có). Tuy nhiên đối với người bị cách ly y tế tại nhà thì không có quy định cấp hồ 
SO' làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Luật BHXH thì Bộ trương Bộ Y tế 
quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH, giấy ra viện và các giấy tò’ khác làm căn cứ hưởng chế độ BHXH.

Vì vậy, đê đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam đề 
xuất Bộ Y tế đong ý đối với những người bị cách ly y tế tại nhà thì Trạm Y tế xã, 
phường, thị trấn nơi người lao động cư trú căn cứ Danh sách các trường hợp phải 
áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 
xã phê duyệt có trách nhiệm câp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho
người lao động đê làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau theo quy định.

BHXH Việt Nam xin báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Y tế đê sớm nghiên cứu có hướng dẫn./.
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