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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2020/TT-BYT  Hà Nội, ngày      tháng    năm 2020  

       

THÔNG TƯ 

Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong,  

cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán 

nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh như sau: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

 Thông tư này quy định cách ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong; 

cấp, cấp lại Giấy báo tử và báo cáo thống kê số liệu tử vong tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được 

cấp Giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong; 

cấp, cấp lại Giấy báo tử và báo cáo thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Điều 3. Thẩm quyền ký Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và 

cấp, cấp lại Giấy báo tử 

 Thủ trưởng, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 2 Thông tư này có thẩm quyền ký 

Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và cấp, cấp lại Giấy báo tử. Thủ trưởng, 
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người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật có thể ủy quyền bằng văn bản cho 

người khác ký Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và cấp, cấp lại Giấy báo 

tử. Người uỷ quyền và người được uỷ quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc uỷ quyền và văn bản do mình ký. 

Điều 4. Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong 

1. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong chỉ sử dụng cho cơ quan y tế với 

mục đích thống kê, xây dựng kế hoạch, chính sách, nghiên cứu, phân tích cấu 

trúc dân cư, đánh giá công tác chăm sóc và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân.  

2. Khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong bằng chết sinh học: 

ngừng thở, ngừng tim, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh tử vong có 

trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử 

vong quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

 3. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

không cấp cho người thân thích của người tử vong mà được lưu cùng Bản kiểm 

thảo tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; làm cơ sở cho báo cáo thống kê 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quy định về việc cấp, cấp lại Giấy báo tử 

1. Cấp Giấy báo tử 

Sau khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy báo tử quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Người thân thích của người 

tử vong theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình có trách 

nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy báo tử được làm thành 02 

bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho người thân thích của người tử 

vong để làm thủ tục khai tử và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

2. Cấp lại Giấy báo tử 

a) Trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy báo tử:  

Người thân thích của người tử vong làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử 

theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo giấy tờ 

chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy 

báo tử lần đầu cho người tử vong. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc 

kể từ khi nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách 
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nhiệm thu hồi Giấy báo tử có nhầm lẫn để hủy; đơn và giấy tờ chứng minh được 

lưu cùng với bệnh án đang lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy báo tử 

được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy báo tử cũ và đóng dấu “Cấp lại”. 

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày 

làm việc. 

Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: đối với trường hợp nhầm lẫn về 

họ, chữ đệm, tên người tử vong, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số 

chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân của 

người tử vong thì gửi kèm bản phô tô một trong các giấy tờ chứng minh sự 

nhầm lẫn sau đây: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân thể hiện nội dung nhầm lẫn do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ 

chứng minh về nơi cư trú) và mang theo bản chính các giấy tờ chứng minh sự 

nhầm lẫn để đối chiếu. 

b) Trường hợp mất, rách, nát Giấy báo tử:  

Người thân thích của người tử vong phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy 

báo tử quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy báo tử lần đầu. Trong thời hạn tối đa là 01 ngày 

làm việc kể từ thời điểm nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy báo tử bị rách, nát; kiểm tra 

thông tin trong đơn và đối chiếu với bản Giấy báo tử lưu lại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đã cấp. Giấy báo tử được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy 

báo tử cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời 

hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc. 

 Điều 6. Mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, Giấy báo tử, Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử  

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Mẫu giấy sau đây: 

a) Mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục I; 

b) Mẫu Giấy báo tử tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

II; 

c) Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử quy định tại Phụ lục III. 
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2. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong là khổ giấy A4 (210x 297 mm). 

Được in và ghi các thông tin liên quan đến người tử vong. Phiếu chẩn đoán 

nguyên nhân tử vong sẽ được kèm theo và lưu cùng bệnh án của người tử vong 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

3. Giấy báo tử được in sẵn và đóng thành sổ. Kích thước của Sổ Giấy báo 

tử là khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Mỗi trang trong sổ được chia thành 02 phần 

có nội dung giống nhau để ghi các thông tin liên quan đến người tử vong. Liên 

thứ nhất được giao cho người thân thích của người tử vong, liên thứ 02 giữ lại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lưu trữ thông tin. Trong trường hợp cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đang sử dụng phần mềm quản lý thì không phải đóng thành sổ, 

nhưng phải bảo đảm in và cấp Giấy báo tử theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 

này. 

4. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử 

vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mẫu Giấy báo tử trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Y tế. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự in ấn Phiếu chẩn đoán nguyên 

nhân tử vong và Giấy báo tử để sử dụng.  

5. Cách ghi: Hướng dẫn cụ thể tại các Mẫu giấy ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 7. Báo cáo thống kê số liệu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử 

vong và Giấy báo tử 

1. Nội dung báo cáo thống kê về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: số lượng Phiếu chẩn đoán nguyên nhân 

tử vong của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các khó khăn, vướng mắc khi thực 

hiện lập Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong. Các thông tin có trong Phiếu 

chẩn đoán nguyên nhân tử vong sẽ được báo cáo đồng thời cùng với báo cáo 

thống kê về cấp Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Việc báo cáo thống kê số liệu cấp Giấy báo tử được quy định tại Thông 

tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế và Thông tư số 

37/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. 
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Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

Mẫu giấy báo tử do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hành trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

2021. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu 

chuyên môn, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Điều 2 Thông tư này triển khai các hoạt động ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân 

tử vong theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới; xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 2 Thông tư này báo cáo thống kê số liệu 

Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và Giấy báo tử theo quy định về chế độ 

báo cáo thống kê ngành y tế. 

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và các đơn vị 

liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo thực hiện các 

quy định tại Thông tư này. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.  

 

 
Nơi nhận: 
- UB Về các vấn đề xã hội Quốc hội (để giám sát); 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Bộ Tư pháp (Cục đăng ký HTCTQT, Cục Kiểm tra 

VBQPPL); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB, Bộ Y tế; các 

đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; 

- BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;  

- Lưu: VT, PC, KCB, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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