
SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ XÃ HỘI HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  

  

Số: 65/TB-TTDVVL Hậu Giang, ngày 06  tháng  4  năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp,  

thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng gián tiếp qua  

thư điện tử, fax và đường bưu điện. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội về tăng cƣờng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID- 19 trong đợt cao điểm. 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang thông báo cho phép ngƣời lao 

động đƣợc gửi hồ sơ đề nghị hƣởng trợ cấp thất nghiệp qua đƣờng bƣu điện, thông 

báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng đƣợc thực hiện dƣới hình thức gián tiếp 

(gửi thƣ điện tử, fax, qua đƣờng bƣu điện…). 

* Thành phần hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: 

1. Đề nghị hƣởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03 - Thông tƣ số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015) 

2. Bản chính hoặc bản sao chứng thực của một trong các các giấy tờ sau đây xác 

nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV): 

  a) HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ; 

  b) Quyết định thôi việc; 

  c) Quyết định sa thải; 

  d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

  đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV. 

3. Sổ Bảo hiểm xã hội (Bản chính và bản sao) 

4. Giấy chứng minh nhân dân (Bản sao). 

* Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng: Theo Mẫu số 16 - 

Thông tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 

Ngƣời lao động vui lòng gửi hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp qua các hình 

thức sau đây: 

1. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo các địa chỉ sau: 

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang: Số 09. Võ Văn Kiệt, Phƣờng 

V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang -  Điện thoại: 0293 3 870 116. 

Văn phòng BHTN-DVVL Cái Tắc:  Số 435, ấp Tân An, TT. Cái Tắc, Châu 

Thành A, Hậu Giang - Điện thoại: 0293 6 261 222. 



Văn phòng BHTN-DVVL Ngã Bảy:  Số 60, đƣờng 30/4, Phƣờng Lái Hiếu, 

TP. Ngã Bảy, Hậu Giang - Điện thoại: 0293 3 963 193. 

2. Gửi hồ sơ qua địa chỉ Email, zalo: 

- Email: bhtnhaugiang@gmail.com 

- Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hâu Giang 

3. Liên hệ giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua các số điện thoại 

(zalo) sau đây: 

a) Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang: 

-  Điện thoại bàn: 02933 870 120 hoặc 0293 3 870 116; 

- Điện thoại di động: 

+ 0939602112, Anh Khải; 

+ 0933595837, Anh Kiệt; 

+ 0354968969, Anh Rết; 

+ 0939989353, Anh Đăng; 

+ 0989755262, Anh Linh;  

+ 0522526772, Chị Thảo; 

+ 0839775007, Chị Oanh; 

+ 0783924384, Chị Vui; 

+ 0939185951, Chị Thảnh Em; 

b) Tại Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Cái Tắc: 

+ 0985591600, Anh Hiểu; 

+ 0907937672, Chị Ngọc; 

+ 0939536539, Chị Nguyên; 

+ 0359297655, Anh Giang; 

c) Tại Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Ngã Bảy: 

+ 0907405116, Anh Hoàng; 

+ 0372737078, Anh Bảo; 

+ 0907737607, Chị Hậu; 

+ 0975542037, Chị Gấm; 

Trung tâm xin trân trọng thông báo đến ngƣời lao động đƣợc biết./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH (báo cáo); 

- Các Công ty, doanh nghiệp; 

- Các phòng ban TT; 

- Văn phòng trực thuộc; 

- Lƣu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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