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Hậu Giang, ngày       tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp  

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới 
 

 Căn cứ công văn số 922/UBND-NCTH ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn Tỉnh trước diễn biến mới; 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm 

bảo thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu 

Giang thông báo đến người lao động việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm thất 

nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Người lao động nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp: khi đến hạn 

nhận kết quả, người lao động liên hệ với Trung tâm qua các số điện thoại ghi trên 

phiếu hẹn để được Chuyên viên Trung tâm xác nhận kết quả.  

2. Thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng: 

 Khi đến hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, người 

lao động truy cập vào Website: thitruonglaodonghaugiang.net để xem video hướng 

dẫn và tải mẫu “Thông báo về việc tìm kiếm việc làm”. Người lao động thực hiện 

theo hướng dẫn và gửi Phiếu thông báo về việc tìm kiếm việc làm về Trung tâm 

hoặc các Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm. 

3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp kể từ 

ngày 12/7/2021 đến khi có thông báo mới. 

Bước 1: Người lao động chuẩn bị thành phần hồ sơ gồm: 

- Bản chính hoặc bản sao các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng 

lao động hoặc hợp đồng làm việc; 

- Sổ Bảo hiểm xã hội (Bản chính và 01 bản sao) 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (Bản sao). 

Bước 2: Người lao động truy cập vào Website: 

thitruonglaodonghaugiang.net để xem video hướng dẫn và tải mẫu “Đề nghị 

hưởng trợ cấp thất nghiệp”. Người lao động thực hiện theo hướng dẫn và gửi về 

Trung tâm hoặc các Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm. 

* Lưu ý:  
- Người lao động có thể nhận mẫu biểu tại cổng trụ sở làm việc của Trung 

tâm hoặc các Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm. 

- Trong thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch, Trung tâm hạn chế 

thực hiện tư vấn và giới thiệu việc làm trực tiếp cho người lao động. Đồng thời 

khuyến khích người lao động khi đến liên hệ công tác tại Trung tâm phải cung cấp 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định. 
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Để được hướng dẫn và hỗ trợ việc thực hiện hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp vui lòng liên hệ: (trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Trừ các 

ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang.  

+ Địa chỉ: Số 9, Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang. Điện thoại: 02933.870.116/02933.870.118/02933.870.120 

+ Anh Lê Thành Đô - Trưởng phòng BHTN - Điện thoại (Zalo): 0919438144 

+ Anh Trần Thanh Hoàng - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0907405166 

+ Chị Vũ Tú Trinh - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0962672372 

+ Chị Phạm Thị Bé Xiếu - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0975284209 

+ Anh Đào Kiên Giang - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0359297655 

+ Anh Cao Như Hải Đăng - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0939898353 

- Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Cái Tắc.  
+ Địa chỉ: số 435, Ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang. Điện thoại: 02936.261.222 

+ Anh Nguyễn Phúc Hiểu - Trưởng Văn phòng - Điện thoại (Zalo): 0936137037 

+Anh Phạm Thành Nhuận - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0987585764 

+ Chị Phạm Đinh Bảo Ngọc - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0907937672 

+ Chị Nguyễn Thanh Thảo - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0522526772 

+ Anh Dương Minh Khăm - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0989200848 

- Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Phụng Hiệp.  

+ Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang. Điện thoại: 02933.963.193 

+ Anh Trần Rết - Trưởng Văn phòng - Điện thoại (Zalo): 0354968969 

+ Chị Phạm Thị Hồng Gấm - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0975542037 

+ Chị Nguyễn Hải Hậu - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0907737607 

+ Anh Lê Minh Bảo - Chuyên viên - Điện thoại (Zalo): 0372737078 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang thông báo đến người lao động 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- Đài Phát thanh và truyền hình HG; 

- Báo HG; 

- UBND huyện, TX, TP; 
- Phòng LĐTB&XH huyện, TX, TP; 

- Đài truyền thanh HG huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phước 
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