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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SLĐTBXH-TTDVL 

V/vtiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 
 

Hậu Giang, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành và hội, đoàn thểtỉnh Hậu Giang; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

 

Căn cứ Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 Sở Lao động - Thương binh và xã hộiđã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Hậu Giangđăng tảiThông báo số 16/TB-TTDVVL ngày 20/5/2022 về việc tiếp 

nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia và qua dịch vụ Bưu chính công íchtrên website: thitruonglaodonghaugiang.net; 

zalo, FaceBook: Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang. 

Đây là một kênh tiếp nhận hồ sơ mới được thực hiện song song với tiếp 

nhận qua hình thức trực tiếp tại trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Hậu giang và 02 Văn phòng BHTN- DVVL đặt tại thị trấn Cái Tắc, huyện 

Châu Thành A và thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người lao động, giúp người lao động được tiếp nhận và giải 

quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp nhanh nhất. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện nội dung sau: 

- Thông tin, tuyên truyền đến người lao động đang làm việc tại đơn vị được 

biết việc tiếp nhận hồ sơ hưởngtrợ cấpthất nghiệp tại tỉnh Hậu Giang đang chuyển 

dần sang hình thực tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

- Để được hướng dẫn tạo tài khoản, quy trình nộp hồ sơ và quy trình giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia, người lao động truy cập vào 

website:thitruonglaodonghaugiang.net; Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu 

Giang, FaceBook: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang. 

- Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nếu cần hỗ trợ đề nghị người lao động liên hệ 

các đơn vị sau: 
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1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang: 

Địa chỉ: Số 9, đường Võ văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang. Điện thoại: 02933.870.116. 

2. 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. 

3. 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. 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm phối hợp triển khai, 

thông tin, tuyên truyền đến người lao động tại đơn vịbiết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng LĐ-VL-GDNN; 

- Lưu: VT, TTDVVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồng Xuân Bình 
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