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THÔNG BÁO 
 

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với ngƣời 

lao động giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn thành phố. Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội kính thông báo đến ngƣời lao động về thủ tục, trình tự 

giải quyết BHTN nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới với nội dung nhƣ sau (kèm theo Công văn 251/TTDVVL-BHTN): 

 1. Đối với người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN 

      -  Ngƣời lao động đến nộp hồ sơ trực tiếp tại các Điểm tiếp nhận của Trung tâm 

thực hiện các bƣớc theo quy trình đƣợc niêm yết tại trụ sở và hƣớng dẫn của cán bộ.  

      - Trƣờng hợp nếu ngƣời lao động gửi hồ sơ đề nghị hƣởng TCTN qua đƣờng bƣu 

điện, ngƣời lao động gửi theo các địa chỉ tại 15 Điểm tiếp nhận hồ sơ (theo danh 

sách đính kèm), ngƣời lao động đƣợc cán bộ trung tâm hỗ trợ thành phần và thủ tục 

hồ sơ qua điện thoại, email, zalo. Sau khi kiểm tra thành phần và điều kiện hƣởng 

nếu đủ điều kiện ngƣời lao động sẽ đƣợc nhận giấy biên nhận gửi qua email hoặc 

zalo hoặc bƣu điện (với các hồ sơ sai thông tin, thiếu điều kiện, ngƣời lao động sẽ 

đƣợc cán bộ trung tâm hƣớng dẫn bổ sung).  

2. Đối với người lao động thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng 

tháng (TKVL)  

-  Ngƣời lao động đến trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm tại các 

Điểm tiếp nhận của Trung tâm thực hiện các bƣớc theo quy trình đƣợc niêm yết tại 

trụ sở và hƣớng dẫn của cán bộ. Cán bộ tiếp nhận, ký xác nhận vào phụ lục thông 

báo kèm theo Quyết định hƣởng TCTN của ngƣời lao động.  

- Trƣờng hợp ngƣời lao động đề nghị đƣợc thực hiện thông báo TKVL theo 

hình thức gián tiếp qua hòm thƣ điện tử (qua Email). Ngƣời lao động gửi thông tin tờ 

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (biểu mẫu số 16/Thông tƣ số 28/2015/TT-

BLĐTBXH đƣợc đăng trên Website Trung tâm: “vieclamhanoi.net”; hoặc đƣợc tải 

trên mạng internet, gửi theo hình thức file ảnh chụp sau khi ngƣời lao động đã ký 

nhận). Yêu cầu của ngƣời lao động đƣợc xác nhận khi có email trả lời trên hòm thƣ 

điện tử của Trung tâm (ngƣời lao động đang giải quyết hồ sơ ở đâu thì gửi về đúng 

địa chỉ email của địa điểm mà mình đang giao dịch). 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ngƣời lao động phải gửi bản chính theo 

đƣờng bƣu điện để Trung tâm lƣu hồ sơ theo quy định (gửi về địa chỉ Điểm tiếp 

nhận hồ sơ); hoặc nộp vào ngày hẹn khai báo tiếp theo (nếu vẫn trong thời gian 

hƣởng TCTN còn phải đến thông báo TKVL).   

        Các hƣớng dẫn chi tiết đăng tải tại website: vieclamhanoi.net 

        http://vieclamhanoi.net/news/thong-bao-ve-viec-ho-tro-huong-dan-nguoi-

lao-dong-lam-thu-tuc-ho-so-huong-bao-hiem-that-nghiep 


