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SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Số: 404/TB-TTDVVL. 

 

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 6 năm 2021. 

 

THÔNG BÁO 

V/v tạm dừng hoạt động giao dịch trực tiếp về giải quyết 

việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

tại Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng 
 

 

Căn cứ Công văn số 1137/UBND-VX ngày 21/6/2021 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường giám sát chặt chẽ người đi và về từ vùng có dịch 

Covid-19. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, tại Phiếu chuyển số 130/PC-VP 

ngày 23/6/2021 về việc thực hiện Công văn số 1147/UBND-VX ngày 22/6/2021 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết 

yếu để phòng, chống dịch Covid-19. 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng thông báo đến người lao động, quý 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh một số nội dung sau:  

I. TẠM DỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, 

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Kể từ ngày 29/6/2021 đến ngày 31/7/2021, Trung tâm dịch vụ việc làm 

tỉnh Sóc Trăng tạm dừng hoạt động giao dịch trực tiếp về giải quyết việc làm và 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp.  

II. GIAO DỊCH GIÁN TIẾP ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, CHÍNH 

SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động và người lao động 

có nhu cầu giải quyết việc làm, các chế độ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, 

Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ giao dịch gián tiếp theo nội dung hướng dẫn như sau:  

1. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp hồ sơ qua  

đường bưu điện, ngày nộp hồ sơ được tính theo ngày của dấu bưu chính, hồ sơ gồm 

có: 

 - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động-

Thương binh và Xã hội quy định ( tải mẫu tại Zalo/Facebook: Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Sóc Trăng ); 

- Quyết định nghỉ việc (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 

- Sổ bảo hiểm xã hội (Bản gốc và bản photo); 

- Chứng minh nhân dân (Bản photo); 

- Số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng giao dịch (của người lao động nộp 

hồ sơ); 
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- Số điện thoại liên hệ. 

 2. Thông báo việc làm hằng tháng  

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc đối tượng phải thông 

báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng được phép thông báo về việc tìm kiếm 

việc làm theo hình thức gián tiếp, như: gởi tờ thông báo qua đường bưu điện (gửi Tờ 

thông báo việc làm theo Mẫu số 16 về Trung tâm dịch vụ việc làm); thông báo việc 

làm qua điện thoại để khai báo tạm thời (bổ sung Tờ thông báo việc làm theo Mẫu số 

16 vào tháng kế tiếp); thông báo việc làm qua zalo, facebook…  

Ghi chú: Tờ thông báo việc làm hằng tháng theo Mẫu số 16 ban hành theo 

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ( tải mẫu tại Zalo/Facebook: Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Sóc Trăng). 

3. Trả kết quả (trả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp) 

Người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm 

dịch vụ việc làm sẽ thực hiện trả kết quả thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính công 

ích (người lao động sẽ được nhận kết quả tại nhà, thông qua hệ thống dịch vụ bưu 

chính công ích (có trả phí)).  

4. Tư vấn, giải quyết việc làm, học nghề 

Người lao động có nhu cầu về việc làm, học nghề đề nghị liên hệ qua số điện 

thoại 0299. 3822824, 3826177 để được hỗ trợ. Đồng thời, có thể cập Email: 

ttdvvlst@gmail.com để đăng thông tin tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm, học 

nghề.  

5. Tuyển dụng lao động 

Quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động, đề nghị liên hệ 

qua số điện thoại 0299. 3610071,  3822824 để được hỗ trợ.  

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng, số 133 đường Mạc Đỉnh Chi, 

Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Mọi thắc mắc về thủ tục giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, 

học nghề xin liên hệ theo các số điện thoại: 

- Giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp: 0299. 3610150,  3624736. 

- Giải quyết việc làm: 0299. 3822824. 

- Giải quyết học nghề: 0299. 3826177. 

Các số điện thoại hỗ trợ khác: 0299. 3621158,  3621159,  3610071,  

3822382. 

Trung tâm dịch vụ việc làm trân trọng thông báo !./. 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Sở LĐ-TB&XH ST; 

- Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH; 

- Thông báo rộng rãi; 

- Lưu: VT, HC. Anh (04 bản).  

      Nguyễn Ngọc Phương 

mailto:ttdvvlst@gmail.com
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