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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tạm dừng giao dịch trực tiếp, 

thực hiện giao dịch qua đường bưu điện và các hình thức khác 

với Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công 

điện số 04/VĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công 

văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện điểm 2, Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của 

Chính phủ, về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, thông báo tiếp tục tạm dừng 

giao dịch trực tiếp với Doanh nghiệp và Người lao động, từ ngày 16/4/2020 đến 

hết ngày 22/4/2020. Mọi giao dịch của Doanh nghiệp và Người lao động vui lòng 

thực hiện qua đường bưu điện và các hình thức khác, như sau: 

I. Về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp: 

Bước 1: Người lao động chuẩn bị hồ sơ: 

1 - Chứng minh nhân dân bản photo. 

2 - Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về 

việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn 

thành công việc theo hợp đồng lao động; 

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 hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc. 

3 - Sổ Bảo hiểm xã hội bản photo (gồm bìa sổ và toàn bộ tờ rời của sổ) 

4 - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (biểu mẫu được tải về tại website: 

vieclamkhanhhoa.com.vn hoặc thongtinvieclamkhanhhoa.vn) 

Bước 2: Người lao động thực hiện gửi thư đảm bảo bằng đường bưu điện 

theo một trong các địa chỉ sau: 

1.Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

Địa chỉ: 56 Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang  
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Điện thoại: 0258.3514.878. 

2. Trường Trung cấp nghề Cam Ranh 

Địa chỉ: thôn Hòa Do 6, Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh. 

Điện thoại liên hệ:  0258.3972.579. 

  3. Trường Trung cấp nghề Cam Lâm 

Địa chỉ: thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm. 

Điện thoại liên hệ: 0258.3680.234. 

4. Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa 

Điện thoại liên hệ: 0258.3635457. 

5. Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh 

Địa chỉ: 2 Hùng Vương, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh. 

Điện thoại liên hệ: 0258.3790740. 

6. Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn 

Địa chỉ: thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn. 

Điện thoại liên hệ: 0258.3869789. 

7. Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh 

Địa chỉ: xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh. 

Điện thoại: 0258.3840.368 

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người lao động qua đường bưu điện  

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ: Trung tâm liên hệ với người lao động để 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.   

Đối với hồ sơ đầy đủ: Trung tâm gửi Phiếu hẹn trả kết quả đến người lao 

động qua đường bưu điện. 

II. Trả Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động:  

Trung tâm thực hiện gửi Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường 

bưu điện cho người lao động bằng thư bảo đảm có xác nhận phản hồi (đối với 

người lao động có Phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 16/04/2020 đến hết ngày 

22/04/2020). 

III. Thông báo việc tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động 

1.Trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm 

hằng tháng gửi qua zalo theo số 0338.409.907 (số điện thoại không sử dụng để 

liên lạc trực tiếp) theo cú pháp: [Thông báo việc làm; Họ tên:…; Số điện 

thoại:...] + kèm bản chụp tờ Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. 
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 2. Trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trường 

Trung cấp nghề thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng qua zalo theo 

cú pháp: [Thông báo việc làm; Họ tên:…; Số điện thoại:...] + kèm bản chụp 

tờ Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. 

Và gửi qua zalo theo một trong các số sau: (các số điện thoại dưới đây 

không sử dụng để liên lạc trực tiếp) 

- Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh: 0975.104.914 

- Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa: 0914.105.063 

- Trường Trung cấp nghề Cam Lâm: 0985.977.476 

- Trường Trung cấp nghề Cam Ranh: 0973.096.693  

 - Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh: 0395.305.521 

- Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn: 0389.277.979 

IV. Đối với Doanh nghiệp và Người lao động có nhu cầu liên hệ công 

tác tư vấn, giới thiệu việc làm: 

- Điện thoại: 0258.3510.199 - Phòng Giới thiệu việc làm 

- Website: http://vieclamkhanhhoa.com.vn 

Thông báo đến CBVC Trung tâm Dịch vụ việc làm; Các VP đại diện, 

Điểm tiếp nhận tại các Trường trung cấp nghề thuộc Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội Khánh Hòa; Các doanh nghiệp và người lao động để thực hiện. 

Đăng thông báo trên các websites: https://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn/ hoặc  

vieclamkhanhhoa.com.vn hoặc thongtinvieclamkhanhhoa.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; (VBĐT) 

- Các VP đại diện, Điểm tiếp nhận; (VBĐT) 

- DN, NLĐ; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khả 

 

https://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn/

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-16T07:11:05+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Khả<nvkha@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-16T07:11:12+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Dịch vụ việc làm<dvvl.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




