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THÔNG BÁO  

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HỖ TRỢ NGƯƠI LAO ĐỘNG 

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ  

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP, 

 GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
________________________________ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết 

định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng, 

định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo điểm 12 Mục II 

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 436/HD-SLĐTBXH ngày 16/7/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; 
 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo triển 

khai, thực hiện chính sách hỗ trợ dành cho người lao động chấm dứt hợp 

đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 

nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi 

đủ các điều kiện sau: 

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời 

điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến 

31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường 

hợp sau: 
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+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật. 

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. 

2. Mức hỗ trợ 

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. 

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 

đồng/người; người lao động nuôi con hoặc chăm sóc trẻ em chưa đủ 06 tuổi 

được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em. 

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

- Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 07 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg). 

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao và bản chính để đối chiếu một trong 

các giấy tờ sau: 

+ Hợp đồng lao động hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc. 

+ Quyết định thôi việc. 

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận cơ quan BHXH tham gia BHXH bắt 

buộc và BHTN. 

4. Trình tự, thủ tục 

- Người lao động gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người 

lao động làm việc. Thời hạn chậm nhất đến ngày 31/01/2022. 

- Trước ngày 05 và 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, 

tổng hợp danh sách đủ điều kiện hỗ trợ, trình Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

- Trong 02 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc, sau 

khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

 5. Cách thức nộp hồ sơ 

 a) Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo này đến chậm nhất ngày 

31/01/2022. 

b) Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc 

trong tuần. 

c) Phương thức nộp hồ sơ: 

Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi qua bưu điện – do tình hình 

dịch Covid-19 đang phức tạp, khuyến khích gửi hồ sơ qua bưu điện (Giấy tờ hồ 

sơ gửi qua bưu điện không yêu cầu bản gốc, tuy nhiên phải gửi bản sao có 

chứng thực) về các cơ sở tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm. 



3 

 

 

 

+ Cơ sở Vũng Tàu: Số 221 Ba Cu, phường 4, TP. Vũng Tàu. Điện thoại: 

02543 859 975. 

+ Cơ sở Bà Rịa: Số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. 

Bà Rịa. Điện thoại: 02543 738 750. 

+ Cơ sở Phú Mỹ: Số 368 Độc Lập, QL51, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. 

Điện thoại: 02543 922 990. 

+ Cơ sở Châu Đức: Số 332 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 

Đức. Điện thoại: 02543 961 828. 

+ Cơ sở Xuyên Mộc: Số 278 QL55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên 

Mộc. Điện thoại: 02543 777 456. 

+ Văn phòng đại diện tại Côn Đảo. Điện thoại: 0918021338 (liên hệ ông 

Phải) 

 Trung tâm Dịch vụ việc làm xin thông báo đến người lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục trong 

địa bàn tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Sở LĐTBXH (b/c);        

- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh (hỗ trợ đăng Thông báo); 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh, các doanh nghiệp (để biết); 

- Các cơ sở giáo dục (để biết);                                                                        
- Đăng Website và Facebook của TT; 

- Ban GĐ TT; 

- Lưu: VT, DVVLTTLĐ.                                                                

 

                Phạm Quang Việt 
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