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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tạm ngưng giao dịch trực tiếp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc 

phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong 

tình hình mới. Trong thời gian từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến 00 giờ ngày 20 

tháng 9 năm 2021 tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại văn bản 

số 10596/UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục tăng cường thực hiện các biên pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng 

chống dịch COVID-19.  

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai thông báo tiếp tục tạm ngưng 

tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp đến hết 

ngày 19 tháng 09 năm 2021. Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ hoặc đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, thực hiện các hình thức sau: 

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, gửi qua đường Bưu điện 

đến một trong các địa chỉ sau: 

a. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai: địa chỉ khu phố 5, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.8823452, 

0251.3894160. 

b. Văn phòng đại điện Long Thành: đặt tại Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành; đường Tôn Đức Thắng, 

khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 

0251.3844413. 

c. Văn phòng đại diện Nhơn Trạch: đặt tại Trung tâm Chính trị huyện 

Nhơn Trạch; đường Nguyễn Kim Quy, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai; điện thoại: 0251.3561318. 

d. Văn phòng đại diện Định Quán: đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên huyện Định Quán; số 5B km 114 Quốc lộ 20, thị trấn 

Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.3611396. 
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đ. Văn phòng đại diện Long Khánh: đặt tại Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Long Khánh; số 2A Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; điện thoại 

0251.3870090. 

e. Văn phòng đại diện Trảng Bom: đặt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom; đường Nguyễn Huệ, Khu phố 3, thị 

trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.8951931. 

2. Trả kết quả, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng và đề 

nghị chấm dứt hưởng.  

a. Trả kết quả hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thời hạn trả kết 

quả là 20 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Trung tâm liên hệ trực tiếp đến người lao động để xác nhận nhu cầu hưởng trợ 

cấp thất nghiệp và tình trạng việc làm của người lao động để trả kết quả. 

b. Thông báo tình hình tìm kiếm việc làm 

- Thông báo theo mẫu số 16 gửi qua đường Bưu điện đến địa chỉ tại mục 1 

của Thông báo hoặc gửi bản chụp qua địa chỉ email: 

baohiemthatnghiepdongnai@gmail.com 

c. Đề nghị chấm dứt hưởng – bảo lưu (đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 

mà tìm được việc làm) 

- Thông báo theo mẫu số 23 và kèm hợp đồng lao động gửi qua đường Bưu 

điện đến địa chỉ tại mục 1 của Thông báo hoặc gửi bản chụp qua địa chỉ email: 

thongbaovieclamdongnai@gmail.com 

3. Hướng dẫn chi tiết và các biểu mẫu 

Để tư vấn, hướng dẫn và tải các biểu mẫu hãy quét mã code 

zalo sau: zalo.me/4261021871732032435 

Hoặc truy cập fanpage facebook.com/trungtamdichvuvieclamdongnai và 

website: http://vieclamdongnai.gov.vn 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (báo cáo); 

- Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm; 

- Các phòng thuộc trung tâm (thực hiện); 

- Các đơn vị nơi Trung tâm đặt Văn phòng (hỗ trợ); 

- Lưu: VT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thùy 
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