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HƯỚNG DẪN 

Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên  

Cổng Dịch vụ công Quốc Gia 

 

Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cụ thể như sau: 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Công dân đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc Gia theo hướng dẫn tại: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html  

Bước 2: Chọn menu Trang chủ và nhập từ khóa  tra cứu theo tên dịch vụ công: Giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html


Anh/chị nhấn enter hoặc chọn  và chọn dòng dịch vụ công “Giải quyết hưởng 

trợ cấp thất nghiệp” trên kết quả tìm kiếm, hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết dịch 

vụ: 

 

Lưu ý: Nếu hệ thống hiển thị danh sách nhiều cơ quan thực hiện, anh/chị chọn [Nộp 

trực tuyến] trên dòng cơ quan thực hiện là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

 



  

Bước 3: Nhập thông tin đơn đề nghị 

Anh/chị chọn “Nộp trực tuyến’’ trên giao diện chi tiết dịch vụ công, hệ thống chuyển 

sang màn hình đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp  

- Anh/chị nhập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày chấm dứt hợp đồng, số sổ BHXH: 

 

Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập (bắt buộc nhập 1 trong 2 số CMND/ 

CCCD).  

Anh/chị chọn  để kiểm tra thông tin về BHXH: 

+ Nếu hệ thống hiển thị thông báo: , anh/chị tiếp tục 

thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành hồ sơ 

+ Nếu hệ thống hiển thị thông báo: , bộ thông tin số 

CCCD/CMND, số sổ BHXH, họ và tên không khớp với dữ liệu của BHXH. Anh/ chị vui 

lòng kiểm tra lại các thông tin đã nhập. Anh/chị có thể tra cứu thông tin BHXH bằng cách 

chọn vào  hoặc cập nhật thêm số CCCD tại link 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thong-tin-tai-khoan.html  

+ Nếu hệ thống thông báo số sổ BHXH chưa được chốt : 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thong-tin-tai-khoan.html


 

Anh/chị liên hệ với cơ quan làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng để đề nghị chốt sổ 

bảo hiểm với cơ quan BHXH. Hoặc kiểm tra ngày chấm dứt hợp đồng phải khớp với ngày 

kết thúc ghi trong quyết định của đơn vị sử dụng lao động. 

- Sau khi kiểm tra dữ liệu BHXH hợp lệ, anh/chị tiếp tục nhập các thông tin khác của 

đơn: 

 



Lưu ý: các thông tin về địa chỉ, nơi nhận thẻ BHYT, số tài khoản nhận trợ cấp cần phải 

nhập chi tiết, chính xác, chính chủ để đảm bảo giấy tờ, tiền trợ cấp được chi trả đúng. 

Bước 4: Đính kèm ảnh chụp/ bản scan quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/ hợp 

đồng lao động 

 

Anh/chị chọn  và lựa chọn tệp tin từ máy cá nhân theo đúng quy định (được ghi chi 

tiết trên giao diện).  

Bước 5: Lựa chọn cơ quan tiếp nhận và nộp hồ sơ 

 

Anh/chị lựa chọn cơ quan tiếp nhận là các Trung tâm dịch vụ việc làm của  Tỉnh/ 

Thành phố ( thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) và chọn [Nộp hồ sơ]. 

Hồ sơ sẽ được chuyển tới cán bộ tiếp nhận của Trung tâm dịch vụ việc làm đã chọn. 

Anh/ chị sẽ nhận được tin nhắn thông báo về kết quả xử lý hồ sơ và tra cứu trạng thái 

xử lý hồ sơ, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (hoặc văn bản trả lời trong trường hợp hồ 



sơ bị từ chối) tại đây: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-dich-vu-cong-

cua-toi.html ./. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ số 

điện thoại 02603.916.883 – Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Kon Tum để được hướng dẫn, tư vấn, giải đáp. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân 

biết, sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 
- Cục Việc làm (b/c) 
- Trung tâm PVHCC tỉnh (P/h); 
- Phòng DVVL, TTTTLĐ đăng tin; 
- Lưu: VT, BHTN.05. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Nga 
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