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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động 

chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

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 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1245/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 22/7/2021 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo triển khai, thực hiện 

chính sách hỗ trợ 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 tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở 

giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải 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 hết 

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

hợp sau: 

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 
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+ 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). Người 

lao động có thể tải file biểu mẫu đính kèm Thông báo này (được đăng tải trên 

Website: vieclamkontum.vn) để điền trước thông tin cá nhân. 

- 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 Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc xác nhận của cơ quan BHXH 

tham gia BHXH bắt buộc và BHTN. 

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

giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng 

sinh; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao nhận chăm sóc trẻ em. 

4. Trình tự, thủ tục 

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

động chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn chậm nhất đến ngày 31/01/2022. 

- 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 kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo 

thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc cho người lao động  

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

5. Cách thức nộp hồ sơ 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo này đến ngày 31/01/2022. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Phương thức nộp hồ sơ: 



3 

 

   

Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc gửi qua bưu điện khi tình hình 

dịch Covid-19 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 điểm tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm. Cụ thể: 

+ Điểm tiếp nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Kon Tum: Số 01 Nguyễn 

Thị Định, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0260 3916 

883. 

+ Điểm tiếp nhận tại Văn phòng tại huyện Ngọc Hồi: Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 

0905 095 627 – 0975 511 879 (gặp anh Phan Thanh Thuật). 

+ Điểm tiếp nhận tại Văn phòng tại huyện Kon Plông: Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Điện 

thoại: 0905 778 699 – 0971 741 456 (gặp anh Lê Anh Đào). 

Trên đây là Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách hỗ 

trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum./. 

  

Nơi nhận:      
- Sở LĐTBXH (Báo cáo); 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố (P/h); 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố (P/h); 

- Phòng TTTTLĐ đăng tin để DN, NLĐ biết; 

- Các phòng thuộc TTDVVL (t/h); 

- Lưu: VT, BHTN (06). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Nga 
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