
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /DVVLKH-BHTN Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2022 

V/v tiếp nhận hồ sơ BHTN trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. 
 

Triển khai thực hiện Kế hoạch Tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất 

nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh 

Hòa báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia như sau: 

Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 30/5/2022, Trung tâm đã nhận được 06 hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua kiểm 

tra, rà soát cụ thể từng hồ sơ:  

Ngày 18/5/2022 

1. Nguyễn Trọng Nghĩa (mã hồ sơ: G22.99-220518-05033) 

Sinh ngày: 10/11/1996. Giới tính: Nam. Số sổ BHXH: 5620478621 

Chỗ ở hiện nay: Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Sau khi rà soát hồ sơ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho thấy: 

Ông Nghĩa cung cấp thông tin trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp: Ngày chấm dứt hợp đồng lao động  01/04/2022, tổng số tháng đóng bảo 

hiểm thất nghiệp là 36 tháng. Họ và tên trong đơn không có dấu.  

Thông tin quá trình đóng BHXH của ông Nghĩa do Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác nhận: Tổng thời gian 

đóng BHTN chưa hưởng là 3 năm (36 tháng). Nhưng khi Trung tâm tổng hợp 

quá trình đóng BHTN theo các tờ rời do BHXH Việt Nam chuyển đến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia (file kèm theo) thì thời gian đóng BHTN chỉ là 2 năm 3 

tháng (27 tháng), thiếu 9 tháng. 

Đối với hồ sơ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tâm sẽ từ chối tiếp 

nhận hồ sơ kèm văn bản đề nghị ông Nguyễn Trọng Nghĩa liên hệ với cơ quan 

BHXH điều chỉnh bổ sung thời gian đóng BHTN trên các tờ rời trùng khớp với 

tổng thời gian tham gia BHTN. 

Ngày 23/5/2022 

1. Lê Hồng Phong (mã hồ sơ: G22.99-220523-05036) 

Sinh ngày: 19/09/1990.  Giới tính: Nam. Số sổ BHXH: 5616624040. 
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Chỗ ở hiện nay: 78 đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hòa. 

Sau khi rà soát hồ sơ của ông Lê Hồng Phong cho thấy: 

Trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ông Lê Hồng Phong cung 

cấp thông tin: Ngày chấm dứt hợp đồng lao động  04/04/2022, tổng số tháng 

đóng bảo hiểm thất nghiệp là 66 tháng. 

Thông tin quá trình đóng BHXH của ông Lê Hồng Phong do Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác nhận: Tổng thời 

gian đóng BHTN chưa hưởng là 5 năm 6 tháng (66 tháng). Nhưng khi Trung 

tâm tổng hợp quá trình đóng BHTN theo các tờ rời do BHXH Việt Nam chuyển 

đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (file kèm theo) thì thời gian đóng BHTN 

chỉ là 3 năm 1 tháng (37 tháng), thiếu 29 tháng. 

Đối với hồ sơ của ông Lê Hồng Phong, Trung tâm sẽ từ chối tiếp nhận hồ 

sơ kèm văn bản đề nghị ông Lê Hồng Phong liên hệ với cơ quan BHXH điều 

chỉnh bổ sung thời gian đóng BHTN trên các tờ rời trùng khớp với tổng thời 

gian tham gia BHTN. 

Ngày 24/5/2022 

1. Nguyễn Phùng Bích Thuận (mã hồ sơ: G22.99-220524-05013)     

 Sinh ngày: 01/07/1986.  Giới tính: Nữ. Số sổ BHXH: 7911242082. 

Chỗ ở hiện nay: 10/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh. 

Sau khi rà soát hồ sơ của bà Nguyễn Phùng Bích Thuận cho thấy: 

Trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bà Nguyễn Phùng Bích 

Thuận cung cấp thông tin: Ngày chấm dứt hợp đồng lao động  30/04/2022, tổng 

số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là 25 tháng. 

Thông tin quá trình đóng BHXH của bà Nguyễn Phùng Bích Thuận do 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác 

nhận: Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là 2 năm 1 tháng (25 tháng). 

Nhưng khi Trung tâm tổng hợp quá trình đóng BHTN theo các tờ rời do BHXH 

Việt Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (file kèm theo) thì thời 

gian đóng BHTN của bà Nguyễn Phùng Bích Thuận thể hiện như sau: 

Thời gian từ tháng 05/2011 đến tháng 10/2015, chốt tổng thời gian đóng 

BHTN chưa hưởng là 1 năm 5 tháng, nhưng nội dung trên tờ rời không thể hiện 

tỷ lệ đóng BHTN. 

Thời gian tham gia BHTN từ tháng 04/2020 đến tháng 04/2022, tổng thời 

gian đóng BHTN chưa hưởng của bà Thuận được Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

xác nhận là 2 năm 01 tháng (25 tháng) 
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Như vậy, khoảng thời gian tham gia BHTN trước đó của bà Nguyễn 

Phùng Bích Thuận không được tính vào tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng 

nhưng không rõ lý do.  

Đối với hồ sơ của bà Nguyễn Phùng Bích Thuận, Trung tâm sẽ từ chối 

tiếp nhận hồ sơ kèm văn bản đề nghị bà Nguyễn Phùng Bích Thuận liên hệ với 

cơ quan BHXH điều chỉnh bổ sung thời gian đóng BHTN trên các tờ rời trùng 

khớp với tổng thời gian tham gia BHTN. 

Ngày 25/5/2022 

1. Nguyễn Phùng Bích Thuận (mã hồ sơ: G22.99-220525-05052)     

Sinh ngày: 01/07/1986.  Giới tính: Nam. Số sổ BHXH: 7911242082. 

Chỗ ở hiện nay: 10/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh. 

Sau khi rà soát hồ sơ của bà Nguyễn Phùng Bích Thuận cho thấy: 

Hồ sơ này trùng với hồ sơ đã nộp vào ngày 24/5/2022, nên Trung tâm từ 

chối tiếp nhận với lý do như trên. 

Ngày 27/5/2022 

1. Hồ sơ Phan Hồng Quân (mã hồ sơ: G22.99-220527-05030)      

Sinh ngày: 28/01/1998.     Giới tính: Nam. Số sổ BHXH: 4216403269 

Chỗ ở hiện nay: Tổ 1 Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Sau khi rà soát hồ sơ của ông Phan Hồng Quân cho thấy: 

Trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ông Phan Hồng Quân cung 

cấp thông tin: Ngày chấm dứt hợp đồng lao động  21/3/2022, tổng số tháng đóng 

bảo hiểm thất nghiệp là 32 tháng. 

Thông tin quá trình đóng BHXH của ông Phan Hồng Quân do Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác nhận: Tổng 

thời gian đóng BHTN chưa hưởng là 2 năm 8 tháng (32 tháng).  Trung tâm tổng 

hợp quá trình đóng BHTN theo các tờ rời do BHXH Việt Nam chuyển đến trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (file kèm theo) thời gian đóng BHTN chưa hưởng 

cũng là 2 năm 8 tháng (32 tháng). 

Đối với hồ sơ của ông Phan Hồng Quân đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và tham mưu giải quyết theo đúng quy trình 

quy định. 

Ngày 29/5/2022 

1. Hồ sơ Bùi Thị Xoan (mã hồ sơ: G22.99-220529-05011)     

 Sinh ngày: 03/09/1996.  Giới tính: Nữ. Số sổ BHXH: 3622072908. 

Chỗ ở hiện nay: Chung cư XH2, khu đô thị VCN Phước Long, phường 

Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa. 
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Sau khi rà soát hồ sơ của bà Bùi Thị Xoan cho thấy: 

Trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bà Bùi Thị Xoan cung cấp 

thông tin: Ngày chấm dứt hợp đồng lao động  01/4/2022, tổng số tháng đóng 

bảo hiểm thất nghiệp là 23 tháng. 

Thông tin quá trình đóng BHXH của bà Bùi Thị Xoan do Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia xác nhận: Tổng thời 

gian đóng BHTN chưa hưởng là 1 năm 11 tháng (23 tháng). Trung tâm tổng 

hợp quá trình đóng BHTN theo các tờ rời do BHXH Việt Nam chuyển đến trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (file kèm theo) thời gian đóng BHTN chưa hưởng 

cũng là 1 năm 11 tháng (23 tháng). 

Đối với hồ sơ của bà Bùi Thị Xoan đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và tham mưu giải quyết theo đúng quy trình 

quy định. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa kính báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, BHTN, Phương Mai. 

   

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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