UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
Số: 1053/SLĐTBXH-LĐVL
V/v tạm ngừng giao dịch trực tiếp các
hoạt động tại các địa điểm của Trung
tâm DVVL Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
-

Ban Quản lý Khu kinh tế;
Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận
số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020, Công văn số 2018/UBND-DL1 ngày 30/3/2020
của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng chống
dịch COVID-19 và Công văn số 1061/SLĐTBXH-LĐVL ngày 01/4/2020 về việc
tạm ngừng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm; để phòng chống
dịch, Sở Lao động - TB&XH thông báo như sau:
1. Tạm dừng giao dịch trực tiếp với các cơ quan , đơn vị, tổ chức , doanh
nghiệp và người lao động đến liên hệ công tác tuyển dụng lao đô ̣ng và làm các thủ
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày
15/4/2020 tại các điạ điể m của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh trên điạ bàn
tỉnh cụ thể : (1) Trụ sở chính tại thành phố Hạ Long: Khu đô thị Cao Xanh - Hà
Khánh B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long; (2) Chi nhánh thành phố Móng Cái: Số
35, Hữu Nghị, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái; (3) Văn phòng tại thành phố
Uông Bí: Khu tái định cư, ngã 3 Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông
Bí; (4) Văn phòng tại thành phố Cẩm Phả: Tổ 5, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình,
thành phố Cẩm Phả.
2. Các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng lao đô ̣ng hoă ̣c làm các thủ
tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/202
sẽ được thực hiện giao dịch bằ ng hình thức trực tuyến trong giờ hành chính cu ̣ thể
như sau:
2.1. Về hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động:
- Trên trang web: vlquangninh.vieclamvietnam.gov.vn;
- Trên trang Facebook: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH;
- Email: ttgtvlqn@gmail.com;
- Số điê ̣n thoa ̣i liên hê :̣ 0203.3621.239; 0704.154.143.
2.2. Về giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp:
- Trên trang Facebook: Bảo hiểm thất nghiệp Quảng Ninh;
- Các địa điểm, số điê ̣n thoa ̣i liên hệ:
*/ Trụ sở chính tại thành phố Hạ Long:
- Số điện thoại liên hệ về việc thông báo việc làm: 0383.711.214.
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- Số điê ̣n thoa ̣i liên hệ các thủ tục hưởng trơ ̣ cấ p thấ t nghiê ̣p : 0353.626.620;
0203.3812.808.
- Số điê ̣n thoa ̣i Zalo: 0964.744.080
*/ Chi nhánh tại thành phố Móng Cái: Số điê ̣n thoa ̣i liên hệ v ề việc thông
báo việc làm hoă ̣c liên hệ các thủ tục hưởng trơ ̣ cấ p thấ t nghiê ̣p : 0203.3770.864;
Zalo: 0974.318.456;
*/ Văn phòng tại thành phố Uông Bí: Số điê ̣n thoa ̣i liên hệ về việc thông báo
việc làm hoă ̣c liên hệ các thủ tục hưởng trơ ̣ cấ p thấ t nghiê ̣p: 0203.3566.919; Zalo:
0973.330.251;
*/ Văn phòng tại thành phố Cẩm Phả: Số điê ̣n thoa ̣i liên hệ về việc thông
báo việc làm hoă ̣c liên hệ các thủ tục hưởng trơ ̣ cấ p thấ t nghiê ̣p
: 0203.3876.919;
Zalo: 0936.989.388.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Ban Quản lý Khu kinh
tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được biết, thông báo trên các
phương tiện truyền thông của địa phương để cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp người lao động trên địa bàn thuô ̣c pha ̣m vi ̣quản lý được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (báo cáo);
- TTDVVL QN (để t/h);
- Phòng LĐ-TBXH các huyê ̣n, tx, tp (để biết, tm t/h);
- Lưu: VT, LĐVL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Tâm
Người ký: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
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