3. Thủ tục: Giải quyết hỗ trợ học nghề
3.1. Trình tự thực hiện:
Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà
Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ:
Tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà
Mau, tỉnh Cà Mau).
Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ
ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đăng ký tại địa chỉ
website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cổng Dịch vụ công trực
tuyến tỉnh Cà Mau, địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh
(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.
- Bước 2: Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị
hỗ trợ học nghề và trao cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01
ban hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP.
Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì lập ngay phiếu hướng dẫn để
chỉnh sửa, bổ sung một lần đầy đủ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề
nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xác định cụ thể
nghề, thời gian hỗ trợ học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề,
cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội quyết định việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.
Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động là thời điểm sau khi ban
hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày ban
hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với trường hợp không thuộc diện đang
hưởng trợ cấp thất nghiệp và không quá 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng
trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với
trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu
cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện
thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời điểm bắt
đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề
không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến
thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề.
Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm
theo Nghị định này được Trung tâm Dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo
hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 01 bản
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đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động;
01 bản đến người lao động.
Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì Trung tâm Dịch
vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa
tham gia khóa đào tạo nghề hoặc đang tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm
dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quyết định của
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề.
- Bước 3: Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu
người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc không ủy
quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho Trung tâm
Dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hỗ
trợ học nghề. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động hết hạn
nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm trình
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy
quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo
Nghị định này. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được Trung tâm
Dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực
hiện chi trả tiền hỗ trợ học nghề cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 01 bản đến cơ sở
đào tạo nghề nghiệp để không thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 01 bản
đến người lao động.
Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết
định về việc hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
và hằng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang
học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
học nghề.
3.2. Cách thức thực hiện: Người lao động nộp đơn trực tiếp hoặc nộp trực
tuyến (cung cấp theo lộ trình).
3.3. Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả
giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có
nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp
thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị
định số 61/2020/NĐ-CP.
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ
cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang
hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban
hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP và quyết định về việc hưởng trợ cấp
thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản
sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
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3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc 02
trường hợp nêu trên, bao gồm:
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số
61/2020/NĐ-CP;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính
để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn
thành công việc theo hợp đồng lao động;
+ Quyết định thôi việc;
+ Quyết định sa thải;
+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
làm việc;
+ Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về
thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm
dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp
hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là
người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
+ Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm
dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo
pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo
quy trình sau:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi
văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không
có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo
pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan
công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính
thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo
pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có
người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp
luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu
xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
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+ Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ
đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản
sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.
- Sổ bảo hiểm xã hội.
3.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.
3.6. Đối tượng thực hiện:
- Người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi
đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề
tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Người lao động không thuộc 02 trường hợp trên.
3.7. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.8. Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc văn bản
trả lời người lao động đối với trường hợp người lao động không đủ điều kiện để
được hỗ trợ học nghề theo quy định.
3.9. Phí, lệ phí: Không.
3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03
ban hành kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP.
3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang
đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp
quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm.
- Người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi
đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề
tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Người lao động không thuộc 02 trường hợp (i) Người lao động đang chờ
kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ
cấp thất nghiệp; (ii) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu
cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
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3.12. Căn cứ pháp lý:
- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và
một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
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Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ
Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………
Tên tôi là: …………………………………………………….Sinh
ngày ……/……/………………….
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ......................... Ngày cấp: …/…./….
Nơi cấp: .....................................................................................................................
Số sổ BHXH ...............................................................................................................
Nơi thường trú (1): ......................................................................................................
Chỗ ở hiện nay (2): ......................................................................................................
Số điện thoại để liên hệ (nếu có): .................................................................................
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định
số…….ngày …… tháng…..năm……. của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh/thành phố ………….; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ………….. tháng
(từ ngày……..tháng……..năm……… đến ngày……..tháng…….năm………..) (đối với
trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ
cấp thất nghiệp ngày ....tháng...năm..., ngày hẹn trả kết quả được ghi trên phiếu hẹn trả
kết quả là ngày.....tháng...năm....theo phiếu hẹn trả kết quả số ngày ....tháng....năm.... (đối
với trường hợp đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao
động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc
diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ………………………. với thời
gian …….. tháng, tại (tên cơ sở đào tạo nghề nghiệp, địa chỉ) ……………………………
Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia
khóa đào tạo nghề nêu trên./.

………, ngày …….tháng …..năm……
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1),(2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

