
 

 
 
 
 
 

 

 

*Cần có giấy tờ để xác minh thông tin cá nhân (như My number) khi làm thủ tục xin trợ cấp. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Là những người đã thôi việc, “có ý chí muốn đi làm, bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm (tình trạng sức khoẻ, tình trạng 
gia đình), dù cho tham gia tích cực mọi hoạt động tìm việc nhưng vẫn không xin được việc”. 
 

 

 

 

 

 

Trợ cấp cho người tìm việc (khác trợ cấp cơ bản) là chế độ hỗ trợ cho những người đang tìm việc lại. 
Theo nguyên tắc, những người thuộc diện được liệt kê sau đây sẽ không được trợ cấp. Tuy nhiên, tuỳ trường hợp vẫn 
có thể nhận được trợ cấp, cho nên hãy liên hệ với Hellowork để biết thêm chi tiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ Những người trong diện sau đây theo nguyên tắc không thể nhận trợ cấp dành cho người đang tìm việc. 

➢ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THÔI VIỆC 

② Người đang trong tình trạng thất nghiệp và có thể đi làm ngay là những ai? 

 * Tập sách này bao gồm những nội dung quan trọng dành cho những người đã thôi việc. Để biết thêm chi tiết 
xin vui lòng liên hệ với Hello Work gần nhất. Hoặc đọc nội dung ghi ở mặt sau của “Phiếu thôi việc-2” 

 Trợ cấp thất nghiệp hay còn gọi là “trợ cấp dành cho người tìm việc”, là trợ cấp hỗ trợ cho những người thất nghiệp 
để họ có thể ổn định cuộc sống và yên tâm tìm việc, sớm tìm được một công việc mới. Trong “Trợ cấp dành cho người 
tìm việc” có những khoản như “trợ cấp cơ bản” đối với người tham gia bảo hiểm bình thường, “trợ cấp tìm việc dành cho 
người lớn tuổi” đối với những người lớn tuổi tham gia bảo hiểm(*1), “trợ cấp đặc biệt một lần” đối với người có bảo hiểm 
lao động ngắn hạn đặc biệt (*2).  

 Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích chi tiết nội dung và thủ tục liên quan đến “trợ cấp cơ bản” (hay còn gọi là trợ cấp 
thất nghiệp) tiêu biểu nhất. 
* 1 : Là những người trên 65 tuổi nhưng không có “bảo hiểm đặc biệt” và “bảo hiểm lao động theo ngày”. 
* 2 : Những người được tuyển dụng lao động theo mùa có thời hạn không ổn định.  

 

 
① Những người làm nội trợ  

② Học sinh học ban ngày, hoặc những trường hợp tương tự, 
những người chuyên tâm cho việc học  

③ Những người làm công việc của gia đình và không thể làm việc 
khác. 

④ Những người bắt đầu kinh doanh, hoặc chuẩn bị tự kinh doanh 
(Trong thời gian hoạt động tìm việc, những người chuẩn bị 
hoặc và tìm hiểu lập nghiệp cũng có thể xét hưởng trợ cấp).  

⑤ Những người đã xin được công việc tiếp theo. 
⑥ Những người chỉ muốn làm việc ngắn hạn và không thuộc đối 

tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 
 

⑦ Những người đang đứng tên kinh doanh 

⑧ Những người đang là nằm trong danh sách lãnh đạo của một 
công ty. (bao gồm cả những lãnh đạo trên danh nghĩa hoặc có 
kế hoạch sẽ đảm đương nhiệm vụ).  

 

⑨ Những người đang đi làm hoặc đang lao động (bao gồm cả thời 
gian thử việc). 

⑩ Nhân viên thời vụ, nhân viên làm thêm (Lưu ý : Trong trường 
hợp đi làm không tới 20 tiếng một tuần, cần phải trình báo 
những ngày đã đi làm, số tiền thu nhập, những ngày thất nghiệp 
khác có thể sẽ được nhận trợ cấp cơ bản).  

⑪ Những người xin việc, thôi việc nhiều lần tại một nơi làm, hoặc 
những người có ý định xin việc lại tại nơi làm cũ. 
 

Tham khảo mục số ② dưới đây. Tham khảo mục số ⑩ của trang số 4 

Những người không thể đi làm ngay do bị bệnh, 
sinh nở, nuôi con nhỏ, điều trị vô sinh, bệnh tật 

nói chung xin gia hạn thời hạn nhận trợ cấp. 

Người đang trong tình trạng thất nghiệp 
và có thể đi làm ngay thì tiến hành thủ tục 

xác nhận tư cách nhận trợ cấp  
 (Dành cho những người đang tìm việc)  

Sở Lao Động Phúc lợi Xã hội Hello Work  ＰＬ020801保 01 
①  Trợ cấp dành cho người tìm việc của bảo hiểm thất nghiệp là gì?  

UMJYJ
テキスト ボックス
ベトナム語



 

 Những giấy tờ xin trợ cấp  

 

 

1. Giấy nghỉ việc 1 Vui lòng điền những thông tin như tên và số tài khoản (tham khảo bản ghi mẫu dưới đây). 

            Tuy nhiên, chính đương sự sẽ ghi mã số cá nhân tại quầy thủ tục sau khi đến cơ quan Hello work. 

２．Giấy nghỉ việc 2 

３．Thẻ mã số cá nhân 

Những người không có mã số cá nhân thì mang theo những giấy tờ sau để ① xác định mã số cá nhân và ② chứng minh đưƠng sự. 

① Giấyxác nhận mã số cá nhân (một trong những loại sau) 

   Thẻ thông báo, giấy thường trú có ghi mã số cá nhân (giấy chứng nhận cư trú)  

② Giấy chứng minh bản thân đương sự (một trong những loại (1)  

Nếu như không có giấy tờ (1) cung cấp 2 loại khác nhau trong (2) 

(copy không được chấp nhận) 

(1) Giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quá trình lái xe, chứng minh thư, 

        bằng cấp (có dán ảnh) v.v.. được cơ quan có thẩm quyền cấp. 

(2) Thẻ bảo hiểm y tế của nhà nước, giấy chứng nhận trợ cấp nuôi con nhỏ  

４．Con dấu của đương sự (chấp nhận dấu cá nhân, dấu đóng mực không chấp nhận) 

５．Ảnh thẻ 2 tấm (ảnh mới, chụp nửa trên, chính diện, dọc 3.0cm x ngang 2.5cm. 

1 tấm xin dán vào khung dán ảnh ở giấy thôi việc – 2). 

Lưu ý : Việc trình thẻ mã số cá nhân cho lần thủ tục này cũng  

như những thủ tục xin trợ cấp sau có thể sẽ không cần phải nộp ảnh thẻ nữa.  

６．Sổ tiết kiệm có tên đương sự (trừ một số cơ quan tín dụng). 

Tuy nhiên, nếu có dấu xác nhận của ngân hàng vào đơn chỉ định ngân hàng thì không cần sổ tiết kiệm.  

７．Những người từng là thủ thủ cần có sổ tay thuỷ thủ và bảo hiểm thất nghiệp dành cho thuỷ thủ.  

  

 

 

  
 Để nhận trợ cấp cho người tìm việc bằng bảo hiểm thất nghiệp, chính đương sự đến Hellowork gần nơi sinh sống 

(tham khảo trang số 8) để đăng ký và làm thủ tục (tham khảo trang số 7).  

Hơn nữa, những người đang tìm việc ở Hellowork tại các tỉnh thành phố khác xin vui lòng liên hệ để được tư vấn. 

 

       
 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Những người từng là thuỷ thủ, sau khi thôi việc mà muốn xin việc với vai trò là thuyền viên ở vị trí khác, vui lòng làm thủ 
tục đăng ký tìm việc ở cơ quan vận tải địa phương. 

 

 

◆ Theo nguyên tắc, phải đóng bảo hiểm trên 12 tháng trong 2 năm trước ngày thôi việc (*1).  

 

◆ Trường hợp nghỉ việc do phá sản, hoặc bị sa thải (trường hợp người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt), trường hợp thôi 
việc với lý do bất khả kháng khác như không được gia hạn tiếp hợp đồng thì phải đóng bảo bảo hiểm trên 6 tháng 
trong 1 năm trước ngày thôi việc (*2).  

        *1 :  Thời hạn bảo hiểm là trong thời gian tham gia bảo hiểm từ ngày nghỉ việc tính từng tháng một nếu số ngày làm việc được trả 
lương trên một ngày thì tính thành 1 tháng. Tuy nhiên, những người thôi việc từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 rường hợp lao động trên 11 
ngày trong một tháng nhưng không tròn 12 tháng làm việc, số ngày chi trả cơ bản sẽ tính bằng 1 tháng mà tháng có số thời gian lao động 
trên 80 tiếng. 

               *2 : Những người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt hoặc những người thôi việc với lý do đặc biệt vui lòng tham khảo mục số 9 của trang 3.  

 <Những ai có nhiều giấy thôi việc, dù là giấy thôi việc làm ngắn hạn cũng xin vui lòng nộp hết> 
★ Tiền trợ cấp cho người tìm việc dành cho người cao tuổi được cấp cho những người tham gia bảo hiểm đối tượng cao tuổi, tiền trợ cấp 

đặc biệt 1 lần được cấp cho những người có bảo hiểm đặc biệt tuyển dụng ngắn hạn, cần đóng trên 6 tháng trong 1 năm trước ngày 
thôi việc. 

 

 

  
Số tiền tương ứng với 1 ngày có thể nhận khi thất nghiệp được 
gọi là “Tiền trợ cấp cơ bản theo ngày”. 
 Theo nguyên tắc, tổng cộng tiền lương 6 tháng trước ngày nghỉ 
việc chia cho 180 (tiền lương theo ngày), lấy số đó nhân cho hệ 
số 50 ~80%, những người có lương cơ bản thấp thì tỷ lệ trợ cấp 
cao. Ngoài ra, cũng có quy định mức tối đa/ mức tối thiểu đối 
với tiền trợ cấp theo ngày.    

⑥ Trợ cấp theo ngày (Tiền trợ cấp cơ bản theo ngày) 
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 ○× 
銀行 
△◇ 
支店  

Ví dụ ghi 

④  Thủ tục nhận trợ cấp cho người tìm việc 

⑤ Tư cách nhận trợ cấp tìm việc (tư cách nhận trợ cấp cơ bản) 
◆ Cách tính  
 

Tổng số tiền 6 tháng trước ngày thôi việc 

×（50～80%）* 
180 

        ＝【khoản trợ cấp cơ bản theo ngày】 

* 45%～80% dành cho những người 60 đến 64 tuổi Trợ cấp theo ngày 



 

 

 
 

◆Về hưu, hết hạn hợp đồng và nghỉ việc do lý do cá nhân.    ◆Người đủ tư cách xin trợ cấp đặc biệt/ người thôi việc với lý do đặc biệt  

 
◆Người gặp khó khăn trong việc xin việc như là người khuyết tật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Thời gian tham gia bảo hiểm” có thể cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước khi thôi việc nơi làm việc hiện tại. Ngoài ra, 
việc cộng dồn có điều kiện nhất định, vì thế, vui lòng đến Hellowork để được tư vấn. 
 

 
 

 

* Việc nhận trợ cấp cơ bản, theo nguyên tắc trong 4 tuần sẽ có 1 ngày xác nhận, cần phải xác nhận đang thất 
nghiệp.  
★ Thời hạn nhận trợ cấp (thời hạn có thể nhận trợ cấp) tiền trợ cấp tìm việc cho người lớn tuổi cho đối tượng tham gia bảo hiểm người lớn 
tuổi bắt đầu từ sau ngày thôi việc hết 1 năm sau. Thời hạn nhận tiền trợ cấp đặc biệt được cấp cho đối tượng lao động ngắn hạn sẽ bắt đầu ngay 
sau ngày thôi việc đến hết 6 tháng.  

 
   

◆“Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt”, “người thôi việc với lý do đặc biệt” là  
Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt là người bị buộc phải thôi việc nhưng không có thời gian để chuẩn bị tái xin việc với 
những lý do như phá sản, sa thải v.v.. Người thôi việc với lý do đặc biệt khác với những người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt, 
họ là những người không được gia hạn thêm hợp đồng đã ký trước đó, hoặc vì lý do bất khả kháng nào đó buộc phải thôi việc. 
Tuỳ vào từng trường hợp mà phạm vi được quy định.  

◆Việc xem xét có đủ điều kiện “Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt”, “người thôi việc với lý do đặc biệt”  
“Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt” “người thôi việc với lý do đặc biệt” được Hello Work xem xét dựa vào lý do thôi 
việc. Thôi việc là do chủ doanh nghiệp chủ trương và hiểu được lý do thôi việc mà người thôi việc chủ trương. Sau khi xác 
minh sự thật dựa trên giấy tờ của từng trường hợp, Hellowork sẽ xem xét cẩn thận tới bước cuối cùng.  

Để biết rõ phạm vi và tiêu chuẩn phán đoán Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt và Người thôi việc với lý do đặc biệt, xin vui 
lòng liên hệ với Hellowork, hoặc tham khảo tập sách được đăng tải trên trang chủ của Sở Lao Động Phúc Lợi Xã Hội  : 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html 
※ Những người ký lại hợp đồng có thời hạn (Thời hạn hợp đồng tổng cộng chưa tới 3 năm) và thời hạn hợp đồng ngắn 

hạn v.v.. có cắt giảm đi điều kiện lao động, thêm vào đó, dù cho đương sự mong muốn gia hạn hợp đồng, nhưng không 
được gia hạn hợp đồng cũng có thể được xem xét là người thôi việc với lý do đặc biệt.  

 

  

 Chưa đủ 
10 năm 

Trên 10 năm 
và dưới 20 

năm 

Trên 20 

năm 

Chưa tròn 60 tuổi 90 ngày 120 ngày  150 ngày  

 
Dưới 1 năm 

Trên 1 năm và 

dưới 5 năm 

Trên 5 năm và 

dưới 10 năm 

Trên 10 năm và 

dưới 20 năm 

Trên 20 năm  

Dưới 30 tuổi 

90ngày 

90 ngày 120 ngày 180 ngày － 

Trên 30 tuổi và dưới 35 tuổi  120 ngày 

180 ngày 

210 ngày 240 ngày 

Trên 35 tuổi và dưới 45 tuổi 150 ngày 240 ngày 270 ngày 

Trên 45 tuổi và dưới 60 tuổi 180 ngày 240 ngày 270 ngày 330 ngày 

Trên 60 tuổi và dưới 65 tuổi 150 ngày 180 ngày 210 ngày 240 ngày 

 Dưới 1 năm  Trên 1 năm 

Chưa tròn 45 tuổi 

150 ngày  

300 ngày  

Trên 45 tuổi và dưới 60 tuổi 360 ngày  

Lý do thôi việc Sa thải, về hưu, thôi việc do mãn hạn hợp đồng. Thôi việc do lý do cá nhân, sa thải do bị xử lý vi phạm 

Bắt đầu trợ cấp 
Nộp phiếu thôi việc, đăng ký tìm việc, sau 7 ngày 
trong tình trạng thất nghiệp (thời gian chờ) 

Nộp phiếu thôi việc, đăng ký tìm việc, sau 7 ngày trong tình
trạng thất nghiệp + 3 tháng (giới hạn trợ cấp) 

Thời hạn trợ cấp 
1 năm kể từ sau ngày thôi việc  

Số ngày được hưởng trợ cấp theo quy định sẽ được chi trả trong thời gian 1 năm. Tuy nhiên qua thời hạn trợ 
cấp nhưng dù số ngày hưởng trợ cấp còn cũng không được chi trả. (Vì thế phải nhanh chóng làm thủ tục)  

⑦ Số ngày hưởng trợ cấp cơ bản (số ngày trợ cấp theo quy định) 

⑧ Thời gian bắt đầu và thời hạn trợ cấp (thời gian chờ) (giới hạn trợ cấp) (thời hạn trợ cấp) 

⑨ Người đủ tư cách nhận trợ cấp đặc biệt, người thôi việc với lý do đặc biệt là những ai? 

Tuổi khi nghỉ việc 

Thời gian đóng bảo hiểm 

Thời gian đóng bảo hiểm 

Tuổi khi nghỉ việc 

Thời gian đóng bảo hiểm 

Tuổi khi nghỉ việc 

Đối tượng dưới đây sẽ được trợ cấp 1 lần một. 
◆Người có bảo hiểm người cao tuổi 
(người thôi việc ở độ tuổi trên 65 tuổi) 

◆ Người  có  bảo  hiểm  đặc biệt  tuyển  dụng  lao  động  ngắn  hạn 

（những người lao động theo thời vụ ） 

Thời gian đóng bảo hiểm Dưới 1 năm Trên 1 năm Số tiền trợ cấp đặc biệt Phần của 40 ngày 

Số tiền trợ cấp người cao tuổi 
Phần của 30 

ngày 

Phần của 50 
ngày 

（Biện pháp tạm thời） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html


 

Thủ tục xin gia hạn thời hạn nhận trợ cấp 

  

 

  
Trong thời hạn nhận trợ cấp cơ bản trong 1 năm sau khi thôi việc, những người không thể lao động liên tục suốt 30 ngày như những 
trường hợp dưới đây có thể gia hạn thời hạn nhận trợ cấp.  

Hơn nữa, những ai có mong muốn tham dự những khoá tập huấn đào tạo cũng có thể gia hạn thời gian để được tham gia tập huấn đào 
tạo 

①  Bị bệnh hoặc bị thương không thể lao động được nữa (bao gồm trường hợp đang nhận trợ cấp bệnh tật của bảo hiểm y tế, 
tiền hỗ trợ nghỉ thương của bảo hiểm tai nạn)  

②  Có thai/sinh nở/ nuôi con nhỏ (trường hợp bé dưới 3 tuổi) v.v.. mà không thể lao động được (bao gồm cả đang điều trị vô 
sinh).  

③  Vì phải chăm người thân trong gia đình mà không thể đi làm.  

④  Thôi việc do trên 60 tuổi đã đến tuổi về hưu, nhưng muốn nghỉ ngơi một thời gian (Thuỷ thủ có điều kiện tuổi tác khác).  

 

 

〈Ví dụ〉 
   Ngày kết thúc thời hạn nhận 

trợ cấp sau khi gia hạn  

Ngày thôi việc     

Ngày kết thúc thời gian trợ 

cấp cơ bản trước khi xin gia 

hạn 

   

            

Nơi làm việc 

trước 
Thời gian không thể đi xin việc 200 ngày   Thời gian được gia hạn 200 ngày   

 

30 ngày Thời gian có thể đăng ký（*） 

 

  

    
 

       

 

* Nhưng trường hợp xin trễ vẫn có thể được chấp nhận gia hạn có thể không thể nhận được hết toàn bộ số ngày được hưởng trợ cấp theo quy định nên 
cần chú ý.  

★  Về tiền trợ cấp tìm việc cho người lớn tuổi được cấp cho đối tượng tham gia bảo hiểm người cao tuổi, tiền trợ cấp đặc biệt 1 lần được cấp cho 
người có bảo hiểm đặc thù ngắn hạn, thời hạn nhận tiền trợ cấp (thời hạn có thể nhận được tiền trợ cấp) không thể gia hạn. 
 

 

 
 Trợ cấp cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương hưu hỗ trợ khi nghỉ việc hay tiền trợ cấp dưỡng già của trợ cấp đặc biệt được cấp cho 
đối tượng dưới 65 tuổi sẽ không thể được nhận đồng thời.  

Nếu nộp đơn xin việc để nhận trợ cấp cơ bản, tiền lương hưu phúc lợi tuổi già / trợ cấp hỗ trợ người cao tuổi sẽ bị dừng cấp hoàn toàn cho đến 
khi trợ cấp cơ bản được trả xong 

 Vui lòng tham khảo thông tin tại các văn phòng hưu trí thuộc cơ quan lương hưu Nhật Bản gần nhất để biết thêm chi tiết. 

 

 

 Có chế độ miễn giảm (thuế) tiền bảo hiểm y tế quốc dân cho những người nhận trợ cấp cơ bản theo diện người thôi việc với lý do đặc biệt 
hoặc những người có tư cách nhận trợ cấp nhất định (Những đối tượng thuộc diện nhận trợ cấp người cao tuổi, trợ cấp đặc biệt thì không nằm 
trong diện được miễn giảm).  

 Cần làm thủ tục để có thể xin miễn giảm. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với cơ quan phụ trách bảo hiểm y tế quốc dân ở thành phố địa 
phương gần nhất với nơi bạn đang sống.  

Lý do gia hạn Bệnh, bị thương, có thai, sanh nở, chăm sóc người thân v.v.. Nghỉ hưu trên 60 tuổi v.v.. 

Thời hạn đăng ký 

Theo nguyên tắc sau ngày thôi việc（ngày không thể đi làm được 
nữa）Kể từ khi quá 30 ngày, quy định buộc phải nhanh chóng đến 

nộp đơn, nhưng đến trước ngày cuối cùng của hạn chót sau khi đã gia 
hạn vẫn có thể đến nộp 

Trong vòng 2 tháng kể từ sau ngày nghỉ việc 

Thời hạn gia hạn 
（Thời hạn nhận trợ cấp cơ bản） 

１năm 
＋ 

（Thời gian không thể lao động） 
Lâu nhất là 3 năm （Thời hạn nhận trợ cấp cơ bản） 

１năm 
＋ 

（Thời hạn muốn nghỉ ngơi） 
Lâu nhất là 1 năm 

Hồ sơ cần nộp 
Đơn xin gia hạn thời hạn trợ cấp, Giấy nghỉ việc -2, con dấu (chấp nhận dấu xác nhận, dấu đóng mực không chấp nhận) 

Giấy tờ chứng thực lý do xin gia hạn  

Cách thức nộp 
Đương sự đến trực tiếp, gửi thư, người đại diện（Cần phải có giấy uỷ 

quyền） 
Trên nguyên tắc thì đương sự phải đến 

Nơi nộp Hellowork ở gần nơi cư trú (Hello work nơi đã quyết định tư cách nhận trợ cấp tương ứng) 

⑩ Những người không thể lao động ngay ...  

    trường hợp thôi việc khi chưa đủ 65 tuổi (gia hạn thời hạn nhận trợ cấp) 

⑪  Về việc điều chỉnh trợ cấp cùng với tiền lương hưu 

⑫  Về việc miễn giảm (thuế) tiền bảo hiểm y tế quốc dân 

Thời gian nhận trợ cấp sau khi gia hạn（１năm）  

Thời gian nhận trợ cấp cơ bản（1 năm） 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tìm việc 

Tiền trợ cấp tìm việc có thể xin dưới hình thức tiền trợ cấp tìm việc, trợ 
cấp xúc tiến tìm việc, trợ cấp việc làm, trợ cấp thông thường cho hoạt 
động chuẩn bị tìm việc, trợ cấp tìm việc cho đối tượng cao tuổi. 

Kết thúc chi trả 

Sau thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp vẫn có thể sử dụng 
các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp. 
Đừng ngại tìm đến văn phòng Hello Work 

Theo nguyên tắc thì cứ mỗi 4 tuần 

phải xác nhận tình trạng thất 

nghiệp. 

Hãy dùng dịch vụ tư vấn nghề nghiệp 
Việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp có thể thực hiện ngoài 

ngày xác nhận tình trạng thất nghiệp. 
Cố gắng tích cực tham gia hoạt động tìm việc để tìm được công việc mới. 

Trợ cấp cơ bản tính theo số ngày sau khi được công nhận thất nghiệp sẽ được 
chuyển vào tài khoản (thời gian chuyển sẽ tùy vào từng ngân hàng, mất khoảng 
1 tuần lễ, mong các bạn thông cảm) 

Chi trả trợ cấp cơ bản 

Chứng nhận thất nghiệp 

Hãy nộp báo cáo chứng nhận thất nghiệp vào mỗi ngày quy định 
(nguyên tắc 4 tuần 1 lần) 

Dù có đang làm việc hay không, sau khi xác nhận đang trong quá trình tìm 
việc thì sẽ chứng nhận đang thất nghiệp. 

Giới hạn trợ cấp 

Những người nghỉ việc do bản thân tự nghỉ thì kể từ sau thời gian 
chờ đến hết 3 tháng sẽ không được nhận trợ cấp cơ bản. Phần này 
được gọi là “giới hạn trợ cấp” 

Xong thời gian chờ 
Kể từ ngày có quyết định tư cách nhận bảo hiểm, 7 ngày trong tình trạng thất 

nghiệp, thời gian này gọi là “thời gian chờ”, trong thời gian này không tính 
vào thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp. 

Nghe giải thích về bảo hiểm thất nghiệp 

Cấp hồ sơ cần thiết như “giấy chứng nhận người có tư cách nhận bảo 
hiểm”. Chúng tôi sẽ tiến hành giải thích về thủ tục nhận bảo hiểm và hoạt 
động tìm việc. 
*Việc giải thích chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể sẽ được thực hiện sau thời 
gian chờ Đăng ký tìm việc và  

quyết định tư cách nhận bảo hiểm 

⑬  Quy trình nhận bảo hiểm thất nghiệp 

Người làm thủ tục nhận bảo hiểu cần mang đến “HelloWork” những giấy 
tờ cần thiết. Tại “Hello Work” chúng tôi xét và quyết định tư cách nhận 
bảo hiểm dựa trên những giấy tờ đã nộp.  

Nghỉ việc 



 

 

 

  
Trợ cấp tái xin việc hỗ trợ cho những ai đã đi xin việc để sớm ổn định cuộc sống sau khi đã đăng ký xin việc tại cơ quan Hellowork 
(nộp giấy thôi việc) và đã trải qua thời kỳ chờ. Sau khi được xác nhận thất nghiệp từ ngày thất nghiệp tới trước ngày đi làm thì số 

ngày được hưởng trợ cấp cơ bản (số ngày còn được hưởng trợ cấp) còn lại trong thời gian chi trả là từ 1 phần 3 trở lên (2 phần 3 trở 

lên) số ngày hưởng theo quy định. Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được số tiền tương đương với 60% (70%) số ngày trợ cấp 

còn lại (làm tròn bỏ lẻ dưới 1 yên). Cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định để nhận được trợ cấp. 
 

*    Trường hợp là người có bảo hiểm thất nghiệp và trường hợp là chủ doanh nghiệp tuyển dụng người có bảo hiểm thất nghiệp. 
 

 Ngoài ra, người đã được hưởng trợ cấp đi làm lại phải làm việc liên tục trên 6 tháng, nhưng số tiền được lãnh trong khoảng 6 tháng ở 
nơi làm mới này thấp hơn so với tiền lương nơi làm việc trước khi nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì người đó vẫn có thể được nhận 
trợ cấp xúc tiến ổn định việc làm.  
 

 Thêm vào đó, trong thời gian trợ cấp nếu số ngày hưởng trợ cấp theo quy định còn lại trên 1 phần 3 và trên 45 ngày nhưng không phải 
công việc ổn định để được hưởng trợ cấp đi làm lại (công việc không có khả năng kéo dài hơn một năm) nhưng có thể được nhận trợ 
cấp nghề nghiệp với mức 30% số tiền trợ cấp cơ bản (làm tròn bỏ lẻ dưới 1 yên) theo ngày cho mỗi ngày làm việc  

Ngoài ra, dù là trợ cấp nào đi chăng nữa đều có mức giới hạn tối đa trên mức trợ cấp cơ bản theo ngày tùy theo độ tuổi. 

 

 Những người bị giới hạn trợ cấp vì lý do thôi việc, 1 tháng sau khi thời gian chờ kết thúc, sẽ chỉ được trợ cấp đi làm hay hay 
trợ cấp công việc nếu xin việc thông qua giới thiệu của Hello Work hoặc những cơ quan giới thiệu việc làm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước đầu tiên để xin được việc đó là chính mình phải hiểu mình.  
 

Hello work cung cấp những dịch vụ như xem xét lý lịch làm việc 
của bạn, tư vấn cho bạn những việc làm phù hợp với mong muốn 
của bản thân, cung cấp thông tin tuyển dụng, cho lời khuyên để 
hoàn thành hồ sơ ứng tuyển, giới thiệu việc làm v.v..  
   

Hãy đến Hello Work để 
tìm cho mình cơ hội đi 

làm lại!! 

⑭  Trợ cấp cho việc sớm xin việc lại 

 

 Trợ cấp cho người lớn tuổi tiếp tục làm việc được cấp cho người có bảo hiểm thất nghiệp trên 60 tuổi và dưới 65 tuổi (*) hội tụ đủ 
một số điều kiện nhất định. *Còn về thuỷ thủ, dựa vào ngày tháng năm sinh mà độ tuổi sẽ thay đổi từ trên 55 đến dưới 60 tuổi. 
 Trợ cấp dành cho người cao tuổi tiếp tục làm việc được chia làm 2 loại : tiền trợ cấp cơ bản cho người cao tuổi tiếp tục lao động 
và tiền trợ cấp tái xin việc dành cho người cao tuổi. 
 

 Tiền trợ cấp cơ bản cho người cao tuổi tiếp tục lao động là tiền hỗ trợ cho người tái xin việc nhưng chưa nhận những khoàn như trợ 
cấp cơ bản (hoặc những trợ cấp tương đương như trợ cấp tái xin việc) trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Những người sau khi qua 
60 tuổi mà số tiền lương giảm dưới 75% so với thời điểm 60 tuổi được nhận khoảng 75% thì sẽ được hưởng trợ cấp này. (Số tiền trợ 
cấp được tính bằng 15% tiền lương trả hàng tháng và được trả ứng với mức giảm của lương). 
 

 Trợ cấp tái xin việc dành cho người cao tuổi là tiền trợ cấp dành cho đối tượng trên 60 tuổi và dưới 65 tuổi sau khi đã thôi việc và 
đang hưởng trợ cấp cơ bản nhưng tìm được việc và đi làm lại khi thời gian hưởng trợ cấp còn lại trên 100 ngày (khả năng tuyển dụng 
trên 1 năm). Tiền lương của nơi làm việc mới so với tổng thu nhập trợ cấp 30 ngày, chưa đến 75% thì sẽ được tính và chi trả ( Số tiền 
được trợ cấp tuỳ theo mức độ giảm của lương và có mức giới hạn 15% số lương đã được trả. Tuy nhiên, không được nhận cùng với 
trợ cấp đi làm lại (mục 14). 

 

 

Những đối tượng đi làm lại sau độ tuổi 60 

Ngoài những trợ cấp nói trên còn có “trợ cấp chuẩn bị cho việc xin việc phổ thông”. Để biết 

thêm thông tin của từng loại trợ cấp, vui lòng liên hệ với Hellowork để biết thêm chi tiết.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC  
Thủ tục đăng ký tìm việc được tiến hành ở bất kỳ cơ sở Hello Work nào.  

Tuy nhiên, trường hợp làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp, bạn cần phải làm ở cơ quan Hellowork gần nơi ở của bạn nhất.  

~THAY ĐỔI CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC KỂ TỪ NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 2020~  
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC  

① Nhập thông tin đăng ký tìm việc bằng máy tính đặt ở 

Hello Work (thiết bị tìm kiếm, thiết bị đăng nhập) 

* Có mẫu “đơn đăng ký” (viết tay)  

Tiến hành thủ tục đăng ký 

(Kiểm tra nội dung đăng ký và nguyện vọng tìm việc） 

Hoàn thành việc tiếp nhận đăng ký（cấp giấy tiếp nhận đăng ký Hellowork ） 

（Nếu có nguyện vọng）tạo tài khoản cá nhân của người 

tìm việc 

② Truy cập dịch vụ internet của Hello Work, nhập 

thông tin đăng ký (đăng ký tạm thời) tìm việc bằng điện 

thoại, máy tính bảng hoặc máy tính tại nhà. 
＜Tại cửa giao dịch＞ ※Sau khi điền xong thông 

tin, vui lòng đến Hellowork 

trong vòng 14 ngày   
Bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ như : tư vấn việc làm, cung cấp thông tin tuyển dụng, cho lời khuyên để 

hoàn thành hồ sơ ứng tuyển, giới thiệu việc làm v.v..  
Hướng dẫn trang cá nhân của người tìm việc  
（Bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2020） 

 

Cách thức đăng ký ①: Nhập thông tin (đăng kỳ tạm thời) tìm việc qua máy tính đặt sẵn ở Hellowork (thiết bị tìm kiếm/ 
thiết bị dùng để đăng nhập). Sau đó đến tiến hành thủ tục ở cửa giao dịch.  

※ Có mẫu đơn đăng ký (bản viết tay).  

 

Cách thức đăng ký ②: Truy cập “dịch vụ internet Hellowork” và nhập thông tin (đăng ký tạm thời) đăng ký tìm việc trước 
bằng máy tính, máy tính bảng, điện thoại của mình, sau đó vui lòng đến Hello Work để tiến hành thủ tục đăng ký.  

※ Lưu ý đến Hellowork trong 14 ngày sau khi nhập thông tin (đăng ký tạm thời) (trường hợp ngày hết hạn là ngày 
nghỉ, vui lòng đến vào ngày làm việc trước ngày hết hạn gần nhất).  

※ Đăng ký thông tin trước ở nhà sau đó đến Hellowork sẽ giúp cho mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng hơn.   
 Khi bạn mở “trang cá nhân của người tìm việc” trên hệ thống dịch vụ internet của Hello Work, bạn có thể sử 

dụng các dịch vụ dưới đây bằng máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, việc tìm việc ngày 

càng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Những ai muốn mở trang này vui lòng đến cửa giao dịch từ ngày 6 tháng 1 
năm 2020.  
○  Có thể lưu lại thông tin tìm kiếm và mục tuyển dụng chú ý. 
○ Có thể kiểm tra thông tin tuyển dụng do Hellowork giới thiệu cũng như lịch sử ứng tuyển.   

○ Với chức năng nhắn tin, bạn có thể nhắn tin với người phụ trách tuyển dụng. Hellowork sẽ gửi những thông tin 

tuyển dụng cũng như những thông báo đến.  ＜Lưu ý＞ 
 Trang cá nhân của người tìm việc là trang cung cấp thông tin tìm người, dịch vụ cần thiết cho việc tìm kiếm công việc v.v..cho những người sử dụng Hello Work 
và dịch vụ internet Hellowork và có mong muốn tìm việc.   ・Để tạo “trang cá nhân của người tìm việc” phải đăng ký tìm việc tại Hello Work. Trong trường việc tìm việc bị vô hiệu hoá, một vài dịch vụ sẽ không thể sử 

dụng được nữa.   ・ Cần phải có địa chỉ email (cho máy tính, điện thoại v.v.. ) khi mở trang cá nhân dung làm tài khoản đăng nhập nên các bạn hãy đăng ký tại cửa giao dịch 

Hello Work. Cần phải đồng ý những quy định sử dụng cũng như chính sách cá nhân.  



https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

Danh sách nơi liên hệ

Có thể tìm văn phòng Hellowork gần nhà ở đây.

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

Xem văn phòng Hellowork có phiên dịch ở đây

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

Khi muốn trao đổi về điều kiện lao động
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