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Phòng dịch vụ cung ứng việc làm 
thành phố Đài Bắc

Trung tâm phục vụ Đỉnh hảo 
Cửa hàng số 1 phố tầng hầm, số 77, 
đoạn 1, đường Đại An, 
khu Đại An, thành phố Đài Bắc
(Ga tàu điện ngầm Trung Hiếu Phục Hưng)                       
02-27400922

Trung tâm phục vụ Cảnh Mỹ 
Lầu 2, số 393, đoạn 6, đường La 
Tự Phúc, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
(Cửa ra số 1, Ga tàu điện ngầm Cảnh Mỹ ) 
02-89315334

Trung tâm quản lý thông tin 
Lầu 3, số 393, đoạn 6, đường La Tự Phúc, khu Văn Sơn, 
thành phố Đài Bắc
(Cửa ra số 1, Ga tàu điện ngầm Cảnh Mỹ)
 02-29302696  

Trung tâm phục 
vụ Tây Môn 
Số 81, phố ÉMéi, 
khu Vạn Hoa, 
thành phố Đài Bắc 
02-23813344

Trạm dịch vụ cung ứng việc 
làm WànHua
(Chỉ phục vụ tìm việc làm 
chung, không phục vụ nhận 
định (lại) thất nghiệp, tư vấn 
huấn luyện nghề nghiệp và xúc 
tiến việc làm)
Lầu 3, số 251, đoạn 3, đường 
HéPíngXi, khu WànHuá, thành 
phố Đài Bắc
Cửa ra số 1 Ga tàu điện ngầm 
“LóngShanSì”
 02-23080236

Trung tâm phục vụ Bắc Đầu
Lầu 5, số 30, phố XinShì, khu Bắc 
Đầu, thành phố Đài Bắc
(Toà nhà hành chính khu Bắc Đầu)
 02-28981819

Trung tâm phục vụ Nội Hồ 
Lầu 7, số 99, đoạn 6, đường 
Dân Quyền Đông, khu Nội Hồ, 
thành phố Đài Bắc
(Toà nhà hành chính khu Nội Hô)
02-27900399

Trạm phục vụ NèiKe YuánQu
(Phục vụ xí nghiệp tuyển mộ, 
không cung cấp phục vụ nhận 
định (lại) thất nghiệp)
Lầu 4, số 12, phố ZhouZi, khu 
NèiHú, thành phố Đài Bắc 
Trong trung tâm vận động 
NèiHú  
Ga tàu điện ngầm “GangQián”
 02-27991186

Trạm phục vụ NánRuan YuánQu 
(Phục vụ xí nghiệp tuyển mộ, không cung 
cấp phục vụ nhận định (lại) thất nghiệp)
Lầu 1, số 3, phố YuánQu, khu NánGang, 
thành phố Đài Bắc  
Trung tâm phục vụ liên hợp tòa nhà F  
NánGang RuanTi YuánQu   
Ga tàu điện ngầm “NánGang RuanTi 
YuánQu”
02-26521322

ngày tháng xuất bản: 102.8.16
Các nội dung được dựa theo tư liệu công bố mới nhất của các đơn vị trên
Cục huấn luyện nghề nghiệp Ủy ban lao động viện hàng chính trợ cấp

Trung tâm phục vụ Tín Nghĩa 
Lầu 11, số 15, đoạn 5, đường 
Tín Nghĩa, khu Tín Nghĩa, 
thành phố Đài Bắc 
(Toà nhà hành chính khu Tín 
Nghĩa) 
 02-27293138

Phòng dịch vụ cung ứng việc làm thành 
phố Đài Bắc /
Trung tâm phục vụ Thừa Đức Chéngdé
Số 287-1, đoạn 3, đường Thừa Đức, 
khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc   
(Cửa ra số 2, Ga tàu điện ngầm Viên Sơn)  
02-25942277 

Ngân hàng nhân lực Đài Bắc
Lầu 2, số 287, đoạn 3, đường Thừa Đức, 
khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc 
(Cửa ra số 2, Ga tàu điện ngầm Viên Sơn ) 
02-25951808

Trạm dịch vụ cung ứng việc 
làm ga xe lửa Đài Bắc
(Chỉ cung cấp tư vấn)
Lầu 1, số 3, đường BeiPíngXi, 
thành phố Đài Bắc Trạm dịch 
vụ cung ứng việc làm khu Tây 
nam
(Ga tàu điện ngầm “Ga xe lửa 
Đài Bắc”)  
02-23811278

Nơi an toàn đáng tin cậy giúp 
bạn tìm việc làm

行動版網頁Android iPhone / iPadAndroid iPhone/iPad Mobile Wed



Phòng ngoại vụ Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc             
Điện thoại: 02-23817494

Sở quản lý xuất nhập cảnh và di dân Bộ nội chính           
Điện thoại: 02-23889393

Sở Y tế thành phố Đài Bắc                             
Điện thoại: 1999/ 02-27208889 chuyển 7070

Sở bảo hiểm sức khoẻ trung ương chi nhánh Đài Bắc        
Điện thoại: 02-21912006

Học viện phát triển chức năng thành phố Đài Bắc           
Điện thoại: 02-28721940

Phòng giám sát giao thông đường bộ thành phố Đài Bắc
Điện thoại: 02-27630155

Sở giáo dục thành phố Đài Bắc                          
Điện thoại: 02-27256423

Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình 
dục thành phố Đài Bắc
Điện thoại: 02-23961996

Đường dây bảo hộ phụ nữ và trẻ em toàn quốc của Bộ 
nội chính   
Điện thoại: 113

Đường dây nóng phục vụ dân chúng                         
Điện thoại: 1999/ 02-27208889

Đường dây phục vụ tư vấn pháp luật thành phố Đài Bắc  
Điện thoại: 1999/ 02-27208889 chuyển  6168

Tìm việc làm, Nhà nước có thể giúp đỡ! An toàn, đáng tin cậy và hoàn toàn miễn phí.
Bạn được cấp thẻ cư trú, trong thời hạn thẻ cư trú có hiệu lực đều có quyền làm việc, có thể hợp pháp làm việc 
tại Đài Loan, không cần xin giấy phép làm việc.

Thông tin liên lạc của các 
đơn vị liên quan

 I.  Phòng dịch vụ cung ứng việc làm 
cung cấp thông tin phục vụ bạn

1. Hỗ trợ tìm việc làm
Miễn phí giúp bạn tìm việc làm! Nếu bạn có nhu cầu tìm 
việc làm, khốn quẫn vì thất nghiệp, bạn có thể đến các 
Trung tâm dịch vụ cung ứng việc làm nơi gần nhất của 
phòng làm thủ tục đăng ký xin việc làm hoặc thông qua các 
con đường sau để liên lạc với chúng tôi:
1)  Đăng ký xin việc làm: Điền đơn đăng ký xin việc làm, 

chuẩn bị bản photo thẻ cư trú (mặt trước và mặt sau). 
2)  Liên hệ số điện thoại của trung tâm dịch vụ việc làm: 

2594-2277, có nhân viên hỗ trợ bạn đăng ký và tra tìm 
các thông tin việc làm. 

3)  Trang Web dịch vụ cung ứng việc làm của Ngân hàng 
nhân lực Đài Bắc thuộc phòng: www.okwork.gov.tw, 
mọi thông tin chi tiết xin truy cập vào trang web dịch vụ 
cung ứng việc làm của Ngân hàng nhân lực Đài Bắc tra 
tìm. 

 4)  Phòng dịch vụ cung ứng việc làm thành phố Đài Bắc và 
các trung tâm dịch vụ việc làm của phòng.

2. Giới thệu và tư vấn huấn luyện dạy nghề
Bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan về các khóa học 
huấn luyện dạy nghề và phục vụ tư vấn, giới thiệu tham gia 
các khóa học nghề thích hợp, đều được trợ cấp toàn bộ chi 
phí huấn luyện, để bạn có được kỹ năng nghề nghiệp tốt 
cho việc hướng nghiệp. 

3. Lớp thực tập xúc tiến việc làm
Giúp bạn tìm hiểu pháp lệnh quy định liên quan về quyền 
lợi lao động làm việc tại Đài Loan, cung cấp tình hình thị 
trường việc làm hiện tại, các cách tìm việc làm và kỹ năng 
khi phỏng vấn, để có sự chuẩn bị tốt trước khi làm việc, 
nâng cao kỹ năng xin việc làm, để bạn nắm bắt được xu 
hướng thị trường việc làm. 

đại lục và cư dân Hồng Công hoặc cư dân Ma Cao kết hôn 
với công dân trong nước có hộ khẩu tại lãnh thổ Trung Hoa 
Dân Quốc, mà được phép cư trú và theo pháp luật quy định 
được phép làm việc hợp pháp tại Đài Loan), và chủ sử dụng 
hoặc các đơn vị trực thuộc là đơn vị tham gia bảo hiểm, người 
tham gia bảo hiểm việc làm là người được bảo hiểm.

2. Trong vòng 3 năm trước ngày không tự nguyện xin thôi vệc 
làm thủ tục chấm dứt không tham gia bảo hiểm, số năm tham 
gia bảo hiểm việc làm đủ 1 năm trở lên.

3. Người có năng lực làm việc và có nguyện vọng tiếp tục làm 
việc.

4. Người mà trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến trung tâm dịch 
vụ cung ứng việc làm của nhà nước làm thủ tục đăng ký xin 
việc làm mà vẫn không thể xúc tiến việc làm hoặc sắp xếp 
huấn luyện nghề nghiệp.

Thời gian và số tiền trợ cấp
1. Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cấp phát 60% bình quân mức 

lương tham gia bảo hiểm của trước 6 tháng kể từ tháng người 
xin trợ cấp thôi việc làm thủ tục chấm dứt không tham gia bảo 
hiểm việc làm, trợ cấp dài nhất là 6 tháng.

2. Nhưng nếu người xin trợ cấp khi thôi việc làm thủ tục chấm 
dứt không tham gia bảo hiểm, đã đầy 45 tuổi hoặc người được 
cơ quan thẩm quyền hành chính xã hội cấp phát giấy chứng 
nhận là người khuyết tật, được cấp phát dài nhất là 9 tháng. 
Người mà trong thời gian được cấp phát trợ cấp đã lĩnh đủ số 
tiền trợ cấp thất nghiệp, thì số năm bảo hiểm việc làm phải 
được tính lại từ đầu. (Không ảnh hưởng đến số năm bảo hiểm 
của người lao động nghỉ hưu).

3. Nghỉ việc không lương nuôi con 
1.Tham gia bảo hiểm đủ 1 năm và trước khi con cái đầy 3 tuổi.
2. Trước 6 tháng tính từ tháng bắt đầu tham 

gia bảo hiểm, được lĩnh 60% bình quân 
mức lương tham gia bảo hiểm.

4. Trợ cấp công việc tạm thời 
Sau khi bạn làm xong thủ tục đăng ký xin việc làm, trong vòng 14 ngày 
giới thiệu cho bạn công việc thông thường 2 lần trở lên, nhưng vẫn chưa 
tìm được công việc phù hợp, qua nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của 
phòng xem xét đánh giá là không có cơ hội việc làm thích hợp, có thể 
xin Trợ cấp công việc tạm thời.Tiêu chuẩn cấp phát trợ công việc tạm 
thời được tính theo tiếng, mỗi ngày 8 tiếng, mỗi tháng cấp cao nhất là 
176 tiếng, cấp dài nhất là 6 tháng. 

5. Tham gia phương án phát triển việc làm đa dạng
Bạn có thể đăng ký tham gia phương án phát triển việc làm đa dạng theo 
mô hình kinh tế hoặc mô hình xã hội, nhưng người tham gia kế hoạch 
mô hình xã hội, phải phù hợp với tiêu chuẩn là đủ 45 tuổi trở lên. Tiêu 
chuẩn cấp phát của phương án được tính theo tiếng , mỗi ngày 8 tiếng, 
mỗi tháng cấp cao nhất là 176 tiếng, cấp dài nhất 6 tháng.

 II.   Có thể xin lĩnh các khoản tiền trợ cấp 
      liên quan của luật Bảo hiểm việc làm
Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2009 sửa đổi và thực hiện, hiện nay người lao 
động nhập cư mới cũng được áp dụng theo Luật bảo hiểm việc làm. Được 
xin lĩnh trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp khuyến khích sớm tìm việc làm, trợ cấp 
sinh hoạt huấn luyện nghề nghiệp, trợ cấp nghỉ việc không lương nuôi con 
và trợ cấp bảo hiểm y tế. 

1. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm
Đủ độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi, kết hôn với công dân trong nước có hộ 
khẩu tại lãnh thổTrung Hoa Dân Quốc, người được thuê dụng là hôn 
phối nước ngoài, hôn phối Trung Quốc đại lục và hôn phối Hồng Công, 
Ma Cao theo pháp luật quy định được phép cư trú và làm việc hợp pháp 
tại Đài Loan. 

2. Trợ cấp thất nghiệp
Điều kiện xin tham gia bảo hiểm
1. Công nhân được thuê dụng có đủ độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi ( bao gồm 

công nhân trong nước và người nước ngoài, người dân Trung Quốc 


