
※	 Phòng	ngoại	sự	Cục	cảnh	sát	chính	quyền	thành	phố	Đài	
Bắc
Điện	thoại：(02)23817494

※	 Sở	xuất	nhập	cảnh	và	di	dân	Bộ	nội	chính	
Điện	thoại：(02)23889393

※	 Cục	Y	tế	thành	phố	Đài	Bắc
Điện	thoại：1999/(02)27208889						máy	nhánh	7070

※	 Tổ	nghiệp	vụ	Đài	Bắc	thuộc	Sở	bảo	hiểm	sức	khỏe	trung	
ương	Bộ	phúc	lợi	y	tế	
Điện	thoại：(02)21912006

※	 Học	viện	phát	triển	năng	lực	nghề	nghiệp	thành	phố	Đài	
Bắc	
Điện	thoại：(02)28721940

※	 Phòng	giám	lý	thành	phố	Đài	Bắc
Điện	thoại：(02)27630155

※	 Cục	giáo	dục	chính	quyền	thành	phố	Đài	Bắc
Điện	thoại：(02)27256423

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

※	 Đường	dây	bảo	vệ	bà	mẹ	trẻ	em	toàn	quốc	Bộ	nội	chính	
Điện	thoại：113

※	 Đường	dây	nóng	công	dân	thành	phố	
Điện	thoại：1999/(02)27208889

※	 Đường	dây	phục	vụ	tư	vấn	pháp	luật	chính	quyền	thành	
phố	Đài	Bắc	
Điện	thoại：1999/(02)27208889						máy	nhánh	6168

●● ●Tìm●việc●làm,●chính●phủ●có●thể●giúp●đỡ!●An●toàn,●tin●cậy,●
và●hoàn●toàn●miễn●phí.
●● ●Chỉ●cần●bạn●có●thẻ●cư●trú,●thì●trong●thời●gian●cư●trú●có●
quyền●làm●việc,●có●thể●làm●việc●hợp●pháp●tại●Đài●Loan,●mà●
không●cần●phải●xin●giấy●phép●lao●động●nữa.

I. Những dịch vụ mà Văn phòng dịch vụ việc 
làm có thể cung cấp cho bạn

1.	Dịch	vụ	quản	lý	từng	trường	hợp
Tại●trung●tâm●phục●vụ●việc●làm●Thừa●Đức●có●2●nhân●viên●
hướng●dẫn●nghiệp●vụ●chuyên●trách,●cung●cấp●mô●hình●phục●
vụ●quản●lý●từng●trường●hợp●mang●tính●chuyên●nghiệp,●cá●biệt●
từng●cặp●một,●hướng●dẫn●bạn●tìm●việc●,●làm●việc●và●tiếp●tục●
theo●dõi●hướng●dẫn●cho●tới●khi●ổn●định●nơi●làm●việc.

2.	Dịch	vụ	tìm	việc	làm
Miễn●phí●giúp●bạn●tìm●việc●!●Nếu●bạn●có●nhu●cầu●tìm●việc,●có●
nỗi●lo●thất●nghiệp,●bạn●có●thể●đến●trung●tâm●dịch●vụ●việc●làm●
gần●nhất●của●văn●phòng●chúng●tôi●để●đăng●ký●tìm●việc●hoặc●
liên●hệ●với●chúng●tôi●theo●cách●dưới●đây:

•● Đăng●ký●tìm●việc:●Điền●đơn●đăng●ký●tìm●việc,●chuẩn●bị●bản●
photo●thẻ●cư●trú●(mặt●trên●và●mặt●dưới).

•● Gọi●điện●đến●dịch●vụ●việc●làm●2308-5230,●sẽ●có●chuyên●viên●hỗ●
trợ●đăng●nhập●và●tìm●kiếm●các●thông●tin●việc●làm.

•● Trang●web●dịch●vụ●việc●làm●ngân●hàng●nhân●lực●Đài●Bắc●của●văn●
phòng●chúng●tôi●là●www.okwork.taipei,●bạn●có●thể●tìm●kiếm●
trên●trang●web●dịch●vụ●việc●làm●ngân●hàng●nhân●lực●Đài●Bắc●
nhiều●các●thông●tin●khác

•● Văn●phòng●dịch●vụ●việc●làm●thành●phố●Đài●Bắc●và●các●trung●tâm●
dịch●vụ●việc●làm●trực●thuộc.

3.	Tư	vấn	và	giới	thiệu	đào	tạo	nghề	nghiệp
Cung●cấp●cho●bạn●thông●tin●liên●quan●đến●các●khóa●học●đào●
tạo●việc●làm●và●dịch●vụ●tư●vấn,●giới●thiệu●các●khóa●học●đào●tạo●
nghề●nghiệp●thích●hợp●để●bạn●tham●gia●và●trợ●cấp●toàn●bộ●chi●
phí●đào●tạo,●giúp●cho●bạn●học●được●một●kỹ●năng●làm●việc.

4.	Lớp	hội	thảo	xúc	tiến	việc	làm
Trợ●giúp●bạn●hiểu●rõ●thêm●các●quy●định●pháp●luật●có●liên●quan●
đến●việc●làm●và●quyền●lợi●lao●động●tại●Đài●loan,●cung●cấp●hiện●
trạng●nơi●làm●việc,●kênh●tìm●việc●và●kỹ●năng●phỏng●vấn●xin●

việc,●nhằm●tăng●thêm●công●tác●chuẩn●bị●trước●khi●vào●làm●
việc●và●kỹ●năng●tìm●việc,●giúp●cho●bạn●nắm●rõ●xu●thế●của●thị●
trường●việc●làm

5.	Công	cụ	xúc	tiến	việc	làm	liên	quan	có	thể	sử	
dụng	

◎●●●Trợ●cấp●việc●làm●tạm●thời●
•● Sau●khi●bạn●đăng●ký●tìm●việc,●trong●vòng●14●ngày●có●2●lần●giới●
thiệu●việc●làm●thông●thường●trở●lên●nhưng●đều●chưa●thể●tìm●
được●công●việc●thích●hợp,●được●tư●vấn●chuyên●nghiệp●của●văn●
phòng●đánh●giá●là●không●có●cơ●hội●việc●làm●thích●hợp,●thì●có●thể●
đăng●ký●“trợ●cấp●việc●làm●tạm●thời”.●Tiêu●chuẩn●cấp●phát●phụ●
cấp●này●được●tính●theo●giờ,●8●tiếng●mỗi●ngày,●mỗi●tháng●cấp●
phát●tối●đa●là●176●tiếng,●thời●hạn●tối●đa●là●6●tháng.(●Bắt●đầu●từ●
ngày●1●tháng●5●năm●2014●chính●quyền●thành●phố●Đài●Bắc●cấp●
mỗi●giờ●133●Đài●tệ)

◎●●●Tham●gia●công●việc●trong●Phương●án●phát●triển●việc●làm●
đa●dạng●
•● Bạn●có●thể●đăng●ký●tham●gia●chương●trình●phát●triển●việc●làm●
đa●dạng●theo●loại●hình●kinh●tế●hay●loại●hình●xã●hội,●nhưng●
những●người●tham●gia●chương●trình●loại●hình●xã●hội,●cần●phải●
phù●hợp●điều●kiện●là●tròn●45●tuổi●trở●lên.●Tiêu●chuẩn●cấp●phát●
của●chương●trình●này●được●tính●theo●giờ,●8●tiếng●mỗi●ngày,●mỗi●
tháng●cấp●phát●tối●đa●176●tiếng,●thời●hạn●tối●đa●là●6●tháng.

II. Có thể nhận trợ cấp liên quan theo luật bảo 
hiểm việc làm
Sau●khi●được●chỉnh●sửa●và●thực●thi●từ●ngày●1●tháng●5●năm●
2009,●Luật●Bảo●hiểm●việc●làm●hiện●nay●cũng●được●áp●dụng●đối●
với●người●lao●động●là●di●dân●mới.●Họ●có●thể●nhận●trợ●cấp●thất●
nghiệp,●phụ●cấp●khen●thưởng●sớm●tìm●được●việc●làm,●phụ●cấp●
sinh●hoạt●đào●tạo●nghề●nghiệp,●phụ●cấp●giữ●việc●nghỉ●không●
lương●nuôi●con●và●trợ●cấp●phí●bảo●hiểm●y●tế.

1.	Mở	rộng	đối	tượng	tham	gia	bảo	hiểm	
Người●được●thuê●làm●việc●là●người●hôn●phối●nước●ngoài,●khu●
vực●Trung●Quốc●Đại●Lục,●Hồng●Kông,●Ma●Cao●tròn●15●tuổi●trở●
lên●đến●65●tuổi●trở●xuống,●kết●hôn●với●công●dân●đã●có●đăng●
ký●hộ●khẩu●trong●lãnh●thổ●nước●Trung●Hoa●Dân●Quốc,●và●theo●
luật●được●phép●cư●trú●làm●việc●tại●Đài●Loan.

2.	Trợ	cấp	thất	nghiệp

◎●●Đối●tượng●xin
1.● Người●lao●động●được●thuê●tuổi●tròn●15●tuổi●đến●65●tuổi●(gồm●
người●lao●động●trong●nước●và●người●nước●ngoài,●người●Trung●
Quốc●Đại●Lục,●cư●dân●Hồng●Kông,●cư●dân●Ma●Cao●kết●hôn●với●
công●dân●đã●đăng●ký●hộ●khẩu●trong●lãnh●thổ●nước●Trung●Hoa●
Dân●Quốc,●và●theo●luật●được●phép●cư●trú●làm●việc●tại●Đài●Loan),●
có●chủ●thuê●hoặc●cơ●quan●công●tác●là●đơn●vị●mua●bảo●hiểm,●
người●tham●gia●bảo●hiểm●việc●làm●là●người●được●bảo●hiểm.

2.● Trong●vòng●3●năm●trước●ngày●ngừng●bảo●hiểm●vì●mất●việc●không●
tự●nguyện,●thời●gian●tham●gia●bảo●hiểm●việc●làm●tổng●cộng●đủ●1●
năm●trở●lên.

3.● Có●năng●lực●làm●việc●và●có●nguyện●vọng●tiếp●tục●làm●việc.
4.● Người●trong●vòng●14●ngày●từ●ngày●tự●đăng●ký●tìm●việc●với●cơ●
quan●dịch●vụ●việc●làm●công●lập●nhưng●vẫn●không●thể●giới●thiệu●
việc●làm●hoặc●sắp●xếp●đào●tạo●việc●làm.

5.● Trường●hợp●tiếp●tục●nhận●trợ●cấp●thất●nghiệp,●cần●trong●vòng●
2●năm●kể●từ●ngày●hôm●sau●của●ngày●cuối●cùng●trong●thời●gian●
nhận●lĩnh●trợ●cấp●thất●nghiệp●lần●trước,●hàng●tháng●đích●thân●
tới●cơ●quan●dịch●vụ●việc●làm●công●lập●xin●tái●xác●nhận●thất●
nghiệp,●khi●thực●hiện●tái●xác●nhận●thất●nghiệp,●cần●tối●thiểu●
cung●cấp●nội●dung●ghi●chép●của●2●lần●xin●việc●trở●lên.

◎●●Số●tiền●và●thời●gian●trợ●cấp●
1.● Trợ●cấp●thất●nghiệp●hàng●tháng●căn●cứ●vào●6●tháng●trước●bắt●
đầu●từ●tháng●người●đăng●ký●thôi●việc●và●ngừng●đóng●bảo●hiểm●
việc●làm,●bình●quần●mỗi●tháng●cấp●60%●mức●lương●đóng●bảo●
hiểm,●tối●đa●cấp●6●tháng.

2.● Nhưng●trường●hợp●người●đăng●ký●thôi●việc●và●ngừng●đóng●bảo●
hiểm●việc●làm●đã●tròn●45●tuổi●hoặc●nhận●chứng●nhận●khuyết●tật●
do●cơ●quan●chủ●quản●chính●trị●xã●hội●cấp,●thì●tối●đa●được●trợ●cấp●
9●tháng.●Trường●hợp●nhận●đủ●thời●gian●trợ●cấp●thất●nghiệp●thì●
tính●lại●từ●đầu●số●năm●bảo●hiểm●việc●làm●(không●ảnh●hưởng●tới●
số●năm●nghỉ●hưu●của●bảo●hiểm●lao●động).

3.● Trợ●cấp●nuôi●dưỡng●người●thân:●Người●được●bảo●hiểm●nuôi●
dưỡng●“người●hôn●phối”chưa●có●thu●nhập●,●“con●chưa●thành●
niên”●hoặc●“con●cái●khuyết●tật”,●mỗi●người●được●trợ●cấp●
thêm●10%,●tối●đa●trợ●cấp●thêm●20%

3.	Giữ	việc	không	lương	nuôi	con	nhỏ
1.●Tham●gia●bảo●hiểm●việc●làm●đủ●1●năm●,●trước●khi●con●
tròn●3●tuổi.
2.●Theo●6●tháng●trước●kể●từ●tháng●đăng●ký,●60%●tiền●lương●
đóng●bảo●hiểm●bình●quân.

Các nguồn đơn vị khác 
thường cần dùng đến
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                  Bảy trung tâm phục vụ chính
Tôi có thể giúp bạn tìm việc làm, an toàn và đáng tin cậy

Nguồn dịch vụ việc làm 
cho người hôn phối nước ngoài 

Văn phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc

台北市就業服務處

                  Bảy trung tâm phục vụ chính
Tôi có thể giúp bạn tìm việc làm, an toàn và đáng tin cậy

Việt NamViệt Nam

Phục	vụ	tuyển	dụng	cho	doanh	nghiệp,	không	
phục	vụ	tìm	việc	làm	,(tái)	xác	nhận	thất	nghiệp
Tầng	1,	số	3,	đường	Viên	Khu,	khu	Nam	Cảng,	
thành	phố	Đài	Bắc
02-2652-1322

gần	ga	điện	ngầm	" Khu	phần	mềm	Nam	Cảng 
"/	Trung	tâm	dịch	vụ	liên	hợp,	tòa	nhà	F,	khu	
phần	mềm	Nam	Cảng

     Quầy dịch vụ khu công nghệ 
     phần mềm Nam Cảng

chỉ	cung	cấp	tư	vấn
Tầng	1,	số	3,	đường	Tây	Bắc	Bình,	
thành	phố	Đài	Bắc
Quầy	dịch	vụ	việc	làm	khu	Tây	Nam	
02-2381-1278

gần	ga	tàu	điện	ngầm	"	ga	Đài	Bắc"

     Quầy dịch vụ việc làm nhà ga 
     Đài Bắc

Tầng	5,	số	30,	đường	Tân	Thị,	khu	Bắc	Đầu,	
thành	phố	Đài	Bắc
02-2898-1819

gần	ga	tàu	điện	ngầm	"	Bắc	Đầu"	/tòa	nhà	
hành	chính	khu	Bắc	Đầu

     Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Đầu

Cửa	hàng	số	1,	phố	đường	hầm	khu	Đông,	số	
77,	đoạn	1,	đường	Đại	An,	khu	Đại	An,	thành	
phố	Đài	Bắc
02-2740-0922

gần	ga	tàu	điện	ngầm		"	Trung	Hiếu	Phục	Hưng	"

     Trung tâm dịch vụ việc làm Welcome

Không	cung	cấp	dịch	vụ	(tái)	xác	nhận	thất	nghiệp
Tầng	1,2	số	17	đoạn	1	đường	Nhân	Ái,	khu	Trung	
Chính,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2395-8567

hoặc	gọi	1999	chuyển	58567	điện	thoại	nội	hạt	thành	phố	
Đài	Bắc
Gần	cửa	số	3	ga	tàu	điện	ngầm"	Thiện	Đạo	Tự	"/	
cửa	số	2	ga	tàu	điện	ngầm"	Bệnh	viện	đại	học	
quốc	gia	Đài	Loan"

     Trung tâm phát triển nghề nghiệp thanh niên 
     Đài Bắc 

Tầng	11,	số	15,	đoạn	5,	đường	Tín	Nghĩa,	khu	
Tín	Nghĩa,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2729-3138

gần	cổng	số	1	ga	tàu	ngầm	"	Tượng	Sơn	"/	
tòa	nhà	hành	chính	khu	Tín	Nghĩa

     Trung tâm dịch vụ việc làm Tín Nghĩa 

Tầng	3,	số	393,	đoạn	6,	đường	Roosevelt,	khu	
Văn	Sơn,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2930-2696

gần	cổng	số	1	ga	tàu	ngầm		"	Cảnh	Mỹ	"	

     Trung tâm nguồn quản lý từng trường 
     hợp

Tầng	3,	số	393,	đoạn	6,	đường	Roosevelt,	khu	
Văn	Sơn,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2930-2696

gần	cổng	số	1	ga	tàu	ngầm		"	Cảnh	Mỹ	"	

     Trung tâm nguồn quản lý từng trường 
     hợp

Số	81,	đường	Nga	Mi,	khu	Vạn	Hoa,	thành	
phố	Đài	Bắc

02-2381-3344
gần	cổng	số	6	ga	tàu	ngầm"	Tây	Môn	"	/tầng	1	
bãi	đỗ	xe	Nga	Mi

     Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Môn

Tầng	3	số	101	đại	lộ	Mãnh	Giáp	khu	Vạn	Hoa	
thành	phố	Đài	Bắc
02-2308-5230

hoặc	gọi	số	1999	chuyển	58999	điện	thoại	nội	
hạt	thành	phố	Đài	Bắc
gần	cửa	số	2	bến	xe	metro	"	Long	Sơn	Tự"

     Sở phục vụ việc làm thành phố Đài Bắc 

Tầng	8	số	101	đại	lộ	Mãnh	Giáp	khu	Vạn	Hoa	thành	phố	Đài	Bắc
02-2308-5230
hoặc	gọi	số	1999	chuyển	58999	điện	thoại	nội	hạt	thành	phố	Đài	Bắc
gần	cửa	số	2	bến	xe	metro	"	Long	Sơn	Tự"

     Quầy phục vụ việc làm Mãnh Giáp

●	สายตั้นสุ่ย สายเซี่ยงซัน

●	สายปั่นหนัน	

●	สายซินเตี้ยน

●	สายเหวินหู

 

 Bệnh 
viện đại học 
quốc gia Đài 

Loan 

Viên Sơn

ga 
Đài Bắc

Bắc Đầu

Thiện Đạo 
TựTây Môn

Trung Hiếu 
Phục HưngLong Sơn Tự

Cảnh Mỹ

Tượng 
Sơn

khu phần 
mềm Nam 

Cảng
Văn Đức

dịch	vụ	tìm	việc	và	tìm	người	thông	
thường,	không	(tái)	xác	nhận	thất	
nghiệp	hay	tư	vấn	và	giới	thiệu	đào	
tạo	nghề	nghiệp
Tầng	3,	số	251,	đoạn	3,	đường	Tây	Hòa	
Bình,	khu	Vạn	Hoa,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2308-0236
gần	cổng	số	1	ga	tàu	điện	ngầm	"	Long	
Sơn	Tự	"	

Quầy dịch vụ việc làm Vạn Hoa

Tầng	8	số	101	đại	lộ	Mãnh	Giáp	khu	Vạn	Hoa	
thành	phố	Đài	Bắc
02-2338-0277
hoặc	gọi	số	1999	chuyển	58988	điện	thoại	nội	hạt	thành	
phố	Đài	Bắc
gần	cửa	số	2	bến	xe	metro	"	Long	Sơn	Tự"

     Ngân hàng nhân lực Đài Bắc 

Tầng	7,	số	99,	đoạn	6,	đường	đông	Dân	
Quyền,	khu	Nội	Hồ,	thành	phố	Đài	Bắc
02-2790-0399
tòa	nhà	hành	chính	khu	Nội	Hồ
gần	ga	tàu	điện	ngầm	"Văn	Đức"

     Trung tâm dịch vụ việc làm 
     Nội Hồ

Văn phòng dịch vụ việc 
làm thành phố Đài Bắc

Nội●dung●của●các●biện●pháp●căn●cứ●vào●tài●liệu●thông●báo●mới●nhất●
của●các●đơn●vị

Taipei Citizens' Hotline

Sở●phát●triển●sức●lao●động●Bộ●lao●động●hỗ●trợ                                               Quảng●cáo●●

http://eso.gov.taipei
02-23085230/23085231	hoặc	quay	gọi	điện	thoại	nội	hạt	Thành	phố	Đài	
Bắc	1999chuyển	máy	số	58999

Ngày●biên●soạn●in●ấn:●●
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