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UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
BAN CHỈ ĐẠO XUẤT KHẨU LĐ 

 
 

          Số: 126/KH-BCĐXKLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hữu Lũng, ngày 04 tháng 5 năm 2019 

              
   

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SLĐTBXH ngày 23/4/2019 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019. Ban 
chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 
xuất khẩu lao động năm 2019 trên địa bàn, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng trong việc hỗ trợ 
tạo việc làm cho người lao động, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp, thực hiện giảm nghèo bền vững. 

- Nhằm nâng cao trình độ của người lao động nông thôn, lao động thuộc hộ 
nghèo, người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người lao động có nhu cầu đi làm việc 
ở nước ngoài có thể đi xuất khẩu lao động. 

2. Yêu cầu 

- Công tác xuất khẩu lao động thực hiện theo đúng chủ trương tại Nghị quyết 
số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Xuất khẩu lao động đạt hiệu quả 
cao, đặc biệt là việc tăng thêm thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động và gia 
đình, góp phần xóa đói giảm nghèo.  

- Thực hiện có hiệu quả chính sách việc  theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 
09/7/2015 của Chính phủ, thông qua các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước 
gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  

- Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi do, môi giới người lao động. Đảm 
bảo người lao động khi đi xuất khẩu có việc làm và thu nhập ổn định, được hưởng 
mọi quyền lợi hợp pháp. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

1. Đối tượng 

Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đảm 
bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh của Việt 
Nam và cấm nhập cảnh của nước ngoài. Thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định 
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số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, gồm người lao động là người dân 
tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị Nhà nước thu hồi đất 
nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn huyện có nhu 
cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2019 

Trong năm 2019 huyện Hữu Lũng dự kiến tổ chức đưa được 30 - 40 lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Tổ chức tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động 

- Nội dung tuyên truyền:  

+ Tuyên truyền văn bản của các cấp về chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước để nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện nhận thức được quyền lợi và 
nghĩa vụ của mình khi tham gia xuất khẩu lao động. 

+ Tuyên truyền về Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016-2020; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

- Hình thức tuyên truyền: Trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; 
tuyên truyền qua các hội nghị của các tổ chức, đơn vị, nhất là ở cơ sở, của các doanh 
nghiệp tư vấn tuyển dụng lao động. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6/2019. 

3. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết 
cho người lao động và các khoản chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

Phối hợp với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài để đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 
người lao động và hỗ trợ cho người lao động các khoản chi phí đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng, thực hiện với đối tượng theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09/7/2015 của Chính phủ, gồm:  

- Hỗ trợ người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hoặc hộ bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có 
công với cách mạng trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng. 

- Hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp hồ sơ đến Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được xem xét hỗ trợ. 
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IV. KINH PHÍ HỖ TRỢ 

Kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững theo Quyết định số 1182/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/3/2019 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 
kinh phí Chương tình Mục tiêu quốc gia năm 2019 và Quyết định số 7568/QĐ-
SLĐTBXH ngày 27/12/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, cụ thể hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng (Đối tượng hỗ trợ theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 
09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 
về việc làm): 100 triệu đồng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

- Căn cứ kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu cho 
UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động các chính sách ưu đãi của Nhà nước 
về hỗ trợ chi phí và vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn, 
tạo điều kiện cho người lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động theo quy định 
tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và các chính sách ưu đãi khác 
hiện hành.  

- Tổng hợp danh sách lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động gửi về Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28 hàng tháng để Sở phối hợp với cơ 
sở đào tạo, doanh nghiệp xuất khẩu lao động tổ chức cho người lao động học tiếng và 
sơ tuyển, hướng dẫn người lao động làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và điều kiện của đối tượng đi xuất khẩu lao 
động (Nếu trên địa bàn huyện có trên 20 người đăng ký/01 đợt học tiếng đi xuất khẩu 
lao động thì tổ chức lớp tại huyện, dưới 20 người thì Sở bố trí ghép lớp với huyện 
khác tổ chức tại Thành phố Lạng Sơn hoặc cơ sở đào tạo). 

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác xuất khẩu lao động về UBND huyện, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định như sau: Báo cáo 6 tháng trước 
ngày 10/7 hàng năm; báo cáo năm trước ngày 20/3 năm sau. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền về các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước trong công tác xuất khẩu lao động để người lao động trên địa bàn nhận thức 
hiệu quả tích cực do xuất khẩu lao động mang lại như: Có thu nhập về kinh tế, giải 
quyết được những khó khăn hiện tại của gia đình và lâu dài góp phần xóa đói giảm 
nghèo ở địa phương… giúp người lao động hiểu và nhận thức được quyền lợi, nghĩa 
vụ của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài. 
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- UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách lao động trên địa bàn đăng ký đi 
xuất khẩu lao động gửi phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện trước 
ngày 25 hàng tháng.  

3. Doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham gia tuyển lao động huyện 

- Xuất trình đầy đủ giấy tờ, thủ tục tư cách pháp nhân về xuất khẩu lao động; 
Chỉ được phép tuyển lao động đi xuất khẩu khi có công văn đồng ý, giới thiệu của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. Cử cán bộ trực tiếp để tuyển lao động trên địa 
bàn huyện, không thông qua môi giới, trung gian. 

- Tổ chức tuyển dụng và thực hiện đúng các qui định của Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Công bố công khai về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc và 
sinh hoạt, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, hướng dẫn cụ thể các thủ tục 
cần thiết khi người lao động được tuyển chọn và các khoản lệ phí người lao động sẽ 
phải đóng trước khi xuất cảnh. 

- Thường xuyên báo cáo về tiến độ thực hiện với những khó khăn, vướng mắc 
nếu có để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Hàng tháng, báo cáo bằng văn bản gửi về Ban 
Chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 
tộc huyện. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019 của 
Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện Hữu Lũng. Đề nghị các đơn vị, UBND các xã, 
thị trấn, các doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 
Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp 
về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện (Điện thoại: 
0205.3.825.753) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH tỉnh (B/c);  
- CT, các PCT UBND huyện (C/đ); 
- Các cơ quan: Phòng VH&TT; NHCSXH;  
- LĐ,TB,XH-DT (T/h); 
- UBND các xã, thị trấn (T/h) 
- Các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn (T/h); 
- Lưu: VT-LĐ,TB,XH-DT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
 

 

 

 
 


		2019-05-06T17:18:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




