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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc 

 ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-SLĐTBXH ngày 31/8/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về triển khai công tác hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022, UBND huyện Đình Lập xây 

dựng kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

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 nhận thức, tay nghề và kỹ năng 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 làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

 2. Yêu cầu 

- Thực hiện có hiệu quả chính sách việc làm theo Nghị định  số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Nghị định số 74/2019/NĐ-

CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, 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.  

- Công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 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 giảm nghèo bền vững.  

- Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro, môi giới người lao động. 

Đảm bảo người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có việc 

làm và thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững và được hưởng mọi 

quyền lợi hợp pháp. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

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 

một trong các đối tượng sau: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người 

lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ gia đình bị Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn toàn 

huyện có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Chỉ tiêu hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

năm 2022: Trong năm 2022 với điều kiện an toàn về dịch bệnh COVI-19 và các 

nước tiếp nhận lao động Việt Nam cho phép thực hiện, tỉnh Lạng Sơn dự kiến 

đưa 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Kinh phí thực hiện 

do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện, huyện Đình Lập 

không xây dựng chỉ tiêu riêng). 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

- Nội dung tuyên truyền:  

+ Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chủ trương, 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân và người lao động trên địa bàn các 

xã, thị trấn nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

+ Tuyên truyền về 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; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và các văn 

bản có liên quan.  

- Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, in tờ 

rơi tuyên truyền,… 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện để tổ chức triển khai tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tư vấn về chương 

trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động trên địa bàn. 
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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 

- Thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính 

phủ: 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 toàn huyện có nhu cầu đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

- Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp đến 

phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc hoặc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để được xem xét hỗ trợ. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí hỗ trợ 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) do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. 

- Kinh phí tổ chức tuyên truyền, tập huấn thực hiện từ nguồn kinh phí do 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho huyện (nếu có).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị tổ chức ở huyện, xã, thị 

trấn, các cuộc họp ở các thôn, khu phố; thiết kế, in tờ rơi tuyên truyền phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập 

huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn 

huyện với UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  

2. 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 làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 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; Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 và các chính sách ưu đãi khác hiện hành.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. UBND các xã, thị trấn 
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- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổ chức 

tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị tổ chức ở UBND các xã, thị trấn, các 

cuộc họp ở các thôn, khu phố trên địa bàn. 

- Phối hợp thông báo, mời đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở (các trưởng 

thôn, khu) trên địa bàn đến dự hội nghị tập huấn do cấp trên tổ chức đầy đủ. 

- Tổng hợp danh sách lao động trên địa bàn đăng ký đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước 

ngày 25 hàng tháng.  

UBND huyện Đình Lập đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;   

- Các phòng: Lao động, TBXH-DT; GD&ĐT;  

- NHCSXH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                                             

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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