
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TAM DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /UBND-LĐTBXH Tam Dương, ngày            tháng          năm 2020 

V/v tăng cường quản lý công tác đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

. 

  

 

                                  Kính gửi:  

                                              - Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

                                              - Phòng Văn hóa &TT huyện; 

                                                 - Phòng Giáo dục & ĐT huyện; 

                                                 - Công an huyện; 

                                                 - Trung tâm - VH-TT-TT huyện; 

                                              - UBND các xã, thị trấn. 

 

. Thực hiện Văn bản số 10164/UBND-VX1 ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. UBND huyện Tam Dương giao Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội,  Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, 

Phòng Văn hóa &TT huyện, Trung tâm - VH-TT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Chủ trì, phối hợp với các  phòng, ban, ngành, thành viên ban chỉ đạo Giải 

quyết việc làm huyện, các Tổ chức Hội, Đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND 

các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về 

công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 

thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

quy định của pháp luật, thông tin về thị trường lao động, chính sách pháp luật của 

các nước mà người lao động sẽ đến làm việc…  

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành tăng cường công tác giám sát hoạt 

động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa 

bàn huyện; định kỳ cung cấp danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên 

địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp giám sát. 

 - Cung cấp cho Công an huyện danh sách, thông tin các đơn vị được phép 

đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

 - Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đưa người Việt nam đi làm 

việt ở nước ngoài theo hợp đồng. 

 2. Công an huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình. 



 - Địa bàn có thể phát sinh các vụ việc vi phạm liên quan đến xuất khẩu lao 

động, trong đó có người lao động của địa phương đi làm việc bất hợp pháp tại một 

số nước. 

 - Các hoạt động của Doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp xuất khẩu lao 

động trong việc thu phí người lao động cao hơn quy định của pháp luật. 

 - Cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, không được cấp phép, lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo, tổ chức đưa công dân Việt Nam 

ra nước ngoài bất hợp pháp. 

 - Phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị 

trấn tuyên truyền để người dân nêu cao cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn 

lừa đảo, đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội để dẫn dụ lừa đảo 

người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.  

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất khẩu lao 

động. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, trung tâm tư vấn 

du học; trung tâm đào tạo ngoại ngữ đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của 

pháp luật về đào tạo, tư vấn du học. 

 - Phối hợp với Phòng Lao động thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị 

trấn tuyên truyền sinh viên, học sinh chấp hành các quy định của nước tiếp nhận 

du học sinh. 

 - Cung cấp cho  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan về danh sách các doanh nghiệp, 

tổ chức tư vấn du học, trung tâm đào tạo ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn 

huyện. 

 - Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, tư 

vấn du học. 

4. Phòng Văn hóa và TT, Trung tâm - VHTT-TT huyện.  

- Tăng cường công tác tuyên truyên về những chủ trương, chính sách của 

Chính phủ, Bộ Lao động-TB&XH nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng; Chỉ 

thị số 05/CT-CT ngày 08/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường các 

hoạt động đưa lao động Vĩnh Phúc đi làm việc tại Hàn Quốc và vận động lao động 

hết hạn hợp đồng lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn”; Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 13/5/2014 của UBNND tỉnh về “Tăng cường công tác đưa lao 

động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”.  



- Tuyên truyền quy định xử phạt, các quyền lợi, nghĩa vụ của người lao 

động khi đi làm việc các thị trường khác nói chung và tại Hàn Quốc nói riêng để 

động viên, khuyến khích người lao động về nước khi hết hạn hợp đồng.  

- Phối hợp, thông tin với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ 

quan liên quan đối với tổ chức, cá nhân dụ dỗ, lôi kéo đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài trái pháp luật. 

5. UBND các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính 

quyền đối với công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; Đẩy mạnh đầu 

tư phát triển kinh tế - xã hội tạo việc làm mới và tăng thu nhập tại chỗ cho người 

lao động, đặc biệt là lao động đặc thù.  

- Phối hợp với Trung tâm - VHTT-TT huyện đưa tin kịp thời, khách quan về 

tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; biểu 

dương, nhân rộng các điển hình tốt, phê phán, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, 

vi phạm pháp luật. Có các biện pháp hạn chế tình trạng người lao động bỏ trốn ở 

lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật của nước sở tại; chủ động phòng 

ngừa, đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân, lợi dụng chính sách về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài.  

- Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành 

nghề, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn nhằm tạo thêm việc 

làm mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.  

- Chỉ đạo quản lý nhân khẩu, hộ tịch, tư pháp đối với người lao động chuẩn 

bị xuất cảnh và sau khi hết hạn hợp đồng lao động về nước. 

 - Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp xuất 

khẩu lao động, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; doanh nghiệp hoạt động 

tư vấn du học; trung tâm đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn địa phương. 

 - Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên 

quan tuyên truyền nâng cao nhận đối với người lao động về lòng yêu nước, tự tôn 

dân tộc, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, chấp hành tốt các chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như chấp hành pháp luật của nước 

tiếp nhận, không vi phạm hợp đồng lao động. Vận động người lao động đang cư 

trú làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài về nước.  



UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, thực hiện nghiêm các nội dung trên.  

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, Đoàn thể huyện 

tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền nội dung văn bản đến các cấp 

Hội, Đoàn thể và hội viên, đoàn viên trên địa bàn huyện và tuyên truyền sâu rộng 

đến đông đảo nhân dân, người lao động để nâng cao ý thức trong việc chấp hành 

các chủ chương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý đưa lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài./. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn 

phối hợp triển khai thực hiện kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (phối hợp, thực hiện); 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch & PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các Hội, đoàn thể huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đặng Công Hòa 
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