UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO GQVL

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 01

/BC-BCĐGQVL

Tam Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết việc làm năm 2019
và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐGQVL ngày 12/03/2019 của Ban chỉ
đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc về việc giải quyết việc làm trong nước và
đưa lao động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc ở nước ngoài năm 2019;
Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm huyện Tam Dương báo cáo kết quả giải
quyết việc làm năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tam Dương là huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc, có 13 đơn vị hành chính,
gồm 12 xã và 01 thị trấn với tổng số 130 thôn, tổ dân phố, tổng diện tích tự nhiên là
108,251 km2, dân số 114.391 người, dân số trong độ tuổi lao động (có khả năng
lao động) là 71.595 người. Kinh tế của huyện được duy trì và phát triển, đời sống
của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
1,5%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 0,96%, giảm 0,78% so với cuối năm 2018;
88,3 % số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56,9 %;
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95,28%; tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2019
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
Ngay từ đầu năm, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm
tỉnh Vĩnh Phúc. Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm huyện Tam Dương đã chỉ đạo
các ngành chức năng, tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ trương,
chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác giải quyết việc
làm, đồng thời ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo như: Quyết định số
3683/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 về kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm
huyện; Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban chỉ đạo GQVL huyện
về giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động Tam Dương đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài năm 2019 theo Nghị quyết 207/NQ-HĐND tỉnh về một số
chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.
2. Công tác tuyên truyền
Từ khi Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Vĩnh phúc về 1 số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề

nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện.
Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm huyện Tam Dương đã giao phòng Lao
động -TB&XH phối hợp với các ngành chức năng có liên quan như: Đoàn thanh
niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Trung tâm Văn hóa -TTTT, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho người dân được biết về Nghị quyết
207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về
một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 23/2018/QĐUBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý, tổ
chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, tham mưu cho UBND huyện thông tin về 30
đơn hàng XKLĐ theo chương trình của Bộ Lao động - TB&XH; bên cạnh đó còn
phối hợp với Công ty CP ICO Hà Nội tổ chức được 06 hội nghị tư vấn tuyên truyền
về lao động vệc làm, xuất khẩu lao động tại 06 xã; phối hợp với Trung tâm Lao
động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc mở được 03 hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động
tại xã Hợp Thịnh, Đạo Tú, Duy Phiên, cấp gần 2000, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa
tuyên truyền các thông tin chính sách hỗ trợ chi phí xuất cảnh của tỉnh, chính
sách vay vốn và các đơn hàng đi XKLĐ ở các nước, đồng thời tuyên truyền qua
Bản tin của huyện, qua hội nghị của thôn đến người lao động ở các thôn dân cư
trên địa bàn về các chính sách đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao
động của tỉnh.
3. Công tác chỉ đạo làm điểm, tập huấn tổ chác ký cam kết chỉ tiêu giải
quyết việc làm
UBND huyện giao Phòng Lao động - TB&XH huyện là (Cơ quan thường
trực Ban chỉ đạo GQVL huyện) phối hợp với Công ty CP ICO Hà Nội, Trung tâm
Lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc mở hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động tại xã
Hợp Thịnh, Đạo Tú, Duy Phiên, Vân Hội, Hoàng Lâu. Tại các xã làm điểm công
tác xuất khẩu lao động, đã chủ động phối hợp với Công ty CP ICO Hà Nội, Trung
tâm Lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc, phòng Lao động -TB&XH xây dựng kế
hoạch triển khai đến tận các thôn chính sách của tỉnh về giải quyết việc làm, xuất
khẩu lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trên đài
truyền thanh của xã và niêm yết công khai các khoản chi phí đóng góp, quyền lợi
và nghĩa vụ của người đi lao động đi làm việc tại nước ngoài, tư vấn giải thích
các vướng mắc để tháo gỡ những khó khăn đề ra các giải pháp phù hợp giúp
người dân nhận thức được đăng ký tham gia chương trình. Kết quả tại các xã làm
điểm năm 2019 số lượng người đi xuất khẩu lao động năm sau cao hơn năm
trước, từ đó tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
4. Kết quả giải quyết việc làm năm 2019
Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho
3.291 lao động.Trong đó, giải quyết việc làm trong lĩnh vực: Công nghiệp - xây
dựng là 1.866 lao động; Nông nghiệp - Nông thôn là 589 lao động; Thương mạị dịch vụ là 540 lao động; Xuất khẩu lao động 296 lao động, đạt 102 % kế hoach

tỉnh giao. Riêng giải quyết việc làm về xuất khẩu lao động hiện nay toàn huyện
có trên 1000 người đang làm việc ở nước ngoài, Kết quả năm 2019, toàn huyện
đã có 296 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 148 % kế hoạch tỉnh
giao, vượt chỉ tiêu kết quả như đã ký cam kết với tỉnh về giải quyết việc làm cho
người lao động và đạt tỷ lệ cao nhất trong 05 năm trở lại đây. Gồm chủ yếu là thị
trường: Nhật bản, Đài Loan, Hàn Quốc… (có Biểu chi tiết kèm theo). Điển hình
các xã, thị trấn có số lao động đi XKLĐ cao như: Thị trấn Hợp Hòa, An Hòa,
Duy Phiên, Hoàng Đan, Vân Hội, Thanh Vân, Kim Long. (có danh sách kèm
theo);
- Ngân hàng CSXH huyện đã giải quyết cho 401 hộ vay vốn giải quyết
việc làm của Trung ương, của tỉnh với tổng số tiền 15.267 triệu đồng. Trong đó:
- Cho vay vốn GQVL là: 355 hộ, với số tiền 11.727 triệu đồng.
- Cho vay vốn xuất khẩu lao động là: 46 hộ, với số tiền 3.540 triệu đồng.
- Ưu điểm:
Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện, sự vào cuộc của chính quyền địa phương các xã, thị trấn, công giải quyết
việc làm đã được triển khai kịp thời theo tinh thần Nghị quyết 207/NQ-HĐND
ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ
trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2016-2020 đã đạt được một số kết quả nhất định.
- Nhận thức về việc làm và giải quyết việc làm của người lao động đã có sự
chuyển biến tích cực, người lao động chủ động tự tạo việc làm cho bản thân, tích
cực tìm kiếm việc làm thay vì ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
- Tồn tại:
+ Công tác tuyên truyền, vận động về chính sách giải quyết việc làm trong
nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số xã chưa được quan tâm
thường xuyên.
+ Nhận thức của một số lao động khi đi làm việc ở nước ngoài chưa đầy đủ
nên còn tình trạng cố tình vi phạm hợp đồng, trốn ra ngoài làm việc không về
nước khi hết hạn hợp đồng, đặc biệt lao động đi làm việc tại Hàn Quốc làm mất
cơ hội xuất cảnh của các lao động khác.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân khách quan: Thị trường cung lao động không ổn định, hiện
nay trên địa bàn huyện có 300 doanh nghiệp, nhưng chỉ có trên 150 doanh nghiệp
đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, sản xuất nhỏ lẻ, gia đình tự
phục vụ, lao động làm việc theo ngày và theo thời vụ, hoạt động không đều, công
việc không ổn định nên đã thu hút lao động đến làm việc thấp…Một số doanh
nghiệp trong tỉnh chủ yếu tuyển lao động từ 35 tuổi trở xuống đặc biệt là tuyển
lao động nữ nên rất khó khăn cho nguồn cung lao động.
+ Nguyên nhân chủ quan:

Một số xã chưa thực sự quan tâm quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
đẩy mạnh tuyên truyền công tác giải quyết việc làm trên địa bàn.
Một số cán bộ làm công tác giải quyết việc làm chưa chủ động tham mưu
kịp thời cho lãnh đạo xã, thị trấn về việc phối hợp với các công ty, doanh nghiệp,
Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc
trong việc tuyên truyền, tuyển lao động trong nước và đi lao động đi làm việc ở
nước ngoài, nên một số lao động còn thiếu thông tin về tìm kiếm việc làm, các
chính sách hỗ trợ của tỉnh; báo cáo tiến độ giải quyết việc làm hàng tháng, hàng
quý còn chậm, hoặc không báo cáo, số liệu còn sơ sài, thiếu thông tin, làm đi làm
lại nhiều lần không đảm bảo thời gian quy định.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Nhiệm vụ: Năm 2020 toàn huyện phấn đấu giải quyết việc làm mới cho
trên 3.200 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
(xuất khẩu lao động) từ 200-220 lao động.
2. Giải pháp thực hiện năm 2020
Phát huy kết quả đã đạt được năm 2019, Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm
huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn tại, khó
khăn trên nhằm thu được những kết quả cao hơn nữa trong công tác giải quyết
việc làm của địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh về công tác giải quyết
việc làm, học nghề; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính
sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2016-2020 theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến người lao động và nhân dân trên địa bàn; thông tin
về các đơn hàng XKLĐ theo chương trình của Bộ Lao động - TB&XH, đơn hàng
của Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm
tỉnh đến cấp thôn, tổ liên gia xã, thị trấn thông qua hệ thống chính quyền cơ sở;
Đài truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn.
- Rà soát nhu cầu lao động đi làm việc trong nước và ở nước ngoài của các
xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tập trung ở lao động trong độ tuổi thanh niên, lao
động có chuyên môn kỹ thuật chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ, người lao động
trong hộ nghèo, cận nghèo... để tư vấn giới thiệu tham gia đi làm việc trong nước
và chương trình XKLĐ của tỉnh.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cơ quan thường trực
Ban chỉ đạo huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các
xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, triển khai công tác xuất khẩu
lao động trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công
tác tuyên truyền, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về quy trình, thủ tục hồ sơ;
các chính sách hỗ trợ đi xuất khẩu lao động của tỉnh; các thông tin về tuyển dụng

lao động trong tỉnh, xuất khẩu lao động... thông báo đến người lao động biết,
tham gia.
- Ngân hàng CSXH huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương
binh &Xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục
cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, GQVL, lao động đi xuất
khẩu lao động theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn; đảm bảo vốn vay đúng đối
tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả nhằm hỗ trợ tạo thêm việc làm
mới cho người lao động trên địa bàn huyện.
- UBND các xã, thị trấn xây dựng cụ thể kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển
khai thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm tại địa
phương; thường xuyên thông báo các chương trình đi làm việc tại nước ngoài;
quy trình, thủ thủ tục xuất khẩu lao động; các chính sách hỗ trợ của tỉnh… trên
đài phát thanh các xã, thị trấn, trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố và niêm yết
thông báo công khai các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng lao động đi
làm việc trong nước và lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài tại Nhà văn
hóa thôn, tổ dân phố, trụ sở UBND các xã, thị trấn.
- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu tỉnh, Trung
tâm dịch vụ việc làm tỉnh để tổ chức các hội nghị, hội thảo, sàn giao dịch việc
làm để tuyên truyền, tư vấn về quy trình, thủ tục, các chính sách hỗ trợ xuất khẩu
lao động của tỉnh, các đơn hàng tuyển dụng lao động… để người lao động biết
đến đăng ký.
- Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền vận động các gia đình có con em đi XKLĐ
Hàn Quốc hết hạn hợp đồng cư trú bất hợp pháp tại Hàn quốc về nước.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết việc làm năm 2019 và nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện năm 2020 của ban chỉ đạo Giải quyết việc làm huyện huyện
Tam Dương./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo GQVL tỉnh (b/c)
- Sở LĐTBXH (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐGQVL huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đặng Công Hòa

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2019
(Kèm theo báo cáo số:
BC-BCĐGQVL ngày
tháng 12 năm 2019
của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện Tam Dương)
Số
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Thị trường tiếp nhận
lao động

Hàn Quốc
Nhật Bản
Đài Loan
Malaysia
Ả rập xê út
Nga
Dubai
Anggola
Macao
CH Sec
Belarus
Ô man
Qatar
Libya
Trung Đông
Angieri
Trung Quốc
Rumany
Israel
UAE
Đức
Ukraina
Thổ Nhĩ Kỳ
Singapore
TaZaNia
Tổng cộng:
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Tổng số
người

9
244
33
2
0
1

1
3

Giới tính

Nam
6
174
26

Ghi chú

Nữ
3
70
7
2

1

1
3

1

1

2

2

296

213

83

