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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch An, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Triển khai thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020; Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết 

định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng chính phủ về Quỹ Hỗ 

trợ việc làm ngoài nước; Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về hệ thống quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội Quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản liên quan. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng đến người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó tăng 

cường tuyên truyền, vận động người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng thực hiện nghiêm túc các quy định của nước sở tại, hoàn thành hợp đồng 

về nước đúng thời hạn, giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại các nước.  

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo đúng quy 

định, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.  

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền các chính sách, thông tin, lựa chọn thị 

trường lao động phù hợp với khả năng nguyện vọng người lao động, cung cấp 

thông tin, hướng dẫn người lao động về các chính sách hỗ trợ của Qũy Hỗ trợ 
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việc làm ngoài nước, quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng đối với Qũy Hỗ trợ việc làm ngoài nước. 

- Hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận đăng ký 

hợp đồng của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài và của 

doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề có thời gian dưới 90 ngày.  

- Thực hiện công tác cập nhật, thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo 

yêu cầu về tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Căn cứ các nội dung nêu trên đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị 

trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Long Giang 
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