
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 4244/UBND-VX1 
V/v triển khai một số nội dung về giải 

quyết việc làm trong nước và xuất khẩu 

lao động trong thời gian tới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 6  năm 2017 

 

Kính gửi:  - Sở Lao động-TB&XH; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh. 

          

Ngày 24/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn - Trưởng Ban chỉ 

đạo Giải quyết việc làm tỉnh họp Ban chỉ đạo về kết quả công tác giải quyết việc 

làm 5 tháng đầu năm 2017, giải pháp tăng cường xuất khẩu lao động và giải 

quyết việc làm trong nước trong thời gian tới; Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Vũ Việt Văn có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Lao động-TB&XH (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo): 

- Định kỳ hàng quý cung cấp báo cáo đánh giá, phân tích cung – cầu lao 

động trên địa bàn tỉnh cho các thành viên Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh 

và các Sở, ngành, đơn vị liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ quan liên quan rà 

soát lại thủ tục hỗ trợ và cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để người 

lao động được thuận lợi trong quá trình tiếp cận và giải ngân nguồn vốn (cần 

thiết kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực 

tiễn). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, 

thị đề xuất thí điểm việc dạy tiếng Nhật (hoặc ngoại ngữ khác) cho học sinh, 

sinh viên có nhu cầu, đủ điều kiện để khi ra trường có thể tham gia ngay vào thị 

trường xuất khẩu lao động. 

- Mở rộng thí điểm Văn phòng tư vấn Xuất khẩu lao động tại các xã (như 

đã thực hiện tại xã Vĩnh Thịnh, An Tường huyện Vĩnh Tường), tối thiểu mỗi 

huyện thí điểm tại 1 xã để tư vấn, hỗ trợ người lao động có nguyện vọng đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau 

THCS, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả phụ huynh và học 

sinh về định hướng học nghề, lập nghiệp để các em sớm nhận thức về việc làm 

và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. 

3. Các cơ quan truyền thông (Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh, Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh) phối hợp với Sở Lao động-



TB&XH, UBND cấp huyện đổi mới công tác truyền thông, đảm bảo tính định 

hướng cho người lao động trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; 

nêu các tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;  

- Trên cơ sở Kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh chủ động triển khai 

thực hiện để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả về số lượng lao 

động được GQVL và tính bền vững của việc làm mới được tạo ra. 

- Tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm cho hộ gia đình người có công, hộ 

gia đình nghèo, cận nghèo. 

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động-TB&XH tư vấn, lựa chọn thị 

trường lao động, doanh nghiệp xuất khẩu lao động để giới thiệu cho người lao 

động tham gia xuất khẩu lao động, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy 

ra đối với người lao động. 

- Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, các doanh nghiệp đưa người đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài tăng cường giáo dục pháp luật lao động cho người 

lao động ở các nước sở tại để người lao động tuân thủ, tránh tình trạng người lao 

động vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật ở nước sở tại. 

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- CPCT, CPVP; 

- Như kg; 

- Thành viên BCĐ GQVL tỉnh; 

- Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- CV: VX1; 

- VT (     b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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