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UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 31/KH - BCĐGQVL    Vĩnh Phúc, ngày  12 tháng 3 năm 2019 

  

 

KẾ HOẠCH 

Giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 
 

Thực hiện Nghị quyết số 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; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 về tăng cường công tác 

đưa lao động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Quyết định số 

23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh 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 2018 – 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-

HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh; Quyết định số 295/QĐ-CT ngày 25 

tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban chỉ đạo Giải 

quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 

15/02/2017 và Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc; 

Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch giải 

quyết việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, đơn vị trong công 

tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

lao động nhằm phát huy thế mạnh nguồn nhân lực của tỉnh, giảm tỷ lệ lao động 

thất nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm theo Nghị quyết 

Đảng bộ tỉnh đề ra.  

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện có hiệu quả tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội; góp phần 

chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa; tạo đà để 

Vĩnh Phúc phát triển công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp xanh và đưa lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm tại các làng nghề và hệ thống các trường Trung học cơ 

sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức phân luồng học nghề 

và giải quyết việc làm theo 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 tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, chính sách của tỉnh về 

công tác hỗ trợ giải quyết việc làm trong và ngoài nước. 

- Nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết việc làm đặc biệt tập trung giải 

quyết việc làm đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người có công với 

cách mạng, người lao động thuộc hộ nghèo; Nâng cao tính bền vững của việc làm 

và chất lượng việc làm mới được tạo ra. 

- Đẩy mạnh công tác đưa lao động trong tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài trên các mặt: tạo nguồn, đa dạng thị trường, công khai minh bạch thông tin 

về đơn hàng, chi phí, chính sách, chế độ hỗ trợ người lao động, đặc biệt là người 

lao động thuộc các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo việc 

làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng lực lượng lao động 

có tay nghề, tác phong công nghiệp để phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất 

lượng lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

Triển khai kế hoạch đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục tạo đà trong công tác 

giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2018-2020. 

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 24.000 lao động trong 

tỉnh, trong đó đưa được 2.000 lao động Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; Chỉ tiêu cụ thể được giao trực tiếp cho các huyện, thành phố (biểu giao chỉ 

tiêu đính kèm). 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Về công tác giải quyết việc làm 

1.1. Giải quyết việc làm trong nước 

- Giải quyết việc làm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng 

địa phương, phù hợp Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ 

cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại - dịch vụ hoặc đưa lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc 

làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 271/QĐ-CT ngày 25/1/2016 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm dịch vụ việc 

làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Tăng cường hoạt động của Sàn giao dịch 

việc làm tỉnh bằng các hình thức, phương án nhằm đưa thông tin đến người dân và 
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kết nối thông tin cung - cầu giữa người lao động với cơ quan, doanh nghiệp sử 

dụng lao động trong và ngoài tỉnh. 

- Tăng cường hợp tác giữa các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh với các 

Trung tâm, Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ngoài tỉnh để xúc tiến đưa 

lao động tỉnh đi làm việc ngoại tỉnh. Tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề gắn với 

giải quyết việc làm.  

- Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì việc 

làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện ghi chép, cập nhật thông tin thị trường 

lao động để hoàn thiện cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh làm cơ sở hoạch 

định chính sách sử dụng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm từ 

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vốn của tỉnh ủy thác. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư lớn, thu hút nhiều lao động. Tiếp tục tập trung đầu tư phát 

triển Du lịch, dịch vụ nhằm thay đổi cơ cấu việc làm chuyển dịch dần từ nông - 

lâm nghiệp sang thương mại - dịch vụ; 

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ để củng cố chuyên môn, nâng cao 

chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ giải quyết việc làm các cấp. 

1.2. Giải quyết việc làm thông qua đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh 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 2018 – 2020 theo 

Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh và các 

chính sách hỗ trợ của Trung ương. 

  - Phát huy vai trò của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm Đào 

tạo lao động xuất khẩu trong tìm kiếm doanh nghiệp, đơn hàng, cung ứng lao động, 

hỗ trợ người lao động trước, trong và sau khi xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài; Tích cực tìm kiếm, hợp tác với các Hiệp hội, địa phương ở nước ngoài 

để xúc tiến lao động, ký kết các thỏa thận hợp tác về lao động. 

- Đẩy mạnh hoạt động vận động lao động về nước đúng thời hạn và tuân thủ 

đúng hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, thẩm định 

hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ tiếng Hàn đối với người lao động có nhu cầu đi làm 

việc có thời hạn ở Hàn Quốc theo chương trình cấp phép của Bộ Lao động - 

TB&XH (Chương trình EPS); 

- Nắm bắt kịp thời, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết nhanh chóng các vấn 

đề phát sinh phức tạp về xuất khẩu lao động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động, tăng lòng tin của nhân dân và người lao động vào chính sách 

khuyến khích xuất khẩu lao động của tỉnh.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đưa lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài tại các địa phương để kịp thời hỗ trợ và giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời ngăn chặn và 

kịp thời xử lý những vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện công tác đưa lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính 

đáng cho người lao động. Rà soát để loại bỏ các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu 

quả, thiếu công khai, minh bạch về thông tin; thu hút các doanh nghiệp có năng lực 

vào tỉnh hoạt động; khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 

hoạt động này. 

2. Công tác tuyên truyền:  

2.1. Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm các cấp; Các cơ quan truyền thông từ 

tỉnh đến cơ sở tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, ý 

nghĩa và tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm trong nước, công tác đưa 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tới người dân để người lao động 

nắm được chính sách hỗ trợ ưu đãi của tỉnh và tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp 

với bản thân hoặc tham gia vào công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài của tỉnh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

2.2. Nội dung tuyên truyền: 

- Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động trên các phươngtiện 

thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; Đài 

Phát thanh xã, phường, thị trấn; Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử 

tỉnh, trên website các sở, ngành liên quan. 

- Tuyên truyền Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Luật về 

người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và 

các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo 

hợp đồng của tỉnh tại Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; 

các quyết định của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;  

- Tuyên truyền về các gương điển hình người lao động sử dụng vốn vay có hiệu 

quả, làm giàu tại quê hương và các gương điển hình người lao động đi làm việc 

nước ngoài, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.. 

- Thông tin về thị trường lao động, mức lương được hưởng theo hợp đồng, tiền 

lương làm thêm giờ … để người lao động nắm rõ các nội dung, lựa chọn thị trường 

lao động cho phù hợp. 

- Tuyên truyền cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hiểu 

và thực hiện tốt chính sách pháp luật của nước sử dụng lao động, không bỏ trốn, 

trộm cắp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài. 
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- Tuyên truyền về hệ thống đơn vị dịch vụ việc làm, hoạt động của Trung tâm 

đào tạo lao động xuất khẩu và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động 

để người lao động chủ động liên hệ, tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường lao 

động, tham gia hoạt động sàn giao dịch việc làm v.v… 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Được bố trí từ Ngân sách địa phương cấp theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-

HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động-TB&XH  

1.1. Là cơ quan thường trực, tham mưu các nội dung triển khai và tổng hợp 

báo cáo tình hình triển khai công tác giải quyết việc làm. Tổ chức tuyên truyền và 

triển khai thực hiện chính sách mới về hỗ trợ lao động Vĩnh Phúc tự tạo việc làm 

tại chỗ và tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 

2016 - 2020. 

1.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc phân bổ nguồn vốn 

cho vay giải quyết việc làm của tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh; Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác 

cho vay giải quyết việc làm tại chỗ và cho vay xuất khẩu lao động. 

1.3. Quản lý nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm quy định pháp 

luật; đề xuất hỗ trợ kịp thời đối với người lao động gặp rủi ro trong khi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài.  

1.4. Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, Trung tâm dịch vụ việc 

làm triển khai các hoạt động tạo nguồn, cung ứng lao động; tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động triển khai tuyên truyền, tư vấn tổ chức 

cho lao động  đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt kế hoạch đề ra. 

1.5. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát mạng lưới cán bộ đào tạo nghề, GQVL từ 

tỉnh đến cơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả.  

1.6. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu thực 

hiện việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

năm 2019; 

1.7. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền 

đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.  

2. Sở Tài chính 

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ 

cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kinh phí bổ sung vào 

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tỉnh được ủy thác qua Ngân hàng chính 

sách xã hội để người lao động có nhu cầu tiếp cận được với vốn vay; kinh phí phục 

vụ hoạt động công tác xuất khẩu lao động của Ban chỉ đạo và các đơn vị được giao 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2.2. Chủ trì, thực hiện việc thẩm định kinh phí hỗ trợ lãi suất của các đối 

tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất khi vay vốn từ Nguồn vốn giải quyết việc làm 
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tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, trình UBND tỉnh cấp hỗ trợ lãi 

suất cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. 

3. Công an tỉnh  

3.1. Chỉ đạo việc hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, làm 

chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cho người lao động kịp thời. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình các tổ chức, cá nhân liên 

quan đến sử dụng người lao động trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp 

luật trông việc sử dụng lao động trong nước và đưa người đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài.  

 3.2. Phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên 

truyền phổ biến chủ trương chính sách về xuất khẩu lao động; Phối hợp với Sở Lao 

động - TB&XH và các địa phương quản lý nguồn lao động để định hướng cho 

người lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường lành mạnh.  

4. Sở Tư pháp: Chỉ đạo việc hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lý 

lịch tư pháp kịp thời cho người lao động của tỉnh cũng như người lao động nước 

ngoài vào làm việc tại tỉnh. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo thực hiện 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 tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 đối với 

lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các làng nghề;  

6. Sở Giáo dục và Đào tạo  

6.1. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND đối với các Trường 

THCS, THPT giáo dục định hướng, phân luồng học sinh sau THCS, THPT đi học 

nghề để tự tìm việc làm hoặc tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài;   

6.2. Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong 

việc định hướng dạy ngoại ngữ cho học sinh có nhu cầu, đáp ứng được các điều 

kiện theo quy định để đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.  

7. Tỉnh đoàn Thanh niên 

7.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về công tác 

giải quyết việc làm, trong đó định hướng cho đoàn viên tham gia chương trình đưa 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; các chính sách hỗ trợ vay vốn tự tạo 

việc làm tại chỗ và cho vay xuất khẩu lao động của tỉnh, các thông tin thị trường 

lao động xuất khẩu.  

7.2. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức các hoạt động 

giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên; phối hợp với các doanh nghiệp dịch 

vụ XKLĐ đã đăng ký tuyển lao động của tỉnh để tổ chức cho lao động Vĩnh Phúc 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

8. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh  
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8.1. Chỉ đạo trong hệ thống thực hiện việc tổ chức cho vay Quỹ Quốc gia về 

việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với 

người lao động tự tạo việc làm tại chỗ và tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài được vay vốn kịp thời, đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế; 

thực hiện việc thu hồi vốn theo quy định. Chỉ đạo công tác tuyên truyền để người 

lao động đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng để gửi tiền về nước; Chủ động tham 

mưu phương án quản lý, sử dụng, bảo toàn các nguồn vốn được ủy thác.  

8.2. Tổng hợp việc hỗ trợ lãi suất của các đối tượng được hưởng theo quy 

định gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. 

8.3. Hướng dẫn, tiếp nhận và thực hiện thủ tục ký quỹ của người lao động đi 

làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo chương trình EPS kịp thời, đúng quy định. 

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

Căn cứ vào Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; Kế 

hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài năm 2019, các thành viên BCĐ Giải quyết việc làm tỉnh 

có trách nhiệm chỉ đạo triển khai ở ngành, địa phương, đơn vị được phụ trách đạt 

hiệu quả. 

10. Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm các huyện, thành phố   

10.1. Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cơ sở về số lượng giải quyết việc 

làm năm 2019 của đơn vị, chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH, UBND cấp xã thực hiện 

việc rà soát, tổng hợp, cập nhật thông tin về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho 

lao động trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực BCĐ Giải 

quyết việc làm tỉnh (Sở Lao động-TB&XH) theo quy định. 

10.2. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm 

trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn của Ban chỉ đạo XKLĐ cấp xã; 

kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động, các đơn vị cung 

ứng, giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu tuyển chọn trên địa bàn. 

10.3. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác giải quyết việc làm trong nước và 

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

11. Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin GT điện tử tỉnh: 

11.1. Tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các chính sách, kế hoạch của tỉnh về các hoạt động giải quyết việc làm, đưa người 

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

11.2. Mở chuyên mục về Giải quyết việc làm và XKLĐ để tuyên truyền về 

chủ trương chính sách của tỉnh; giới thiệu mô hình, điển hình; cung cấp thông tin 

cần thiết cho người lao động. 

11.3. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách để 

phù hợp với tình hình thực tế.  

12. Các Tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội 

Nông dân): thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp 
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luật của Nhà nước về công tác giải quyết việc làm trong nước và hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và kế hoạch của tỉnh đến đoàn 

viên, hội viên. 

13. Các trường Cao đẳng nghề, THCN 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên năm cuối học ngoại ngữ 

đi XKLĐ để có thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề; 

- Tổ chức triển khai dạy tiếng Nhật và tuyên truyền vận động học sinh, sinh 

viên đi XKLĐ sang thị trường Nhật Bản; 

14. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tích cực tham gia Sàn giao dịch, tuyển và tạo điều  kiện việc làm cho người 

lao động tỉnh Vĩnh Phúc vào làm việc tại doanh nghiệp;  

15. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động trên địa 

bàn tỉnh 

- Chủ động phối hợp để thực hiện công tác tuyển chọn đưa lao động Vĩnh 

Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng kịp thời, hiệu quả, an 

toàn và đúng quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn người lao động Vĩnh Phúc trước khi xuất cảnh đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, 

giáo dục định hướng và chi phí xuất cảnh khác theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đưa lao động đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài; chế độ thông tin báo cáo. Theo dõi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài với đơn vị. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Chế độ thông tin báo cáo 

Định kỳ ngày 20 hàng tháng đối với báo cáo tháng, ngày 15 của tháng cuối 

quý đối với báo cáo quý, 15/6 đối với báo cáo 6 tháng, 15/12 đối với báo cáo năm 

và đột xuất, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và Doanh nghiệp 

dịch vụ XKLĐ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đưa người lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài gửi về BCĐ Giải quyết việc làm tỉnh (qua cơ 

quan thường trực - Sở Lao động-TB&XH). Các báo cáo số liệu thực hiện theo mẫu 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Công tác triển khai: 

2.1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, các đơn vị 

được phân công xây dựng kế hoạch triển khai; xong trước 15 tháng 2 năm 2019. 

2.2. Các thành viên BCĐ Giải quyết việc làm tỉnh căn cứ nhiệm vụ được 

giao có trách nhiệm giúp Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch 

đạt hiệu quả. 
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2.3. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh 

tổ chức họp giao ban nghe các đơn vị báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực 

hiện kế hoạch được giao. 

Trên đây là Kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động 

tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm 

tỉnh (qua cơ quan thường trực - Sở Lao động - TB&XH) để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐTBXH (báo cáo); 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thành viên BCĐGQVL tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm: ĐTLĐXK, DVVL; 

- Các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh;  

- Các Trường CĐ,THCN trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp XKLĐ; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo VP, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1 (50b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 

 



 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  

 Vĩnh Phúc, ngày   12   tháng  3    năm 2019 

BẢNG GIAO CHỈ TIÊU 

Giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 

 (Kèm theo kế hoạch số:  31/KH-BCĐGQVL ngày  12 tháng  3   năm 2019  

của Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc) 

ĐVT: Người 

TT 
Kết quả giải quyết  

việc làm  

Tổng số (người) Vĩnh Yên Phúc Yên Bình Xuyên Lập Thạch Sông Lô Tam Đảo Tam Dương Vĩnh Tường Yên Lạc 

Chỉ 

tiêu 

đơn vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

Chỉ 

tiêu 

đơn 

vị 

đăng 

ký 

Chỉ 

tiêu 

tỉnh 

giao 

1 GQVL trong nước, 

trong đó 

22.433 22.433 1.480 1.480 1.700 1.700 2.650 2.650 2.800 2.800 1.810 1.810 3.365 3.365 3.048 3.048 2.580 2.580 3.000 3.000 

1.1  Khu vực Công 

nghiệp-Xây dựng 

11.266 11.266 560 560 900 900 1.550 1.550 1.750 1.750 920 920 1.290 1.290 1.909 1.909 1.042 1.042 1.345 1.345 

1.2 Khu vực Nông-Lâm-

Ngư nghiệp 

4.059 4.059 229 229 300 300 450 450 180 180 330 330 545 545 602 602 623 623 800 800 

1.3 Khu vực Thương 

mại- Dịch vụ 

7.108 7.108 691 691 500 500 650 650 870 870 560 560 1.530 1.530 537 537 915 915 855 855 

2 
Đưa lao động đi làm 

việc có thời hạn ở 

nước ngoài (XKLĐ) 

1.720 2.000 90 120 110 130 100 130 200 290 250 270 120 130 180 200 420 450 250 280 

Tổng = (1)+(2) 24.153 24.433 1.570 1.600 1.810 1.830 2.750 2.780 3.000 3.090 2.060 2.080 3.485 3.495 3.228 3.248 3.000 3.030 3.250 3.280 
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