
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 
Về việc tiếp tục triển khai hực hiện 

chính sách hỗ trợ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo 

 hợp đồng năm 2023 

      Nguyên Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 176/SLĐTBXH-LĐVL, ngày 13/02/2023 của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023. 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025. Trong năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện hỗ trợ 

cho 05 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí: 

56.570.000,đ. 

 Nhằm đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các nội dung 

sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cư trú trên địa bàn 

huyện, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

2.1. Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện nghèo: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông 

tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.  

2.2. Đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào tạo 

nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại 

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, 

tối đa bằng 70% và các hỗ trợ khác theo mức hỗ trợ đối với đối tượng hộ nghèo, 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 
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2.3. Đối với người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện có 

nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng 

nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg; Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực thực tế, tối đa 

bằng 50% theo mức hỗ trợ đối với đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

2.4. Chi hỗ trợ người làm công tác trực tiếp giới thiệu, tư vấn cho người 

lao động và thân nhân người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Tối đa 

50.000đồng/người/buổi tư vấn nhưng không quá 500.000đồng/tháng. 

3. Hình thức hỗ trợ 

3.1 Hỗ trợ đào tạo, bổ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động 

thuộc đối tượng được hỗ trợ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở 

đào tạo nghề, ngoại ngữ hoặc doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

3.2. Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi đủ điều kiện xuất 

cảnh đi làm việc ở nước ngoài căn cứ các hoá đơn, chứng từ thực tế. 

4. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn kinh phí được giao trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

5. Thủ tục thanh quyết toán 

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo  

- Bảng kê chứng từ thanh quyết toán các nội dung chi cho lớp đào tạo 

nghề, ngoại ngữ cho người lao động. 

- Các chứng từ có liên quan đến chi phí tổ chức đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, 

sinh hoạt phí, tiền ở, trang cấp ban đầu, khám sức khỏe và làm thủ tục xuất cảnh 

cho lao động. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động; 

phối hợp với các xã, thị trấn và doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài tuyên truyền, phổ biến các nội dung hỗ trợ đến người lao 

động được thụ hưởng chính sách; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển 

chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

- Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động đối với trường hợp người 

lao động đã hoàn thành khóa học đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (đối với người lao động đi làm việc tại các thị trường Nhật 
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Bản, Đài Loan và các thị trường khác được Cục Quản lý lao động ngoài nước 

chấp thuận). 

- Báo cáo gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện hỗ 

trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương 

theo thời gian quy định. 

6.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phổ biến, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

theo hợp đồng theo Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ đến người lao động trên địa bàn biết thực hiện; hướng dẫn người lao 

động hoàn thiện các loại giấy tờ để làm thủ tục thanh toán. 

6.3. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

Hoàn chỉnh các loại giấy tờ để thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn Phòng 

Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Trên đây nội dung hướng dẫn về việc tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng 

Lao động -Thương binh và Xã hội ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Hiển Hòa 
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