
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-LĐTBXH 
V/v tăng cường công tác quản lý đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng trên địa bàn thành phố  

Lào Cai năm 2023. 

TP.Lào Cai, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm GDNN-GDTX thành phố; 
 - UBND các xã, phường. 

 
 Căn cứ Công văn số 189/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 08/02/2023 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai năm 2023. 

Triển khai Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố, trong đó có chỉ tiêu 

đào tạo, giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.950 lao động của thành phố. Để góp 
phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững cho nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng đưa lao động trên 
địa bàn thành phố đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp. 

Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX thành phố, Ủy ban nhân dân các 
xã, phường chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đang còn thời hạn tuyển chọn 

lao động trên địa tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công 
tác tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố đi làm việc tại nước ngoài theo 

hợp đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  

2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố; UBND các xã, phường:  

- Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, tuyển 

chọn lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Hướng dẫn người lao động chủ động tham gia học nghề, học ngoại ngữ 

để tham gia các thị trường, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc. 

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông thành phố: Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền về các Chương trình tuyển dụng lao động đi làm 
việc tại nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp; Các chế độ, chính sách 



hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện theo Quyết định số 
90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2023. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường: Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, thông 

báo nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ngoài nước theo hợp đồng lao động, 
trong đó tập trung tuyền truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và các điều kiện khác đối 

với người lao động khi tham gia ứng tuyển đi xuất khẩu lao động theo nội dung 
văn bản số 189/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 08/02/2023 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (sao gửi kèm). 

Lập danh sách lao động làm hồ sơ đăng ký tuyển dụng gửi về Uỷ ban nhân 

dân thành phố (qua phòng Lao động –Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, theo 
dõi, quản lý theo quy định.  

5. Chế độ báo cáo: Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng, quý, 6 tháng và năm 
các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về  Uỷ ban nhân dân thành phố (qua 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) để tổng hợp báo cáo tỉnh 
theo quy định. 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 189/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 08/02/2023 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường căn cứ triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu: VT, LĐTBXH (01 bản). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Vũ Quốc 
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