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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ
10 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu
lực từ ngày 01/7/2007;

Nghị định 126/2007/NĐ/CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ 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;

Nghị định số 61/2015/NĐ/CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về
chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Thông tư 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về
quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính
sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Luật Thanh niên năm 2020; Luật việc làm; Luật Giáo dục và Nghề nghiệp;

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -
2025.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát về xuất khẩu lao động của huyện Bảo Yên giai đoạn 2015 -
2021.
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Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND,
UBND huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối kết hợp chặt chẽ
của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, công tác giới thiệu
việc làm có hợp đồng trong và ngoài nước trên địa bàn huyện đã đạt được một số
kết quả.

Từ năm 2015 đến nay đã có 130 lượt lao động đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài, tập trung chủ yếu vào các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài
Loan, Malaysia, Philippin, … Cụ thể: Năm 2016: 04 lao động (trong đó: Đài

Loan: 4 lao động, Đức: 01 lao động); Năm 2017: 20 lao động (trong đó: Đài

Loan: 05 lao động, Trung Quốc: 12 lao động, Ả rập xê út: 01 lao động,
Campuchia: 01 lao động và Ba Lan: 01 lao động); Năm 2018: 41 lao động (trong
đó: Đài Loan: 02 lao động, Nhật Bản: 05 lao động, Nga: 01 lao động, Trung
Quốc: 33 lao động); Năm 2019: 32 lao động (trong đó: Đài Loan: 03 lao động,
Nhật Bản: 09 lao động, Hàn Quốc: 2 lao động, Đức: 01 lao động, Philippin: 02
lao động, Trung Quốc: 15 lao động); Năm 2020: 11 lao động (trong đó: Đài

Loan: 03 lao động, Nhật Bản: 04 lao động, Hàn Quốc: 03 lao động, Malaisia: 01
lao động); Năm 2021: 10 lao động (trong đó: Đài Loan: 02 lao động, Nhật Bản:
03 lao động, Trung Quốc: 01 lao động, Campuchia: 01 lao động và Ba Lan: 01
lao động); Năm 2022: 12 lao động (trong đó: Đài Loan: 07 lao động, Nhật Bản:
05 lao động). Số lao động đi xuất khẩu lao động chủ yếu do các doanh nghiệp
chuyên doanh xuất khẩu lao động đưa đi, một số lao động ký hợp đồng trực tiếp
với các chủ sử dụng lao động để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó,
các thị trường thu nhập cao (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức) chiếm khoảng 20%.

Huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền, MTTQ và các đoàn
thể huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền về tư vấn lao động, xuất
khẩu lao động; chỉ đạo ngành Lao động TB&XH huyện kêu gọi, phối hợp với các
doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tuyển dụng lao động tại địa
phương. Từ năm 2015 đến nay đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh
Lào Cai kết nối với các doanh nghiệp đủ điều kiện được tuyển lao động đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài tuyển lao động các địa phương.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động vay vốn đi xuất khẩu lao
động qua Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Bảo Yên, từ năm 2015 đến
nay đã cho 01 lao động vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với kinh phí 100
triệu đồng (công dân Nguyễn Ngọc Huy, trú tại bản Lúc, xã Bảo Hà vay vốn để đi
xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc; thời gian vay là từ 29/8/2019 – 29/8/2022).

a. Đánh giá về ưu điểm

Công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện bước đầu có một số chuyển
biến; công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động được tăng cường; thị trường
xuất khẩu lao động ngoài nước được mở rộng; các hình thức và ngành nghề xuất khẩu
lao động ngày càng đa dạng hơn; chất lượng lao động từng bước được nâng lên.
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Các cơ quan căn cứ theo nguồn tuyển lao động của các thị trường đã kịp thời
tuyên truyền, triển khai thông tin đến các nguồn lao động tại các xã, thị trấn.

b. Đánh giá về hạn chế

- Khó khăn:

+ Một số thị trường truyền thống không còn thu hút nhiều lao động, do thu
nhập không cao hơn so với một số doanh nghiệp trong nước.

+ Một số doanh nghiệp tuyển chọn, đào tạo dự nguồn nhiều lao động, trong
khi tiến độ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chậm, thời gian chờ đợi lâu ảnh
hưởng không tốt đến tâm lý của người lao động.

+ Người lao động kén chọn thị trường trong khi chất lượng nguồn lao động
còn thấp cả về trình độ tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, tác phong làm việc
công nghiệp, khả năng thích nghi, hòa nhập với môi trường văn hóa, xã hội nơi
làm việc.

+ Chi phí xuất cảnh các thị trường có nhu nhập cao như: Nhật Bản, Đức,
Hàn Quốc … khá cao. Nhật Bản 80 – 150 triệu đồng, Đài Loan 80 – 130 triệu
đồng, Hàn Quốc từ 150 - 300 triệu đồng nhưng thực tế người lao động phải chi phí
khoảng 250 triệu. Đối tượng vay vốn trong chính sách vay vốn của Chính phủ ưu
tiên các đối tượng: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất
nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số , người lao động động là
thân nhân của người có công với cách mạng, tuy nhiên đối với mức vay 100 triệu
đồng phải có thế chấp. Bên cạch đó, những người có nguyện vọng đi xuất khẩu lao
động nhưng hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm chưa có chính sách hỗ trợ vay vốn nên
dù muốn nhưng không có đủ điều kiện về tài chính đề đi xuất khẩu lao động.

- Tồn tại, hạn chế

+ Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa có sự chỉ đạo
đồng bộ, quyết liệt, chưa quan tâm hoặc còn coi nhẹ công tác đi xuất khẩu lao
động. Số lao động đi xuất khẩu lao động tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng
chính sách xã hội còn quá ít.

+ Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, một số đơn vị chưa công khai các
quy định về xuất khẩu lao động nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, mức thu nhập, chi
phí, nên nhiều lao động còn thiếu thông tin và hiểu biết về thị trường.

+ Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp xuất khẩu
lao động chưa tích cực, thiếu đồng bộ.

+ Chưa có chính sách khuyến khích tạo nguồn lao động của huyện có chất
lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu lao động như: Trình độ tay nghề,
kỹ năng làm việc, trình độ ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể, tác phong
công nghiệp … do đó lao động trong huyện chưa có nhiều cơ hội tham gia xuất
khẩu vào thị trương các nước có thu nhập cao.
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+ Công tác thông tin, báo cáo về kết quả tuyển dụng lao động, số lao động đi
xuất khẩu, số lao động về nước trước thời hạn của các doanh nghiệp chưa đầy đủ
và kịp thời, gây khó khăn cho công tác quản lý người lao động, chưa thống kê đẩy
đủ số lao động được xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

+ Những người đã xuất khẩu lao động trên địa bàn chủ yếu là tự liên hệ với
người thân, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro đối
với người xuất khẩu lao động.

+ Hồ sơ, thủ tục vay vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động còn phức tạp; một bộ
phận lao động vẫn còn tâm lý e ngại tham gia lao động ở các thị trường ngoài
nước, chủ yếu làm việc thời vụ tại địa phương hoặc đi làm ăn tại các địa phương
trong cả nước.

c. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các nước trên thế giới đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến các nguồn lao động tại các thị trường; nhiều lao động phải trở về
địa phương và các thị trường do ảnh hưởng của đại dịch kinh tế khó khăn, làm ăn
thua lỗ nên không tuyển dụng lao động.

- Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động
phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xuất khẩu lao động; chưa có
liên kết chặt chẽ trong tạo nguồn lao động.

- Thị trường thu nhập cao đòi hỏi chi phí lớn, trong khi người lao động thuộc
diện khó khăn không là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi của
Chính phủ. Mặt khác, mức vay tối đa cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận
nghèo, gia đình chính sách, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số đi
xuất khẩu lao động là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong hợp
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng mức vay trên 50 triệu
phải có tài sản thế chấp trong khi người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo,
người dân tộc thiểu số khó có thể đáp ứng yêu cầu về tài sản thế chấp, do vậy khó
khăn để đi xuất khẩu lao động.

- Người dân không muốn cho con cái đi xuất khẩu lao động ở các thị trường
ngoài nước do tâm lý sợ mất con, đi xa không có người ở nhà làm việc hoặc chăm
sóc bố mẹ, con cái....nên người lao động đi xuất khẩu đi lao động làm việc ở nước
ngoài còn hạn chế chủ yếu là tham gia lao động thời vụ tại địa phương hoặc đi làm
thuê tại các địa phương trong nước đặc biệt là ở các khu công nghiệp, nhà máy sản
xuất ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Dương....

- Địa phương chưa có cơ quan phụ trách công tác tuyên truyền, định hướng
và hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

2. Nhu cầu xuất khẩu lao động

a. Về cầu xuất khẩu lao động
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Thị trường xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Bảo Yên chủ yếu ở ba thị
trường cụ thể như sau:

- Thị trường các nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Philippin. Thị trường
này có mức lương trung bình khoảng 10 – 15 triệu VNĐ/tháng, chi phí không quá
cao, không đỏi hỏi nhiều về trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động cho
phù hợp với lao động Việt Nam.

- Thị trường các quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á gồm Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thị trường này có chi phí tương đối lớn, đòi hỏi người
lao động phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và ngoại ngữ, bù lại thu nhập của
người lao động tương đối cao (khoảng từ 20 - 50 triệu VNĐ/tháng). Nhu cầu tiếp
nhận lao động của các quốc gia, vùng lãnh thổ này cũng ngày một tăng do dân số
của họ đang già hóa, mặc dù đối với thị trường thu nhập cao, nhưng chưa có nhiều
lao động của huyện tham gia xuất khẩu tại các thị trường này. Từ năm 2015 - 2021,
người đi làm việc tại Nhật Bản 17 người, Hàn Quốc 03 người, Đài Loan 18 người.

- Thị trường xuất khẩu lao động tại Châu Âu. Thị trường này cũng có chi phí
tương đối lớn, đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và
ngoại ngữ, bù lại thu nhập của người lao động tương đối cao (khoảng từ 30 triệu
VNĐ đến 50 triệu VNĐ/tháng). Hiện nay, Bảo Yên có 02 công dân đang làm việc
tại Đức, 01 công dân đang làm việc tại Liên bang Nga.

b. Về cung lao động

Nhu cầu xuất khẩu lao động tăng do:

- Số lượng người bước vào độ tuổi lao động hàng năm tăng bình quân
khoảng 1200 người.

- Số lao động thất nghiệp còn cao (khoảng trên 300 người năm 2021), do đó
nhu cầu giải quyết việc làm, nhất là nhu cầu xuất khẩu lao động có xu hướng tăng.

Qua phân tích, từ năm 2015 đến năm 2021, trung bình mỗi năm có 18 – 20
trường hợp đi xuất khẩu lao động, chủ yếu tại thị trường khu vực Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Đông Bắc Á). Qua khảo sát tại các xã, thị trấn có
trên 2.000 người đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có việc
làm ổn định hoặc chủ yếu tham gia các công việc thời vụ. Do vậy, cần triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu lao động, trong đó có chính sách
hỗ trợ vay vốn cho người lao động để đi xuất khẩu lao động, góp phần cải thiện đời
sống, tạo tư duy đổi mới và cách tiếp cận vấn đề hiện đại cho người lao động, tạo
nguồn kinh phí đầu tư cho xã hội.

3. Các yêu cầu để đi xuất khẩu lao động

Để đi xuất khẩu lao động, người lao động ngoài việc đạt yêu cầu về sức khỏe
cần phải học nghề, học ngoại ngữ để đạt kết quả theo yêu cầu tại các kỳ kiểm tra
tay nghề, ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức cần thiết; làm các thủ tục: hộ chiếu, lý
lịch tư pháp, visa …; chi phí các khoản: môi giới, dịch vụ, quản lý hành chính, vé
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máy bay lượt đi, đặt cọc chống trốn, trang phục, khám sức khỏe lại trước khi xuất
cảnh, nộp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, các khoản lệ phí (làm hồ sơ, soi chiếu
tại sân bay, …).

Tổng chi phí để đi xuất khẩu lao động ở thị trường có thu nhập cao là:
khoảng 200 triệu đồng.

Tổng chi phí để đi xuất khẩu lao động ở thị trường có thu nhập trung bình là:
khoảng 100 đến 150 triệu đồng.

4. Đánh giá lao động của huyện làm việc có hợp đồng trong nước

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm có
hợp đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lao động của huyện đi làm việc có
hợp đồng ở các địa phương trong cả nước ngày càng tăng. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng
nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần thực
hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền
về nghề nghiệp và việc làm đã được triển khai đa dạng, phong phú. Các hoạt động
như: “Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp”, “Tư vấn hướng nghiệp”, “Ngày hội việc
làm”, chương trình “Tư vấn mùa thi”, chương trình “Tư vấn tuyển sinh”, chương
trình “Khi tôi 18”… đã tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội. Đoàn thanh niên các
cấp đã tham gia phối hợp và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình đào tạo
nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ đào tạo lao động; phối hợp tổ chức
các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên nông thôn.

Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng gần 50.000 người trong độ tuổi lao
động, trong đó từ 18 – 35 tuổi là trên 28.600 người. Lao động đang làm việc trong
nước khoảng 4.500 người, chiếm khoảng 9%, tỷ lệ này còn quá thấp so với nguồn
lao động dồi dào trên địa bàn huyện. Vì vậy, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm có
hợp đồng là một trong những nhiệm vụ quan trong, góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

PHẦN THỨ HAI
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ lao động làm việc trong nước, nước ngoài, có chọn
lọc thị trường và nhóm ngành nghề; nâng cao chất lượng, giá trị lao động và thu nhập
cho người lao động, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
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- Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh
gia đình khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tư vấn, hỗ trợ làm việc trong nước: Mỗi năm có trên 1.200 lượt đoàn viên,
thanh niên, Nhân dân, người lao động được tập huấn, tư vấn, giới thiệu việc làm;
có trên 300 lượt lao động được đi làm việc có thời hạn ở các công ty, khu công
nghiệp doanh nghiệp, khu chế xuất, …

- Tư vấn, hỗ trợ làm việc ngoài nước: Mỗi năm có 500 lượt đoàn viên, thanh
niên, Nhân dân, người lao động được giới thiệu, tìm hiểu các kiến thức, thị trường
có nhu cầu xuất khẩu lao động; có ít nhất 30 lao động được đi làm việc có thời hạn
ở nước ngoài.

II. GIÁP PHÁP THỰC HIỆN

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về

nghề nghiệp, việc làm

- Xây dựng và kết nối các chuyên trang về công tác hướng nghiệp, giới thiệu
việc làm trên Cổng thông tin điện tử huyện, Fanpage của Huyện đoàn
(https://www.facebook.com/huyendoanbaoyenlaocai/); thực hiện các chuyên mục,
bài viết về hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp đối với thanh thiếu niên trên các
phương tiện thông đại chúng...

- Xây dựng trang Fanpage, App trên điện thoại di động để giới thiệu về nghề
nghiệp, việc làm qua đó giúp người lao động có thể truy cập, tìm hiểu nhu cầu, các
thị trường lao động đang có nhu cầu tuyển dụng để đăng ký, phỏng vấn, tìm kiếm
cơ hội việc làm. Thường xuyên kết nối với công dân Bảo Yên đang sinh sống và
làm việc ở nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia lao động tại các thị
trường nước ngoài.

- Biên soạn, phát hành các tài liệu tư vấn, tuyên truyền về việc làm đối với
thanh niên; xây dựng tài liệu trắc nghiệm về định hướng nghề nghiệp, việc làm.
Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động xây dựng các video,
phóng sự tuyên truyền, giới thiệu để thu hút đông đảo người lao động đăng ký tìm
hiểu và tham gia tuyển dụng tìm kiếm cơ hội việc làm.

- Định kỳ hằng động điều tra dư luận xã hội về nghề nghiệp, việc làm trong
thanh niên.

- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động tổ
chức Ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn để các
doanh nghiệp chia sẻ, tìm kiếm nguồn lao động tại địa phương.

2. Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên

2.1. Đối với học sinh khối lớp 9 trong các trường THCS

https://www.facebook.com/huyendoanbaoyenlaocai/
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- Nội dung tư vấn hướng nghiệp: Thông tin và giới thiệu về các ngành nghề
đào tạo nhằm giúp học sinh làm quen với các nghề phổ biến trong xã hội.

- Hình thức, phương pháp thực hiện: Phối hợp tổ chức các buổi tư vấn về nghề
nghiệp, việc làm cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn,
Đội, đảm bảo mỗi trường học tổ chức ít nhất 02 hoạt động/năm; tổ chức các buổi tư
vấn, trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh; tổ chức các phiên giao dịch việc làm,
các ngày hội việc làm để chia sẻ, định hướng nhu cầu việc làm cho các em học sinh
có nhu cầu vừa học tập, vừa học nghề tại các công ty, đơn vị doanh nghiệp.

2.2. Đối với học sinh THPT, Trung tâm GDNN-GDTX

- Nội dung tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức các hoạt động tham vấn nghề
nghiệp nhằm trợ giúp học sinh tự nhận thức và đánh giá về bản thân; tìm hiểu về
ngành nghề, trường đào tạo, trợ giúp học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nghề
nghiệp, việc làm phù hợp; giúp học sinh tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo, doanh
nghiệp sử dụng lao động; cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động đối với
các ngành nghề đào tạo.

- Hình thức, phương pháp thực hiện: Phối hợp tổ chức các buổi tư vấn,
hướng nghiệp cho học sinh về xu hướng lựa chọn ngành nghề, cơ hội việc làm khi
tham gia thị trường lao động, thông tin về các cơ sở đào tạo, tổ chức các hoạt động
tham quan, trải nghiệm nghề nghiệp trong các cơ sở đào tạo, tổ chức, doanh nghiệp
thông qua các mô hình, chương trình “Tôi chọn nghề”, “Bạn chọn nghề”....đảm
bảo mỗi đơn vị trường học tổ chức ít nhất 02 hoạt động/năm. Thành lập và triển
khai hoạt động của các câu lạc bộ, các diễn đàn hướng nghiệp cho học sinh trong
nhà trường; xây dựng và triển khai các phần mềm, tài liệu trắc nghiệm về hướng
nghiệp; đăng tải các nội dung, chuyên mục trên Website, facebook nhằm tạo điều
kiện, môi trường thuận lợi cho các em học sinh trao đổi, tìm hiểu về nghề nghiệp
và việc làm.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách

- Thu hút các doanh nghiệp có năng lực, uy tín đến tư vấn, tuyển chọn lao
động tại địa phương đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển một số cơ sở đào tạo nghề, kỹ năng
nghề, ngoại ngữ cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn huyện
nhằm giảm chi phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tập trung đẩy mạnh
công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng lao động bằng việc vận động những người
tốt nghiệp đại học, cao đẳng tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tạo điều kiện để người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc
thiểu số được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ nguồn kinh phí địa
phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội. Có chính sách để hỗ trợ lãi suất
cho vay đối với người lao động vay xuất khẩu lao động.
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- Có những chính sách để khuyến kích, hỗ trợ cơ sở dạy nghề đầu tư mở rộng
quy mô, đối mới trang thiết bị để tham gia đào tạo lao động xuất khẩu; chính sách đối
với các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn và
đưa số lao động đã và đang học tại các cơ sở dạy nghề đi làm việc ở nước ngoài.

- Có cơ chế xem xét tạo cơ hội việc làm theo nhu cầu thực tế của địa phương
sau khi người lao động kết thúc hợp đồng về nước. Việc sử dụng hiệu quả nguồn
nhân lực sau xuất khẩu lao động góp phần điều hòa nguồn lao động phục vụ quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là động lực gián tiếp làm tăng khả
năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho xuất khẩu lao động và giảm tỷ lệ lao
động phá vỡ hợp đồng khi làm việc ở nước ngoài, góp phần và việc củng cố và
phát triển xuất khẩu lao động.

4. Tổ chức bộ máy hoạt động

- Thành lập Ban Chỉ đạo đề án tư vấn, hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và
ngoài nước giai đoạn 2022 – 2025 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm
Phó Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Trưởng phòng Lao động, TB&XH, đồng chí Bí
thư Huyện đoàn làm Phó Ban.

- Thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước giai
đoạn 2022 – 2025 do Huyện đoàn là cơ quan thường trực, Bí thư Huyện đoàn làm
Tổ trưởng; Phó trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện làm Tổ phó.

5. Điều hành và phối hợp thực hiện

a. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính
quyền đối với công tác tư vấn, hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước.

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần quán triệt sâu
sắc, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tư vấn, hỗ trợ lao
động có hợp đồng trong và ngoài nước.

UBND các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên chỉ đạo quyết liệt việc thực
hiện công tác tư vấn, hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước trên địa bàn
với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các đoàn thể; xây dựng
chương trình, kế hoạch để thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, xem đây là một
trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.

b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tuyển dụng lao động có

hợp đồng trong và ngoài nước

Tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về công tác hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước, chính sách hỗ
trợ về vay vốn đối với người lao động đi xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức
để từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền,
đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân. Công khai minh bạch các thông tin về thị
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trường, mức phí, mức lương, thời gian đào tạo, dự kiến lịch bay … để người lao
động nắm được. Tuyên truyền, phổ biến những mô hình, điển hình tiên tiến trong
công tác hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước.

c. Tạo nguồn lao động, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đào tạo
nguồn nhân lực gắn với giới thiệu lao động có hợp đồng trong và ngoài nước

Nắm chắc số lượng lao động đào tạo trong các trường nghề để tư vấn về giới
thiệu lao động trong và ngoài nước, tiếp nhận danh sách lao động đăng ký và cung
cấp lao động cho các doanh nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao
động, xuất khẩu lao động trong việc đào tạo nghề, ngoại ngữ, định hướng…

Tăng cường mô hình liên kết giữa doanh nghiệp tuyển dụng lao động, doanh
nghiệp xuất khẩu lao động với địa phương trong công tác đào tạo, thông qua ngân
sách địa phương hỗ trợ tối đa cho người lao động, tổ chức đào tạo ngay tại địa
phương để giảm chi phí, tạo mọi điều kiện cho người lao động tham gia học nghề
và ngoại ngữ được tốt nhất.

6. Kiểm tra, giám sát và đánh giá

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về giới thiệu lao động có
hợp đồng trong và ngoài nước: Công tác kiểm tra phải tiến hành kịp thời nhưng
phải đảm bảo quyền tự chủ của doanh nghiệp nhằm phát huy những nhân tố tích
cực, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cần tổ chức đánh giá nhằm nắm bắt được tình hình thực hiện pháp luật trong
lĩnh vực giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và các kiến nghị của doanh
nghiệp, người lao động và địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy định
phù hợp với yêu cầu thực tế của công tác quản lý.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Khi Đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề án sẽ được thực hiện từ
năm 2022 đến năm 2025.

Các nội dung khác trong đề án (thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn và hỗ trợ,
xây dựng kế hoạch thực hiện, xây dựng dự toán kinh phí …) sẽ được triển khai
thực hiện sau khi Đề án được ban hành.

2. Kinh phí thực hiện

a. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của cơ quan thường trực Đề án: 24.000.000
đồng/năm, tổng kinh phí hỗ trợ trong 04 năm thực hiện Đề án là 96.000.000 đồng.

b. Kinh phí tuyên truyền: Mỗi năm tổ chức 09 phiên giao dịch kết nối việc
làm tại các xã, thị trấn và 01 ngày hội việc làm cụ thể:

- Dự kiến tổ chức các phiên giao dịch kết nối việc làm cho người lao động tại
các xã, thị trấn (09 phiên/năm): 15.380.000 đồng/phiên x 9 phiên x 4 năm =
553.680.000 đồng
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- Dự kiến tổ chức 04 ngày hội việc làm: 73.657.000 đồng x 4 ngày hội =
294.628.000 đồng

- Tổng kinh phí tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm là:

848.308.000 đồng

(Có phụ lục số 1 kèm theo)

c. Kinh phí tạo App trên điện thoại thông minh: 70.000.000 đồng (trong
đó kinh phí tạo app là 30.000.000 đồng; kinh phí duy trì hoạt động hằng năm
10.000.000 đồng/năm).

d. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 1.014.308.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,
ngân sách huyện và nguồn khác.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp, thường xuyên là
Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám
sát, thực hiện Đề án.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Huyện đoàn Bảo Yên

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án. Tham
mưu thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ tư vấn, hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và
ngoài nước giai đoạn 2022 – 2025.

Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện, các cơ quan liên quan
tham mưu xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Đề án; tham mưu chỉ
đạo, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện. 

Phối hợp với các ngành chức năng lựa chọn những doanh nghiệp có năng
lực, uy tín, có thị trường xuất khẩu lao động ổn định, phù hợp với trình độ người
lao động để tham mưu cho huyện cho phép tuyển lao động trên địa bàn huyện đi
xuất khẩu lao động; thông tin đầy đủ về các doanh nghiệp được cấp phép để các
địa phương phối hợp thực hiện.

Hướng dẫn các địa phương tạo nguồn lao động đi làm việc có hợp đồng ở
trong và ngoài nước; phối hợp tuyên truyền về thị trường lao động; xây dựng cơ sở
dữ liệu để quản lý, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Dự toán kinh phí thực hiện hàng năm của Đề án gửi phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện tổng hợp trình UBND huyện. Định kỳ báo cáo, sơ kết, tổng kết việc
thực hiện Đề án.
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  2. UBND huyện

Chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền, các cơ quan chuyên môn phối hợp
chặt chẽ với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm,
hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tuyên
truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người dân tại địa phương trong đó chú trọng tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao để tìm kiếm cơ hội việc làm ở trong và ngoài nước.

3. Phòng Lao động TB&XH huyện

Phối hợp với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng
năm; khảo sát, xây dựng phương án để giới thiệu, tư vấn, giải quyết việc làm cho
người lao động.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu cho UBND huyện cân đối nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.
Phối hợp với Huyện đoàn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện xây dựng phương
án hỗ trợ lãi suất cho vay đối với người lao động vay xuất khẩu lao động.

5. Công an huyện

Phối hợp thông tin rõ các quy định về thủ tục hồ sơ, thời gian hoàn thành và
các khoản phí phải nộp khi làm hộ chiếu, thẻ căn cước đảm bảo giải quyết kịp thời
cho người lao động.

Phối hợp xác minh tính pháp lý của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức
xuất khẩu lao động.

6. Đảng ủy các xã, thị trấn

Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Đề án đến cán bộ, đảng viên, các tổ
chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối
hợp rà soát, nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu lao động tại địa phương để kịp
thời định hướng, đăng ký nhu cầu đào tạo và giúp người lao động tham gia tìm
kiếm việc làm, xuất khẩu lao động để tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo vươn lên
làm giàu tại địa phương.

Trên đây là Đề án tư vấn và hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài
nước giai đoạn 2022 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy Lào Cai,
- TT Tỉnh đoàn Lào Cai;
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Anh Chuyên



PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN
TƯ VẤN, HỖ TRỢ LAO ĐỘNG CÓ HỢP ĐỒNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

(kèm theo Đề án số        ĐA/HU, ngày     /     /2022 của Huyện ủy Bảo Yên

-----

1. Kinh phí tổ chức các phiên giao dịch kết nối việc làm cho người lao động tại các xã, thị trấn

TT Nội dung thực hiện Cơ sở tính Kinh phí

1 Văn phòng phẩm 1.800.000

2 Tờ rơi tuyên truyền 500 tờ rơi  x 5.000 đồng/tờ rơi 2.500.000

3 Băng zôn (8m x 70 cm x 80.000đ/m x 2 mặt) 07 cái   x 640.000 đ/cái 4.480.000

4 Pa nô áp phích thông báo tuyển dụng 15 Cái  x 250.000đ/cái 3.750.000

5 Trang trí hội trường, maket 500.000

6 Chi tiền nước uống 50 người x 15.000đ/người 750.000

7 Chi hỗ trợ giảng viên 02 người  x 800.000đ/người 1.600.000

Cộng kinh phí tổ chức 01 phiên giao dịch 15.380.000

Tổng kinh phí thực hiện: 15.380.000đ x 9 phiên/năm x 4 năm (36 phiên) 553.680.000 đồng

2. Kinh phí tổ chức ngày hội việc làm

STT Nội dung thực hiện
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Ghi
chú

1 Chương trình văn nghệ ngày hội 12.000.000
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2
Pa nô, Áp phích quảng cáo các gian hàng và thông 

báo tuyển dụng 
Cái 20 250.000 5.000.000

3 Băng zôn (8m x 70 cm x 80.000đ/m x 2 mặt) Cái 20 640.000 12.800.000

4 Tài liệu, tờ rơi cho người dân đến nghe Tờ 2000 5.000 10.000.000

5 Chi tiền nước uống Người 500 15,000 15.000.000

6 Hoa lưu niệm Bó 20 250.000 5.000.000

7 Phóng sự tuyên truyền  PS 1  13.857.000

Cộng kinh phí tổ chức 01 ngày hội 73.657.000

Kinh phí tổ chức cho 04 hội nghị : 73.657.000/ngày hội x 04 ngày hội 294.628.000

3. Tổng kinh phí: Mục 1 + Mục 2: 553.680.000 + 294.628.000 = 848.308.000 đồng
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