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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -THƢƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:       /KH-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Lạng Sơn, ngày  21 tháng 02 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn để ngƣời dân  

đi lao động hợp pháp tại Trung Quốc 

          

 Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lao 

động hợp pháp tại Trung Quốc năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

 Triển khai thực hiện Cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc theo nội dung Biên 

bản hội đàm đã ký kết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách 

pháp luật về thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới hợp pháp đến người lao động 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để người lao động hiểu và chấp hành đúng quy định. 

Tăng cường công tác quản lý lao động qua biên giới theo nội dung Biên bản 

hội đàm về “Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới” giữa Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Cục Tài nguyên nhân lực và 

An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc; không ngừng nâng 

cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh, 

giảm thiểu người dân vượt biên trái phép, tăng cường hoạt động dịch vụ đưa lao 

động qua biên giới làm việc hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền lợi, 

nâng cao thu nhập cho lao động của tỉnh Lạng Sơn làm việc tại Sùng Tả, Quảng 

Tây, Trung Quốc. 

 Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng việc làm, tiền lương, các chi phí 

người lao động phải chi trả..., quyền và nghĩa vụ của người lao động khi làm việc 

tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Tạo điều kiện thuận lợi cho người 

lao động tiếp cận trực tiếp với chủ sử dụng lao động (hoặc thông qua đơn vị dịch 

vụ lao động được cấp phép hoạt động) tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp với 

trình độ, năng lực của bản thân người lao động.  

 II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

Trước tình hình dịch bệnh COVID 19 hiện nay chưa thể triển khai công tác 

hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Nghiêm cấm 

người dân qua lại biên giới; hạn chế tụ tập đông người theo khuyến cáo của các cơ 

quan chức năng của UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ Y tế về phòng dịch. 

Khi tình hình dịch bệnh được thông báo đã an toàn sẽ triển khai thực hiện 

nội dung giải pháp sau: 
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 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật xuất nhập cảnh và hướng dẫn 

triển khai thực hiện cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới kết hợp với 

thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng sâu rộng đến người 

dân. 

 2. Tổ chức hội nghị của tỉnh sơ kết 03 năm triển khai Cơ chế hợp tác quản lý 

lao động qua biên giới.  

3. Tổ chức Hội đàm giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam và Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, 

Quảng Tây, Trung Quốc để đánh giá 03 năm ký kết Cơ chế hợp tác tháo gỡ những 

vướng mắc và đề ra những nội dung phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

4. Chỉ đạo hướng dẫn các Trung tâm dịch vụ việc làm được UBND tỉnh cho 

phép thực hiện cung ứng lao động qua biên giới: 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền kết hợp phỏng vấn người lao động, giới 

thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động khai báo thông tin, khám sức khỏe, làm thủ 

tục xuất, nhập cảnh đúng quy định. 

- Lựa chọn những doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có đầy đủ 

năng lực, thẩm quyền hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm đã được Cục Tài 

nguyên nhân lực An sinh xã hội thành phố Sùng Tả cấp giấy phép tuyển dụng để 

tiến hành thỏa thuận, ký kết đưa lao động của tỉnh Lạng Sơn sang làm việc tại 

thành phố Sùng Tả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.   

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và dịch vụ cung ứng lao 

động qua biên giới tại các huyện và đường biên giới. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp triển khai công tác quản lý lao 

động qua biên giới năm 2020: 200.000.000đ ( Hai trăm triệu đồng). 

 - Nguồn kinh phí thu từ hoạt động dịch vụ cung ứng lao động qua biên giới 

của các Trung tâm dịch vụ việc làm. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động việc làm – Bảo hiểm xã hội 

Tham mưu: xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai công tác quản lý lao động 

qua biên giới năm 2020;  

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật xuất nhập cảnh và hướng 

dẫn triển khai thực hiện cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới. 

Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Hội đàm giữa Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn với cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã 

hội thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Xây dựng Báo cao để tổ chức hội 

nghị của tỉnh sơ kết 03 năm triển khai Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên 

giới.  
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 Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động 

quản lý và dịch vụ cung ứng lao động qua biên giới tại các huyện và đường biên. 

2. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc huyện; Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội thành phố 

Tham mưu cho UBND các huyên, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền lồng ghép để phổ biến pháp luật cơ chế quản lý lao động qua biến giới giữa 

tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc cho 

người lao động trên địa bàn.  

Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn đi làm việc tại Trung 

Quốc định kỳ hàng tháng, quý, năm với UBND huyện và Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội.  

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở LĐ-TBXH) 

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website 

của Trung tâm về chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm và nội 

dung Biên bản hội đàm về “Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới” giữa 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Cục Tài 

nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. 

Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng cường phối hợp với doanh 

nghiệp và đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để 

nắm thông tin về vị trí việc làm; Tăng cường tổ chức các Phiên giao dịch việc làm 

lưu động tại các huyện, thành phố để lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của người lao động trong việc chấp hành pháp luật về xuất, nhập cảnh, cơ hội tìm 

kiếm việc làm phù hợp với bản thân. Báo cáo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất 

(nếu có) kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

4.Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đƣợc tỉnh cấp giấyphép  

 Lựa chọn những doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có đầy đủ 

năng lực, thẩm quyền hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm đã được Cục Tài 

nguyên nhân lực An sinh xã hội thành phố Sùng Tả cấp phép tuyển dụng để tiến 

hành thỏa thuận, ký kết việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại thành 

phố Sùng Tả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam.   

Tổ chức tuyên truyền, thông tin, thông báo nhu cầu, việc làm, thời gian làm 

việc, mức thu nhập và các khoản phí đóng góp...trong quá trình tuyển chọn, cung 

ứng lao động cho phía doanh nghiệp thành phố Sùng. Hỗ trợ người lao động đăng 

ký tham gia tuyển chọn, khai báo thông tin, khám sức khỏe, làm thủ tục xuất nhập 

cảnh đi làm việc tại Trung Quốc theo đúng quy định. Phản ánh kịp thời những vấn 

đề phát sinh trong quá trình tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động, báo 

cáo định kỳ hàng quý, năm và báo cáo đột xuất (nếu có) kết quả thực hiện về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lao 

động hợp pháp tại Trung Quốc năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. Trong quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị 
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phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại 

02053.876682;  Gmail: Vlatld.solaodonglangson@gmail.com để cùng phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

 GIÁM ĐỐC 

 
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Phòng LĐTBXH TP; 

- Trung tâm DVVL; 

- Công ty DL&XNK LS; 

- Công ty CPTM LS; 

- Phòng KHTC;  

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

 

 

             

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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