
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:         /KH-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới  

Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 

          

 Thực hiện Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố 

Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc triển khai hợp tác quản lý lao động 

qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày 10/02/2017 (sau đây viết tắt là Thỏa 

thuận hợp tác); Biên bản Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Đoàn đại biểu Cục Tài nguyên nhân lực và 

An sinh xã hội thành phố Sùng tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về cơ chế hợp tác 

quản lý lao động qua biên giới ngày 31/5/2017  (sau đây viết tắt là Cơ chế hợp 

tác);  

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về 

Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, Thông cáo chung Chương trình 

Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp; Kế hoạch 

số 130/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về Triển khai Thỏa thuận toàn 

cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế 

hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tuyên truyền 

về chính sách pháp luật lao động, thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới hợp pháp 

đến người lao động trên địa bàn tỉnh để người lao động hiểu và chấp hành đúng 

quy định, hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới làm thuê. 

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Thỏa thuận 

hợp tác, Cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành của tỉnh với chính quyền địa 

phương và với người lao động, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. 

 II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và phía thành 

phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để triển khai các nội dung, hoạt động 

công tác tuyên truyền, hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc phù hợp. Nội dung triển khai cụ thể như sau: 
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1. Tuyên truyền, phổ biến về Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác và các quy 

định pháp luật có liên quan 

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật xuất, nhập cảnh và hướng 

dẫn triển khai thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác quản lý lao 

động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc kết hợp với thông tin tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng sâu rộng đến người dân.  

2. Tổ chức Hội đàm với phía thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung 

Quốc để đề xuất bổ sung, sửa đổi một số nội dung Thỏa thuận hợp tác và Cơ chế 

hợp tác nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tăng 

cường quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

3. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Cơ 

chế hợp tác phù hợp với tình hình thực tế; phổ biến, quán triệt hướng dẫn triển khai 

thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác đã được sửa đổi, bổ sung. 

4. Tăng cường hoạt động của các đơn vị đầu mối thực hiện hoạt động cung 

ứng, tuyển dụng lao động, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong 

việc cung ứng, tuyển chọn lao động. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, quản lý và dịch vụ 

cung ứng lao động qua biên giới tại các huyện và khu vực biên giới. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp triển khai Thỏa thuận toàn cầu về 

di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc: 200.000.000 đồng (Hai trăm 

triệu đồng). 

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 tuyên truyền, 

quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022; Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, thủ tục xuất nhập cảnh và 

hướng dẫn triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác quản lý lao 

động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

Tham mưu 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, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các nội dung Thỏa thuận hợp tác và Cơ chế hợp tác phù hợp với tình hình 

thực tế địa bàn. 

Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát 

hoạt động tuyên truyền, quản lý và dịch vụ cung ứng lao động tại các huyện và khu 

vực biên giới. 

Tổng hợp kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện các nội dung kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết. 
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2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện:  

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

truyền, phổ biến pháp luật lao động, xuất nhập cảnh, cơ chế hợp tác quản lý lao 

động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành 

phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến người lao động và các đối tượng có 

liên quan trên địa bàn.  

Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác theo nhiệm vụ 

được giao; Kịp thời phản ánh các vấn đề vướng mắc có liên quan trên địa bàn, đề 

xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. 

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

Quốc định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) với UBND huyện và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội.  

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 

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 Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới. 

Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động, xuất nhập cảnh cho người lao động; Kết 

nối cung - cầu lao động giữa người lao động và các đơn vị tuyển dụng lao động; 

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. 

 Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất (nếu có) kết quả 

thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Trên đây là Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua 

biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 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 

phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động, 

Việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 02053 775 469/ 02053 876 682) để cùng 

phối hợp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Trung tâm DVVL tỉnh; 

- Phòng KHTC, VP Sở;  

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

 

 

 

             

 

Hà Thị Hải Yến 
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