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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/8/2022, tại Phòng Tiếp công dân Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có:  

- Ông Nguyễn Quang Lộc – Chuyên viên phòng Lao động, Việc làm – Bảo 

hiểm xã hội; 

- Bà Nông Thị Thanh Tường – Chuyên viên Thanh tra. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến phản ánh, hỏi chính sách, trong đó công 

dân và vụ việc thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Chi Lăng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Triệu Khắc Hiếu - Địa chỉ: Khu Minh Hoà, thị trấn Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 

Nội dung: Ông Triệu Khắc Hiếu hỏi về việc đăng ký nhu cầu đi lao động thời 

vụ tại Hàn Quốc. Ông nhận được thông tin từ khu dân cư triển khai nên ông trực tiếp 

lên Sở đề nghị tư vấn cụ thể. 

Kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn như sau: Thông 

tin ông nhận được từ khu dân cư triển khai đăng ký nhu cầu đi lao động thời vụ tại 

Hàn Quốc là đúng. Ngày 01/8/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ban hành 

Công văn số 1337/SLĐTBXH-LĐVLBHXH V/v rà soát lao động có nhu cầu đi làm 

việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình  thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, 

gửi UBND các huyện, thành phố. Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố 

phối hợp, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền và tổng hợp số lao 

động trên địa bàn có nhu cầu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc báo cáo về Sở tổng 

hợp trước ngày 12/8/2022. Tuy nhiên, đây là bước rà soát nhu cầu để Sở làm căn cứ 

tham mưu cho UBND tỉnh trao đổi thống nhất với cấp tỉnh nước Hàn Quốc về thí 

điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác 

giữa các địa phương của hai nước. Sau đó sẽ có văn bản triển khai cụ thể, nếu ông đủ 

điều kiện và có nhu cầu có thể đăng ký tại khu dân cư nơi ông thường trú. 

2. Bà Nguyễn Hoàng Mai Linh (Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hà Sơn) 

– Địa chỉ: số 21, đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn:  

Nội dung: Bà Nguyễn Hoàng Mai Linh hỏi về hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài. 
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Kết quả: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi và hướng dẫn như 

sau:  

- Đối với hồ sơ yêu cầu chấp thuận sử dụng lao động, theo quy định tại Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm những nội dung 

sau: 

+ Về xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: Trước ít nhất 30 

ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà 

thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với 

từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải 

trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 

việc (Theo mẫu số 01/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-

CP). 

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(Theo mẫu số 02/PLI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP) 

trước ít nhất 30 ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

+ Về thông tin công ty tuyển dụng người lao động: Tên công ty, mã số thuế, 

địa chỉ trụ sở chính. 

+ Về thông tin liên quan đến vị trí được tuyển dụng: Số lượng, kinh nghiệm 

làm việc, địa điểm, thời gian làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài,... 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 

tháng 8/2022 để các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng LĐVL-BHXH; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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