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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LONG AN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                    
__________________________________________

Long An, ngày  18 tháng 02 năm 2020

ĐỀ ÁN
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 tỉnh Long An, giai đoạn 2020 – 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày   18 /02/2020 của UBND 

tỉnh)
_____________

I. THỰC TRẠNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC 
NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
(XKLĐ)), GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

1. Tình hình thực hiện
Long An là một trong 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu 

Long, là một trong 08 tỉnh, thành của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qui mô 
dân số 1.696.145 người, mỗi năm tăng dân số bình quân khoảng 20.000 - 22.000 
người. Số người tham gia hoạt động kinh tế 929.148 người, chiếm tỷ lệ 54,77% dân 
số. Nhu cầu giải quyết việc làm hàng năm khoảng 40.000 đến 43.000 lao động. 

Về cơ cấu lao động: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 40%; công 
nghiệp, xây dựng chiếm 31%; dịch vụ chiếm 29%. Số lao động làm việc trong khu 
vực nông nghiệp còn nhiều, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ thấp. Tỷ 
lệ thất nghiệp thành thị 3,5%. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 
70,28%, qua đào tạo nghề đạt 51,4%. Giải quyết việc làm bình quân cho 30.500 lao 
động/năm đạt 70% nhu cầu. Đây là vấn đề bức xúc, cần có nhiều giải pháp tạo việc 
làm mới cho người lao động (trong đó có XKLĐ), góp phần đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Công tác XKLĐ được xem là một trong những giải pháp lớn trong thực hiện 
chương trình trọng điểm giải quyết việc làm - giảm nghèo ở địa phương, kết quả 
thực hiện XKLĐ từ 2011 - 2019 (phụ lục đính kèm).

2. Kết quả thực hiện về nguồn vốn ủy thác cho vay Quỹ Giải quyết việc 
làm

Thực hiện 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 tỉnh đã thực 
hiện vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, kinh doanh...nhằm hỗ trợ tạo việc 
làm, đặc biệt là giải quyết lao động nhàn rỗi tại nông thôn, tạo điều kiện mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng cho 
vay nặng lãi, tín dụng đen.

- Tổng nguồn vốn cho vay: 132.339 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Trung 
ương: 79.667 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương: 45.372 triệu đồng. Tổng 
doanh số cho vay đạt 465.908 triệu đồng với 35.757 lượt hộ vay vốn, tổng doanh số 
thu nợ đạt 393.655 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 118.810 triệu đồng với 3.773 
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khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tạo và duy trì việc làm cho 
60.313 lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 19.586 triệu đồng, tổng doanh số cho vay: 
25.819 triệu đồng với 842 lượt hộ vay vốn, tổng doanh số thu nợ: 9.069 triệu đồng, 
dư nợ cho vay đạt 18.619 triệu đồng với 502 khách hàng còn dư nợ, vốn tồn 967 
triệu đồng do thu hồi chưa giải ngân. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tạo và duy trì 
việc làm cho 842 lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Về nguồn vốn ngân sách huyện: 25.786 triệu đồng, tổng doanh số cho vay: 
20.976 triệu đồng với 503 lượt hộ vay vốn, tổng doanh số thu nợ: 470 triệu đồng, dư 
nợ cho vay đạt 20.616 triệu đồng với 475 khách hàng còn dư nợ, vốn tồn 5.170 triệu 
đồng do thu hồi và nhận bổ sung vốn vào cuối tháng nên chưa giải ngân. Nguồn vốn 
cho vay đã góp phần tạo và duy trì việc làm cho 503 lao động trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả cho vay XKLĐ
- Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở 

nước ngoài được triển khai từ năm 2004 đến nay, tổng doanh số cho vay của chương 
trình đạt 9.775 triệu đồng, với 377 lượt người lao động được vay vốn đi làm việc ở 
nước ngoài. Doanh số thu nợ đạt 9.286 triệu đồng. Dư nợ đạt hơn 489 triệu đồng. 
Từ năm 2015 đến tháng 9/2019, tỉnh chỉ giải ngân cho 18 lượt lao động vay vốn đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng doanh số cho vay đạt 791 triệu đồng. 
Nguồn vốn này chủ yếu từ Trung ương phân bổ, ngân sách tỉnh và các doanh nghiệp 
chưa có nguồn vốn tham gia cho vay XKLĐ.

- Đại đa số người lao động được vay vốn sau khi kết thúc hợp đồng xuất khẩu 
lao động, trở về nước đều có tích lũy thu nhập và hoàn trả vốn vay đúng hạn. 

- Nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, có 
điều kiện gửi tiền về giúp gia đình có vốn để sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bản 
thân người lao động cũng được nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ tay nghề, tác 
phong làm việc, nâng cao hiểu biết, tăng thu nhập cải thiện đời sống và thoát nghèo. 
Vốn đầu tư cho vay của chương trình được người dân đón nhận và đồng tình ủng hộ, 
góp phần đáng kể vào chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

4. Đánh giá chung
4.1. Thuận lợi
Công tác XKLĐ những năm gần đây có chuyển biến tích cực. Số người đăng 

ký tham gia XKLĐ ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đạt được kết quả 
trên, trước hết là có chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự 
phối hợp giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp XKLĐ, đặc biệt là người lao 
động đã có những nhận thức mới về vị trí, vai trò quan trọng của công tác XKLĐ 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từ đó người lao động quyết tâm và 
chủ động quan hệ với các doanh nghiệp để đi XKLĐ.

4.2. Một số khó khăn, hạn chế - nguyên nhân
4.2.1. Khó khăn - hạn chế
Số lượng lao động tham gia XKLĐ còn khiêm tốn so với tiềm năng của lực 

lượng lao động và nhu cầu đi XKLĐ ở địa phương. Trình độ tay nghề, ngoại ngữ của 
người lao động còn thấp, khó tham gia vào thị trường lao động có yêu cầu cao. Người 
lao động tự quan hệ với công ty XKLĐ, sự tham gia của nhà nước mà trực tiếp là các 
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đơn vị dịch vụ công chưa nhiều. Công tác theo dõi, quản lý người lao động đi và về 
chưa chặt chẽ, chưa nắm được thông tin đầy đủ về thu nhập của người lao động và hoạt 
động của người đi XKLĐ sau khi về nước.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ XKLĐ cho lao động thuộc nhóm 1 (hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách,…) theo Thông tư liên tịch số 
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại 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 chưa thực hiện được. 

4.2.2. Nguyên nhân 
- Khách quan:
Nhận thức của các ngành, các cấp về XKLĐ chưa đầy đủ, chưa quan tâm 

đúng mức đến công tác XKLĐ.
Thông tin về công tác XKLĐ còn ít, chưa thường xuyên và chưa đến với 

người lao động đầy đủ và tin cậy, người lao động chưa thật sự tin tưởng và mạnh 
dạn tham gia XKLĐ. Thông tin thị trường lao động ở một số nước có điều kiện làm 
việc tốt chưa kịp thời, đầy đủ.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến XKLĐ còn 
hạn chế, nhận thức của một bộ phận người lao động hiểu chưa đúng về XKLĐ, dư 
luận về những mặt tiêu cực của XKLĐ, ảnh hưởng đến tâm lý người lao động có 
nhu cầu đi XKLĐ.

Chính sách hỗ trợ chưa tạo điều kiện và khuyến khích cho người lao động 
tham gia XKLĐ; về cơ chế cho vay ở các Ngân hàng chưa tạo điều kiện thuận lợi để 
người lao động tham gia XKLĐ, nhất là những hộ khó khăn về kinh tế không thuộc 
đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất, không có giấy tờ nhà đất thế chấp 
nên khó tiếp cận nguồn vốn tham gia XKLĐ; chính sách hỗ trợ học phí, học nghề, 
ngoại ngữ, chi phí xuất cảnh chưa tạo điều kiện cho người lao động tham gia 
XKLĐ. Nguồn lực đầu tư cho công tác XKLĐ còn thấp.

Số lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ lao động 
mất đất đi xuất khẩu lao động ít do trình độ học vấn thấp, kinh tế khó khăn không có 
tài sản thế chấp để vay thêm ngoài phần vay ưu đãi tín chấp.

Chưa có doanh nghiệp trực tiếp làm công tác XKLĐ trên địa bàn nên thiếu 
đầu mối triển khai, nắm bắt thị trường lao động; công tác điều hành XKLĐ gặp 
nhiều khó khăn, chưa kiểm soát được hoạt động XKLĐ và xử lý rủi ro xảy ra (nếu 
có).

Các doanh nghiệp thực hiện chưa tốt công tác thông tin, báo cáo kết quả 
tuyển lao động, số lao động về nước trước thời hạn hoặc bỏ trốn, chưa chủ động liên 
hệ với cơ quan quản lý nhà nước về lao động thông tin phản hồi về địa phương có 
giải pháp giúp đỡ, tạo việc làm mới cho người lao động, hoặc cùng với gia đình liên 
hệ, vận động, khuyên nhủ người lao động thực hiện pháp luật của nước sở tại, trở lại 
làm việc bình thường.

- Chủ quan: 
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Về phía người lao động, sự hiểu biết pháp luật lao động, tác phong làm việc, 
trình độ ngoại ngữ, tay nghề thấp nhưng muốn đi làm việc ở các nước có thu nhập 
cao. Người lao động có sự lựa chọn, so sánh làm việc trong nước, ngoài nước. Các 
khoản chi phí phải trả lớn, người lao động còn e ngại khi tham gia XKLĐ.

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐƯA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 
TỈNH LONG AN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025 (gọi tắt là Đề án 
XKLĐ)

Vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân được Đảng, Nhà 
nước xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. XKLĐ là 
hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp và nhiều lợi ích kinh tế khác, người lao động sẽ được đào tạo, tiếp thu 
khoa học công nghệ tiên tiến, cơ chế quản lý hiện đại, tác phong công nghiệp, nâng 
cao trình độ, tay nghề, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và một phần vốn  đầu tư 
phát triển sản xuất, tạo việc làm sau khi về nước. XKLĐ cũng tạo điều kiện thay đổi 
đời sống của người dân, nhiều người từ nghèo trở nên khá giả, nhiều người trở về 
nước đã trở thành các nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp, tạo nhiều việc làm cho 
lao động địa phương. XKLĐ được coi là ngành kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi 
ích kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Cùng với cả nước thì tỉnh cũng đã và đang 
chú trọng đến XKLĐ để góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống của 
người dân. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua người lao động tham gia XKLĐ còn ít, do 
nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là do chưa có chính sách 
hỗ trợ tạo điều kiện và khuyến khích người lao động tham gia XKLĐ, đặc biệt là 
chính sách hỗ trợ về vốn để đóng các khoản phí tư vấn, học phí: Đào tạo nghề, học 
ngoại ngữ, giáo dục định hướng; chi phí: Khám sức khỏe, làm hộ chiếu, tiền ăn 
trong thời gian học, phí môi giới đóng cho các công ty XKLĐ, tiền mua vé máy 
bay...v.v từ đó, rất nhiều người lao động có nhu cầu XKLĐ nhưng không thể đi 
được vì không có vốn hoặc thiếu vốn, đang rất cần sự hỗ trợ cho vay thêm từ ngân 
sách địa phương. 

Để tạo điều kiện cho người lao động trong tỉnh tham gia XKLĐ, có cơ hội 
tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, trong điều 
kiện Ngân sách Trung ương chỉ cho người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ và 
có đủ tài sản đảm bảo theo quy định, ngân sách tỉnh cần hỗ trợ thêm cho người lao 
động thuộc diện Ngân sách Trung ương hỗ trợ nhưng không có tài sản hoặc có tài 
sản nhưng không đủ đảm bảo vay vốn; những đối tượng khó khăn khác không thuộc 
đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cũng được vay vốn tham gia 
XKLĐ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Xuất phát từ yêu cầu trên, việc xây dựng và triển khai Đề án XKLĐ tỉnh Long 
An giai đoạn 2020 - 2025 là rất cần thiết, nhằm hỗ trợ kinh phí cho người lao động 
có nhu cầu đi XKLĐ, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội đi XKLĐ, tăng thu 
nhập cải thiện đời sống gia đình.
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2. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 29/11/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

ngày 19/6/2013;
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Nghị định số 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;

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 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 số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 
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; 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của 
liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
quy định tại 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 số 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.

- Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc Ban hành quy chế 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 trên địa bàn tỉnh Long An.

- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy 
định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

- Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND 
tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Tên Đề án: Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng tỉnh Long An, giai đoạn 2020 - 2025
2. Quan điểm
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Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần quán triệt các quan 
điểm sau:

- Tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhằm khai thác tốt tiềm năng lao 
động của địa phương, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống. Cần xác định đây là một nhiệm vụ 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải gắn liền với việc bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện Đề án đạt kết quả và hiệu quả cao nhất. Khắc phục 
những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, tránh tư tưởng bao cấp, ỷ lại của người 
lao động; không chạy theo số lượng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng 
mọi giá; phải có sự tham gia đóng góp từ phía gia đình và bản thân người lao động.

- Lao động ở nước ngoài tạo cơ hội cho người lao động nâng cao trình độ tay 
nghề, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động; góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn lao động. Vì vậy, phải chọn người có phẩm chất 
đạo đức, sức khỏe tốt; có ý chí vượt khó; có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay 
nghề, ngoại ngữ phù hợp. Chủ động tạo nguồn lao động có chất lượng, gắn dạy nghề 
với XKLĐ để đáp ứng nhu cầu của thị trường ngoài nước và giúp người lao động có 
thu nhập cao.   

- Tuyển chọn và đưa được lao động làm việc ở nhiều thị trường đa dạng, nhất 
là thị trường có điều kiện lao động tốt, thu nhập cao. Tạo cơ hội cho người lao động 
tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học đi làm việc ở nước 
ngoài; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động có hoàn cảnh kinh tế 
khó khăn có được việc làm ổn định, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

- Trong XKLĐ cần chọn các doanh nghiệp có uy tín, có độ tin cậy cao, có 
trách nhiệm để liên kết chặt chẽ, không để sai sót, gây ảnh hưởng đến người lao 
động; các doanh nghiệp XKLĐ cần lựa chọn thị trường lao động đảm bảo có điều 
kiện lao động tốt, thu nhập cao; ngành nghề đưa đi cần cân nhắc, lựa chọn theo yêu 
cầu ở từng thời điểm (trừ các ngành nghề và công việc, khu vực cấm theo danh mục 
được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành). 

- Người đi XKLĐ và gia đình phải có trách nhiệm bảo đảm sẽ thực hiện tốt 
các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại; cam kết trả nợ vay 
Ngân hàng đúng hạn (nếu có) và các cam kết trong hợp đồng đi làm việc ở nước 
ngoài.

3. Mục tiêu 
3.1. Mục tiêu chung
Quán triệt thông suốt và nhất quán trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội 

công tác XKLĐ, từng bước vực dậy và duy trì phong trào đưa lao động đi làm việc 
ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, thu hút ngoại tệ, góp 
phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo 
nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề, biết ngoại ngữ, có sức khỏe, có ý thức tổ 
chức kỷ luật, tác phong công nghiệp tham gia XKLĐ, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực 
đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.
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Đảm bảo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động thuộc thuộc hộ 
nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số 
theo quy định của Trung ương, người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động 
là thân nhân của người có công với cách mạng; người lao động thuộc hộ khó khăn 
về kinh tế; bộ đội, công an phục viên, xuất ngũ tham gia XKLĐ.

3.2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu năm 2020 đưa khoảng 500 người, từ năm 2021- 2025 mỗi năm 

đưa 1.000 lao động đi XKLĐ. Chỉ tiêu kế hoạch từng năm cụ thể:
- Năm 2020 phấn đấu đưa 500 lao động. 
- Năm 2021 - 2025 mỗi năm phấn đấu đưa 1.000 lao động trở lên.
4. Đối tượng và chính sách hỗ trợ tín dụng
Thực hiện theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

5. Nguồn kinh phí thực hiện
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi 

nhánh tỉnh Long An theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm của tỉnh.
- Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội - Chi nhánh tỉnh Long An. 
        6. Các giải pháp chủ yếu

6.1. Nâng cao công tác tuyên truyền 
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục sâu rộng tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là lực lượng thanh niên chưa tìm được việc làm, bộ đội  xuất ngũ, học sinh 
tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tham gia XKLĐ, 
góp phần tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng 
của toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện Đề án. 
          6.2. Về tài chính: Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

               Chỉ tiêu                               
Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Số lao động đi làm 
việc ở nước ngoài 
(người)

500 1000 1000 1000 1000 1000

Dự báo số lao động 
có nhu cầu vay vốn 
(người) 

400 500 500 500 500 500

Dự báo nhu cầu vốn 
(tỷ đồng) 60 75 75 75 75 75

Vốn thu hồi (tỷ đồng) 0 30 60 75 75 75

Ngân sách tỉnh cấp 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
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               Chỉ tiêu                               
Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025

tối thiểu hàng năm 
(tỷ đồng)

Ghi chú: Dự báo số người có nhu cầu vay vốn hàng năm khoảng 50% số người đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng; riêng 2020 tỷ lệ này là 80%.

6.3. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội 

ngũ giáo viên, cập nhật xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, phù hợp, nâng 
cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật cao, tạo nguồn lao động cung ứng theo nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp 
tham gia XKLĐ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

6.4. Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương 

liên quan thường xuyên theo dõi, phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu XKLĐ hàng 
năm, kịp thời khuyến khích, động viên và khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu 
biểu có thành tích.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn 01 đơn vị làm cầu nối giữa 
người lao động với doanh nghiệp có chức năng XKLĐ, tăng cường hoạt động mở 
rộng quan hệ tìm kiếm, chọn lọc đối tác tin cậy, đảm bảo XKLĐ chất lượng, hiệu 
quả, đúng quy định; đẩy mạnh liên kết đào tạo giáo dục định hướng, tư vấn, tuyển 
chọn lao động có chất lượng tốt, hạn chế thấp nhất lao động về nước trước thời hạn, 
chú trọng giáo dục pháp luật cho người lao động hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi, 
chấp hành pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại; chấp hành nội quy nơi làm 
việc, nơi ở; về thời gian làm việc, thời gian nghỉ; công việc làm, tiền lương tối thiểu, 
tiền lương làm thêm giờ…trường hợp có xảy ra tranh chấp, bồi thường hợp đồng, có 
trách nhiệm đàm phán làm rõ với doanh nghiệp XKLĐ giải quyết thỏa đáng, đúng 
pháp luật  đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

6.5. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình có người đi XKLĐ
Gia đình và người lao động phải cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký, mọi 

sai phạm, bội tín phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định 
hiện hành. Trường hợp về nước trước thời hạn, người lao động phải chịu trách 
nhiệm bồi thường mọi chi phí, thiệt hại gây ra (trừ lý do khách quan có cơ sở pháp 
lý chứng minh được gia hạn nợ vay) tránh làm tổn hại đến uy tín của người lao động 
và của quốc gia. Trường hợp bỏ trốn (cư trú bất hợp pháp) gia đình có trách nhiệm 
liên hệ người lao động tôn trọng pháp luật nước sở tại, không để bị bắt giữ, trục 
xuất, ảnh hưởng đến chính sách XKLĐ.

Cá nhân đi XKLĐ có trách nhiệm mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội cấp huyện hoặc tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh 
Long An để thuận lợi trong việc giao dịch, chuyển tiền.

6.6. Phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro 
6.6.1. Một số rủi ro có thể xảy ra
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- Từ phía chủ sử dụng lao động: Thực hiện không đúng cam kết như hợp đồng 
đã ký với người lao động; ngược đãi, đối xử không tốt, xâm hại quyền lợi đối với 
người lao động.

- Từ phía người lao động: Về nước trước hạn, không có khả năng chi trả các 
khoản vay, nợ; tự ý bỏ trốn, ra ngoài làm việc bất hợp pháp, không gửi tiền hàng 
tháng về cho người thân để trả nợ vốn vay theo hợp đồng đã ký.

- Yếu tố khách quan: Người lao động bị nạn do thiên tai, hỏa hoạn…và các 
rủi ro phát sinh khác.

6.6.2. Phương án xử lý rủi ro
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp triển khai thực hiện Đề án và quy chế 
phối hợp xử lý rủi ro khi người lao động đang làm việc ở nước ngoài, trình UBND 
tỉnh ban hành.     

7. Hiệu quả
7.1. Hiệu quả kinh tế (ước tính của năm 2020)
- Thu nhập của một lao động xuất khẩu bình quân là 1000 USD/tháng.
- Thời gian làm việc của một lao động bình quân là 36 tháng (03 năm).
- Tổng thu nhập của 500 lao động ước tính trung bình là:
1000 USD x 36 tháng x 500 người = 18.400.000 USD (tương đương 

396.000.000.000 đồng). 
- Ước tính chi phí cá nhân cho người lao động bằng 50% thu nhập, như vậy 

còn lại 50% tiết kiệm gửi về cho gia đình (trung bình khoảng 198.000.000.000  
đồng).

7.2. Hiệu quả xã hội
XKLĐ có thể xem là một giải pháp quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

lao động theo hướng công nghiệp, hiện đại, đào tạo người lao động tác phong công 
nghiệp, trình độ tay nghề, ngoại ngữ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có điều kiện tạo việc 
làm và tăng thu nhập, nâng dần mức sống của người dân, giảm nghèo, đóng góp cho 
xã hội sau khi trở về nước.

XKLĐ đạt được kết quả tốt sẽ kích thích người lao động nâng cao trình độ 
văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, tác phong công nghiệp tham gia thị trường lao động 
có chất lượng, giải quyết ổn định việc làm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp
Để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cần phải thành lập Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh, cấp huyện để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Cơ cấu thành viên Ban Chỉ 
đạo gồm:

- Ban Chỉ đạo tỉnh:
+ Đồng chí Chủ tịch hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn 

hóa - xã hội làm Trưởng ban.
+ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban 

Thường trực. 
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+ Thành viên Ban Chỉ đạo: Mời Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; các sở, ngành: 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 
tỉnh, Công An tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Long An, Báo 
Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. 

+ Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo, có nhiệm vụ tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc và 
phân công cụ thể trách nhiệm cho thành viên và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ 
đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. 

- Ban chỉ đạo cấp huyện: Cơ cấu thành phần theo thành phần của tỉnh và theo 
thực tế của từng địa phương cơ cấu các ngành thành viên có liên quan.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh
2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 
2025; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ban chỉ đạo và 
UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, xem đây là một trong những 
chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khen thưởng cuối năm của địa phương. 
Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và đến các tầng lớp nhân dân về 
công tác XKLĐ của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi 
nhánh tỉnh Long An và các đơn vị có liên quan: 

+ Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài; hướng dẫn các quy định về vốn vay, các quy định ràng buộc đối tượng vay 
vốn, quy chế xử lý rủi ro khi vay vốn và các vấn đề liên quan đến tài chính của Đề 
án. 

+ Xây dựng kế hoạch vốn vay trình UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội theo từng năm.

+ Có kế hoạch huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao 
động vay đi XKLĐ. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây 
dựng quy chế quản lý người lao động tham gia XKLĐ của tỉnh; xử lý rủi ro (nếu 
có), thẩm định, lựa chọn các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, uy tín, năng lực để 
phối hợp tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chú ý vào thị 
trường lao động có tiềm năng của Nhật Bản và Hàn Quốc, phù hợp nhu cầu của 
người lao động trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa 
các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Đề án trên đại bàn tỉnh.
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- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An (đơn vị trực 
thuộc Sở) chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương và người lao động thực hiện 
lập hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm xác nhận hồ sơ vay 
vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có chức 
năng XKLĐ, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ 
hàng quý, 06 tháng và năm (vào ngày 25 tháng cuối quý); báo cáo Trung ương và 
UBND tỉnh đột xuất theo yêu cầu. Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ, 
tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông 
Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Đề án XKLĐ của tỉnh; mục đích, ý nghĩa, chủ trương 
chính sách của Đảng và nhà nước về công tác XKLĐ (tài liệu do Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội cung cấp) để người lao động biết, tạo bước chuyển biến mới 
về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện công 
tác XKLĐ.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo
Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung 

học cơ sở, trung học phổ thông tham gia giáo dục nghề nghiệp; tạo nguồn lao động 
tham gia thị trường lao động và XKLĐ. 

2.4. Công an tỉnh
Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục xuất cảnh, theo dõi 

phát hiện và xử lý các đối tượng tiêu cực, lừa đảo gây thiệt hại cho người lao động 
tham gia XKLĐ. Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh 
nghiệp có tuyển dụng lao động tại địa phương đưa người tham gia XKLĐ.

2.5.  Sở Tài chính
Hàng năm, tùy theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh chủ trì, phối hợp Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án. 
2.6. Sở Ngoại vụ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý các rủi ro và hỗ trợ các 

vấn đề phát sinh khi người lao động sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền về công tác 

XKLĐ, cung cấp thông tin và mở rộng thị trường XKLĐ ở các nước có điều kiện 
lao động tốt, thu nhập cao. Mở rộng quan hệ với các đối tác, các nghiệp đoàn, các 
công ty sản xuất ở nước ngoài mở rộng hơp tác đưa lao động sang làm việc.

2.7 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phi thực hiện Đề án (nguồn ngân sách 

tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Long An). 
2.8. Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Long An
- Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính xây dựng kế hoạch vốn vay trình UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội 
phân bổ vốn vay theo quy định của Đề án.
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện 
chính sách cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; theo dõi, kiểm tra, thực 
hiện việc cho vay vốn; có kế hoạch thu hồi vốn đến hạn và xử lý nợ quá hạn trên địa 
bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và thông báo các thủ tục vay vốn, lãi suất, thời gian thu hồi vốn 
vay theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất biện pháp xử lý nợ, lãi vay đối với 
các trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn ủy thác theo định kỳ hàng tháng, quý và 
năm cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính 
để theo dõi, quản lý.

2.9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đẩy mạnh tuyên truyền đề án XKLĐ cho đối tượng quân nhân đang tham gia 

nghĩa vụ quân sự chuẩn bị ra quân của tỉnh; chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện 
hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch, cân đối 
đủ số lượng thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm, số thanh niên còn lại 
nếu đạt các điều kiện vận động tham gia XKLĐ, xem xét giải quyết kịp thời việc 
chứng nhận hồ sơ lý lịch cho lực lượng này.  

2.10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 
Tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

tham gia hưởng ứng Đề án XKLĐ của tỉnh. 
2.11. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An
- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đã được thẩm định đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện đưa lao động sang nước ngoài làm việc để 
tuyển người lao động tham gia XKLĐ. Phối hợp UBND cấp huyện, UBND cấp xã, 
tổ chức đăng ký, phân loại, tuyển chọn, đào tạo giáo dục định hướng đảm bảo chất 
lượng lao động. Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cho người lao động; thông báo rõ các 
khoản chi phí, tiền lương, điều kiện làm việc, điều kiện ăn, ở cho người lao động 
đăng ký tham gia XKLĐ.

- Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động và đào 
tạo nghề, tạo nguồn cung ứng cho các doanh nghiệp XKLĐ; thường xuyên theo dõi, 
quản lý chặt chẽ tình hình lao động đi xuất khẩu lao động.

- Phối hợp với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo dõi, cập nhật tình hình về người lao động trong thời gian làm việc; yêu cầu các 
doanh nghiệp phối hợp với đơn vị sử dụng lao động ở nước ngoài bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động trong suốt thời gian ở nước ngoài theo quy định 
của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động để quản lý và trợ giúp, hỗ trợ người lao 
động trước, trong và sau thời gian làm việc ở nước ngoài.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn người lao động đề nghị vay vốn, thẩm định 
bước đầu trước khi chuyển sang NHCSXH chi nhánh Long An cho vay vốn. Phối 
hợp với UBND cấp xã đôn đốc, nhắc nhở người lao động thanh toán các khoản tiền 
vay và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội thu hồi vốn vay.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng cho Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định. Báo cáo đột xuất số lao động 
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về nước trước hạn về thường trực Ban Chỉ đạo, Ngân hàng Chính sách xã hội chi 
nhánh tỉnh Long An, Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nơi 
có người lao động tham gia. 

2.12. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Đề án XKLĐ. Xây dựng nội dung, 

chương trình đa dạng, phong phú và sáng tạo về nội dung và hình thức tuyên truyền, 
tạo sự chú ý cho người lao động tích cực tham gia XKLĐ.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền 
thông về mục đích, ý nghĩa, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công 
tác XKLĐ đến người lao động biết, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng 
cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác XKLĐ.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu XKLĐ cho cấp xã, gắn 

nhiệm vụ XKLĐ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và là chỉ tiêu quan trọng trong việc 
đánh giá khen thưởng cuối năm của địa phương.

- Chỉ đạo phòng, ban chức năng cấp huyện, UBND cấp xã: 
+ Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về XKLĐ đến các tầng lớp 

nhân dân, cũng như về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài.

+ Chủ động và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An và các 
doanh nghiệp XKLĐ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn 
lao động đảm bảo theo yêu cầu; xem xét xác nhận hồ sơ vay tín chấp cho người lao 
động được vay thuộc đối tượng ưu tiên và các đối tượng khó khăn về kinh tế theo 
thông báo trúng tuyển và giấy xác nhận của doanh nghiệp XKLĐ; phối hợp với 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An đôn đốc thu hồi nợ vay; hỗ trợ, tạo việc làm 
cho lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động XKLĐ, theo dõi hoạt 
động của các doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn. Chọn tập thể, cá nhân có thành tích 
tốt, kịp thời động viên, khen thưởng, nêu gương điển hình, tổ chức sơ, tổng kết rút 
kinh nghiệm công tác XKLĐ ở địa phương.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo về 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy 
định.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
+ Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ấp, khu phố lựa chọn, 

vận động người lao động tham gia XKLĐ. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và làm 
tiêu chí đánh giá khen thưởng cá nhân và tập thể.  

+ Chịu trách nhiệm xác nhận hồ sơ cho người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng.

+ Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, các 
cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến 
hạn, nợ quá hạn; kiểm tra, phúc tra hộ vay vốn bị rủi ro trên địa bàn.
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+ Đề xuất ý kiến xử lý rủi ro của người vay vốn; định kỳ hàng tháng, quý, 
năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện để tổng hợp, báo cáo Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.

Trên đây là Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025 của UBND tỉnh, yêu cầu lãnh đạo sở,ban, 
ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An nghiêm túc 
triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời 
phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
chỉ đạo thực hiện./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần
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Phụ lục 

Thị trường

Năm Tổng số
Nhật 
Bản

Hàn 
Quốc Đài Loan Malaysia Nước 

khác

2011 40 2 36 2

2012 21 1 15 5

2013 21 15 4 2

2014 54 40 2 7 4 1

2015 129 90 7 30 2

2016 168 140 12 15 1

2017 179 148 4 25 2

2018 123 100 9 10 4
2019 479 426 7 46 0

Tổng cộng 1214 962 92 144 6 10
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