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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các
công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động năm 2021
Căn cứ Đề án 10-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm
nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1268QĐ/UBND ngày 16/12/2020, của UBND huyện Bắc Hà về chỉ tiêu, kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Hà ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giải
quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong
nước và xuất khẩu lao động năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động và Chương trình đưa
người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu
lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của huyện, nâng cao thu nhập cho người
lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Nâng cao chất lượng nguồn lao động của huyện thông qua Chương trình
việc làm tại các Công ty, doanh nghiệp và công tác đưa người lao động đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài; là động lực, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động, góp
phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu
cầu của huyện.
2. Yêu cầu
- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải xác
định công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc tại các Công
ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và các biện
pháp thực hiện cụ thể để đẩy công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi
làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động trên địa bàn.
II. CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu chung: Năm 2021, tập trung giải quyết việc làm cho 1.290 lao
động, trong đó ít nhất đưa 380 lao động làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong
nước; 57 lao động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
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2. Chỉ tiêu cụ thể
- Đối với giải quyết việc làm tại các công ty, doanh nghiệp trong nước: Mỗi
xã, thị trấn phấn đấu đưa ít nhất 20 lao động trở lên.
- Đối với xuất khẩu lao động: Mỗi xã, thị trấn phấn đấu đưa ít nhất 03 lao
động trở lên.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành: Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức
quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tỉnh về tầm quan trọng của công tác giải
quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong
nước và xuất khẩu lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đưa nội dung công
tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh
nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa
phương, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Cơ chế chính sách
- Khuyến khích các Công ty, các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề,
lĩnh vực thu hút nhiều lao động trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chính sách cho
vay ưu đãi nguồn vốn giải quyết việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp
tác xã, hộ kinh doanh và người lao động, cho vay khởi nghiệp đối với lao động là
thanh niên. Rà soát, chọn lọc các Công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện pháp lý, có
năng lực hoạt động tốt để tham gia tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc.
- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách của tỉnh về hỗ trợ cho người
lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài đúng
quy định của Nhà nước; kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải
quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ.
- Hỗ trợ các Công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động trên địa bàn
huyện thông qua việc tổ chức các buổi tư vấn và giới thiệu việc làm.
3. Thông tin tuyên truyền
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước về công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc
tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động bằng nhiều hình
thức phù hợp; tuyên truyền trên pano, áp phích, thông qua các tổ chức chính trị - xã
hội, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với
giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp
trong nước và xuất khẩu lao động.
- Biểu dương những gương điển hình thành công sau khi đi làm việc trở về
địa phương phát triển kinh tế, để từng bước tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và làm
chuyển biến nhận thức của người dân.
4. Công tác phối hợp thực hiện
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải
quyết việc làm, vận động người lao động tham gia đi làm việc tại các Công ty,
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doanh nghiệp trong nước và ở nước ngoài; thăm hỏi, động viên gia đình có lao
động đang làm việc ở nước ngoài để thường xuyên nhắc nhở người lao động thực
hiện tốt công việc, chấp hành đúng quy định pháp luật của nước sở tại và về nước
đúng hạn khi hết hợp đồng; đồng thời thường xuyên đến gia đình có lao động hết
hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để vận động
gia đình động viên con em của họ sớm tự nguyện về nước.
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, các Công ty, doanh nghiệp, Công ty Xuất khẩu lao
động có uy tín, có năng lực tổ chức các buổi tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp
với nhu cầu tuyển dụng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn
có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ
chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.
- Củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý về lao động, việc
làm, kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm.
- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo
kết quả về Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo theo quy định.
2. Ngân hàng Chính sách Xã hội: Thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định,
giải ngân, thu hồi, xử lý nguồn vốn giải quyết việc làm và vốn cho vay đối với
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo đúng quy định.
3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết việc
làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Đưa tin, bài, hình ảnh; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương
điển hình về công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội huyện, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch này; tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp
chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt tuyên truyền về công tác giải quyết
việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp phổ biến, tuyên truyền
chủ trương chính sách của tỉnh, huyện trong công tác giải quyết việc làm, đưa lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động đoàn viên, hội
viên và người lao động đăng ký làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước
và xuất khẩu lao động hạn chế lao động đi làm thuê trai phép; tham gia kiểm tra,
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giám sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đạt mục tiêu và đúng với
chủ trương, chính sách đã đề ra.
Trên đây kế hoạch thực hiện công tác giải quyết việc làm, đưa người lao
động đi làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động
năm 2021. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn tổ
chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 10/12/2021./.
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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