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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  

theo hợp đồng trên địa bàn xã Tân Phú Đông năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 50 /KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của 

UBND thành phố Sa Đéc về thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  năm 2022 

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông xây dựng Kế hoạch triển khai  công tác 

đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn xã 

Tân Phú Đông năm 2022 như sau: 

I. Tình hình công tác đưa lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo 

hợp đồng trên địa bàn xã Tân Phú Đông 

Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

là nhiệm vụ chính trị nhằm năng cao chất lượng nguồn lao động là giải pháp thực 

hiện đề án tái cơ cấu nhành nông nghiệp, thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp, thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động góp phần phát triển 

kinh tế địa phương. Tính thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Tân Phú Đông có 02 

lao động tham gia làm việc ở nước ngoài , trúng tuyển chờ xuất cảnh 04 lao động 

II. Chỉ tiêu trong năm 2022: chỉ tiêu được Thành phố giao là 13 lao đông,  

III. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, nhân dân về 

chủ trương, chính sách của xã về tăng cường công tác đưa người đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài. 

- Nâng cao trách nhiệm của các ngành, hội đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên người dân tích cực hưởng ứng, tham gia 

công tác đưa người lao động xã Tân Phú Đông đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài.  

- Tổ chức cho người lao động trong xã đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 

góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư thừa lao động; giảm 

nghèo. 

- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề và tác phong làm việc 

công nghiệp, bổ sung nguồn lao động cho địa phương vào các doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu: 



- Việc triển khai kế hoạch phải được triển khai nghiêm túc, xác định đây là 

nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là chủ trương lớn của xã. 

- Phải tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa người đi lao động 

có thời hạn ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

- Công tác đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài của địa phương 

cần đi vào chiều sâu, thực sự có hiệu quả và bền vững nhằm hoàn thành chỉ tiêu 

Kế hoạch đề ra. 

IV. Đối tượng : 

- Đoàn viên, hội viên chi tổ hội đang cư ngụ trên địa bàn xã, bộ đội xuất ngũ 

trở  về địa phương. 

- Phối hợp cùng với các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 

Cựu chiến binh, Hội Nông dân cùng tham gia để tổ chức tốt công tác tuyên truyền 

trong lực lượng quần chúng Hội viên về ý nghĩa của việc đưa người lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

V.Thời gian, địa điểm triển khai Kế hoạch, và thực hiện Kế hoạch: 

 1. Thời gian triển khai: 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022. 

 2. Địa điểm:Hội trường UBND xã. 

 3.Thời gian thực hiện: các ban ấp, đoàn thể, ban chỉ huy quân sự xã rà soát  

các đối tượng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài báo cáo đồng chí cho Đồng 

chí Hải làm tham mưu tổ chức tư vấn tại UBND xã hoặc thành lập đoàn đến từ hộ 

dân để tư vấn, hay giới thiệu qua trung tâm giới thiệu Việc làm tại TPCao Lãnh 

VI. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 

VII. Tổ chức thực hiện: 

1. Công chức Văn hóa- Xã hội:  

             - Tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch và triển khai tuyên truyền đưa 

người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2022.              

- Chủ trì phối hợp với UBMTTQVN xã, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, 

Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh, Ban nhân dân các ấp tuyên truyền những Chủ 

trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về đưa lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài trong Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân 

- Lồng ghép các buổi tuyên truyền xuất khẩu lao động trong các buổi hỗ 

trợ chi trả tiền điện, và các cuộ cuộc tuyên truyền của các hội đoàn thể và các buổi 

đối thoại với hộ nghèo. 

2. Cán bộ truyền thanh: 

- Truyền thanh trên trạm truyền thanh của xã những Chính sách ưu đãi 

cho người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 

- Thông báo những ngành, nghề, những nước cần tuyển dụng lao động 

cho người dân biết rộng rãi. 



 3. Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB: Chủ trì 

phối hợp với ban nhân dân 05 ấp, các tổ trưởng tổ vay vốn lập danh sách các con 

em có nguyện vọng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, các Học sinh, sinh viên 

mới ra trường nhưng chưa có việc làm, hoặc làm nhưng thu nhập thấp để báo cáo 

về trên cùng đến tận nhà để tư vấn hoặc tổ chức 01 buổi tại hội trường cho cán bộ 

phòng, trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn. Làm vai trò nồng cốt theo Kế hoạch 

liên tịch. 

   4. Ban chỉ huy quân sự xã: 

Lập danh sách số thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa 

phương có nguyện vọng đi lao động ở nước ngoài gởi về cho đồng chí phụ trách 

thương binh xã. 

5. Ban Chỉ huy Công an xã: Kịp thời cung cấp về thông tin cá nhân của 

lao động khi có yêu cầu. 

6. Đề nghị UBMTTQVN xã: Thường xuyên phối hợp với các thành viên 

Ban công tác Mặt trận để tuyên truyền đến các hộ dân cùng tham gia công tác đưa 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài mang lại hiệu quả cao. 

7. Ban nhân dân 05 ấp: 

Phối hợp cùng đoàn tham gia các buổi tuyên truyền vận động người lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, do tình hình địa bàn từng ấp sẽ có có 

sự phân bổ chỉ tiêu cho hợp lý 

    8. Tài chính - kế toán: Tham mưu cho UBND xã trong công tác thanh 

quyết toán tài chính theo đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện Kế 

hoạch. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài năm 2022 của UBND xã Tân Phú Đông./. 

Nơi nhận:  
- Phòng LĐTB&XH thành phố; 

- Đảng ủy xã; 

- UBND xã; 

- Như trên 

- Lưu: VT.                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Giàu 
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