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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, tổ chức Hội thảo việc làm và giới thiệu lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2022 
______________ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học 
sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo 

hợp đồng giai đoạn 2021 -2025. Ban chỉ đạo tuyên truyền tổ chức Hội thảo việc 
làm và giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng huyện Trà Cú, 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tổ chức Hội thảo việc làm và giới thiệu người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2022, 

cụ thể sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cung cấp thông tin về lĩnh vực lao động, việc làm và thị trường lao động 
trong và ngoài nước cho người lao động nắm. 

- Tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội trao đổi trực tiếp với người sử 
dụng lao động (các công ty, doanh nghiệp…) để từ đó, có cơ hội tìm được việc làm 

phù hợp. 

2. Yêu cầu 

- Cung cấp các thông tin về các chính sách khi người lao động tham gia đăng 

ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm và đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng 
lao động, nhằm giảm rủi ro, môi giới người lao động. Đảm bảo cho người lao động 

có việc làm và thu nhập ổn định, được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1 Nội dung tuyên truyền: Hướng dẫn cho lao động tham gia các sàn giao 

dịch việc làm, triển khai cho người lao động nắm rõ chủ trương của Đảng, chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước về chính sách việc làm và đưa người lao động đi làm 
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việc ở nước ngoài theo hợp đồng để bản thân người lao động nhận thức đầy đủ, 

tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp, chủ động trang bị kiến thức (học ngoại ngữ, 
đào tạo tay nghề), rèn luyện tính kiên nhẫn, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, có ý chí vượt khó, phải tiết kiệm để vừa có tiền trả nợ vay khi đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng và có vốn khi trở về nước đầu tư sản xuất, kinh doanh... 

1.2. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp tại buổi hội thảo đối 

thoại trực tiếp với người lao động, trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của 
huyện, tuyên truyền qua mạng xã hội, Facebook, Zalo và tuyên truyền trực tiếp đến 

tận gia đình người lao động… 

2. Tổ chức hội thảo việc làm và giới thiệu người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

2.1. Đối tượng, số lượng: 

* Về phía tỉnh, mời: (15 đại biểu). 

Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh (Nhờ Trung tâm mời Công ty, doanh 

nghiệp tham dự buổi hội thảo).  

* Về phía huyện, mời: (37 đại biểu). 

Đại diện lãnh đạo: Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; thành viên Ban Chỉ 
đạo Tổ chức hội thảo việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn huyện; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; Trung tâm Giáo dục thường xuyên – 
Hướng nghiệp dạy nghề huyện; Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông 

đóng trên địa bàn huyện. 

* Cấp xã: gồm 17 xã, thị trấn: (132 đại biểu). 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động – Thương binh 

và Xã hội); Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng ban nhân 

dân ấp - khóm. 

* Về phía người lao động gồm: (255 đại biểu). 

- Đối tượng: Lao động từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi trên địa bàn huyện, có nhu 
cầu tìm kiếm việc làm và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. 

- Số lượng: 255 lao động (mỗi xã, thị trấn 15 lao động). 

2.2 Hình thức tổ chức hội thảo: Hội thảo được tổ chức theo hình thức phân 

cụm, chia làm 03 cụm, cụ thể là: 

- Cụm số 1 (5 xã), gồm: Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu và 

Tân Hiệp (tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn) 
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- Cụm số 2 (6 xã, thị trấn), gồm: Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, thị trấn Trà 

Cú, Long Hiệp, Thanh Sơn và Kim Sơn (tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

thị trấn trà Cú) 

- Cụm số 3 (6 xã, thị trấn), gồm: Hàm Giang, Hàm Tân, Đại An, thị trấn 

Định An, Ngọc Biên và Định An (tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đại 

An) 

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: dự kiến tổ chức hội thảo trong tháng 03/2022 (sẽ có thông báo 
chính thức sau). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã được chọn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Tổng kinh phí tổ chức là: 31.075.000đ trong đó: 

 1. Kinh phí do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hỗ trợ:  11.370.000đ. 

 Hỗ trợ tiền ăn: 30.000đ/người, cho đối tượng người lao động và cán bộ 

không hưởng lương là Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 

 - Người lao động: 255 lao động X 30.000đ                            = 7.650.000đ 

 - Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 124 ấp, khóm X 30.000đ  = 3.720.000đ 

 2. Kinh phí của huyện cấp:                                                  19.705.000đ.  

  a/ Hỗ trợ tiền nước uống: 20.000đ/người, cho đối tượng:     4.940.000đ 

 - Cấp huyện: 37 đại biểu X 3 buổi X 20.000đ                        = 2.220.000đ 

 - Cấp xã: 17 xã thị trấn X 8 đại biểu X 20.000đ                     = 2.720.000đ 

 b/ Hỗ trợ 35.000đ cho đối tượng:                                           13.265.000đ 

 - Người lao động: 255 lao động X 35.000đ                           = 8.925.000đ 

 - Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 124 ấp, khóm X 35.000đ =  4.970.000đ 

 c/ Tiền cắt băng rol: 500.000đ X 3 điểm                               =  1.500.000đ 
 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã: 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động hiểu 

mục đích, ý nghĩa của buổi hội thảo. 
 - Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giới thiệu 

việc làm tỉnh chuẩn bị đầy đủ các nội dung (tài liệu, tờ rơi) có liên quan đến công 
tác tổ chức tuyên truyền để cấp phát cho đối tượng tham dự hội thảo. 

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh chuẩn bị khẩu trang y tế, nước rửa tay xác khuẩn và 
các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức hội thảo việc làm và đưa người lao 
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động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng để thông tin cho các 

ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động nắm. 
 - Tổng hợp, báo cáo số người lao động tham gia hội thảo, người lao động 

tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chuẩn bị kinh phí tổ chức 

Hội thảo và quyết toán kinh phí đúng theo quy định. 

 2. Các ngành, đoàn thể huyện:  

 Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Huyện đoàn theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao tổ chức tuyên truyền, vận động đưa hội viên hoặc người lao động ở ấp, 

khóm có nhu cầu tìm việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 
đồng cùng tham gia hội thảo. 

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện: 

 Phụ trách tuyên truyền trên Đài truyền thanh mỗi ngày 01 lần về mục đích, 

ý nghĩa của buổi hội thảo. Phát thanh trước ngày tổ chức hội thảo 01 tuần, liên tục 
05 ngày. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:  

Phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, rà soát, lập danh 

sách Hội viên, Đoàn viên, người lao động có nhu cầu tìm việc làm trong ngoài tỉnh 
và người lao động có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia 
hội thảo. Đồng thời, giao công chức văn hóa xã hội, phụ trách công tác việc làm 

tổng hợp danh sách người lao động đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu đính kèm) 
gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 05/3/2022 và 

chịu trách nhiệm theo dõi người lao động đến tham dự hội thảo.  

Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện có khó khăn 
vướng mặc kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo nắm./. 

               
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH (b/c); 
- Trung tâm DVVL tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện có liên quan; 
- Thành viên BCĐ; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Lưu:  

 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tăng Thị Thắm 
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