
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-LĐTBXH         Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v thực hiện hỗ trợ người lao 
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đoạn 2021-2030 

 
 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

  

Thực hiện Công văn số 1429/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06 tháng 9 năm 2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về hướng dẫn thực hiện 

hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030. 

 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 về Phát 

triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 30/8/2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng, UBND Thành phố triển khai hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và giao nhiệm vụ cho 

các đơn vị như sau: 

 I. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 1. Đối tượng hỗ trợ 

 Người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc 

Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

 2. Nội dung và mức hỗ trợ 

 2.1. Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người 

dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

 - Đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề: Theo chi phí thực tế, tối đa theo 

mức quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; 

 - Tiền đào tạo ngoại ngữ: tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học; 

 - Tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 đồng/người/ngày; 

 - Tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng; 
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 - Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày 

dép..) mức 600.000 đồng/người; 

 - Chi phí đi lại (01 lượt đi và về): 

 + Đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên: 

200.000 đồng/người/khóa học; 

 + Đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên: 300.000 

đồng/người/khóa học; 

 - Hỗ trợ chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, bao gồm: 

 + Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy phép xuất cảnh: mức chi theo quy định tại 

Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; 

 + Phí cung cấp lý lịch tư pháp: mức chi cho đối tượng không được miễn 

phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông 

tin lý lịch tư pháp; 

 + Lệ phí làm thị thực (visa): chi theo mức quy định hiện hành của nước tiếp 

nhận lao động; 

 + Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa: 750.000 đồng/người. 

 2.2. Đối với người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ cận nghèo đang 

sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 Được hỗ trợ đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa 

theo mức quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ 

theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo mức hỗ trợ 

đối với đối tượng người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh 

thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

 3. Hình thức hỗ trợ 

 3.1. Hỗ trợ đào tạo, bổ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động 

thuộc đối tượng được hỗ trợ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở 

đào tạo nghề, ngoại ngữ hoặc doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

 3.2. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực 

hiện dịch vụ hoặc người lao động đã hoàn thành khóa học từ trước đó thì thực 

hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở 

nước ngoài căn cứ các hoá đơn, chứng từ thực tế. 
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 4. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí được giao trong chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

 5. Thủ tục thanh quyết toán 

 5.1. Đối với kinh phí Thành phố: Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch Thành phố. 

 5.2. Đối với kinh phí do Sở Lao động - TB&XH thực hiện 

 - Hợp đồng và thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo; 

 - Bảng kê chứng từ thanh quyết toán các nội dung chi cho lớp đào tạo nghề, 

ngoại ngữ cho người lao động; 

 - Các chứng từ có liên quan đến chi phí tổ chức đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, sinh 

hoạt phí, tiền ở, trang cấp ban đầu, đi lại, khám sức khỏe và làm thủ tục xuất cảnh 

cho lao động (bản gốc lưu tại doanh nghiệp; bản phô tô lưu tại Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội). 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 

 - Tham mưu cho UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn triển khai thực 

hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các văn 

bản quy định hiện hành. 

 - Phối hợp với với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường phổ 

biến các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 đến người lao động trên địa bàn; hướng dẫn người lao động hoàn thiện 

các giấy tờ để làm thủ tục thanh toán. 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện tư 

vấn, tuyển chọn người lao động đi làm việc ngoài nước phù hợp với khả năng, 

nguyện vọng của người lao động. 

 - Thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với các doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo 

để đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động; thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho 

người lao động đối với trường hợp người lao động đã hoàn thành khóa học đủ 

điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Đài 

Loan và các thị trường khác được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận. 

 - Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết 

quả thực hiện hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 6 

tháng), trước ngày 10/12 (đối với báo cáo năm). 
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 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

 Tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn thủ tục thành quyết toán kinh phí để 

thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng lao động ở nước ngoài 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố theo Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030. 

 3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố 

 Chủ trì, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ cho người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động lao động tại Tiểu dự án 3, Dự án 5 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 - Tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 đến người lao động trên địa bàn để người 

lao động biết và thụ hưởng; hướng dẫn người lao động hoàn thiện các giấy tờ để 

làm thủ tục thanh toán theo quy định. 

 - Phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện tư vấn, tuyển chọn người lao động 

đi làm việc ngoài nước phù hợp với khả năng, nguyện vọng của người lao động. 

 - Thường xuyên rà soát, nắm đối tượng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, 

tổng hợp danh sách người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài gửi Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh tư vấn, hỗ trợ thông tin thị trường lao động cho người lao động. 

 5. Đề nghị các doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo 

 - Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, UBND 

các xã, phường trên địa bàn tổ chức tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng theo đơn hàng đã được Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội thẩm định. 

 - Tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động tuyển chọn để tham 

gia đi làm việc ở nước ngoài bảo đảm đúng thời gian và đạt yêu cầu về chất lượng 

sau khóa đào tạo để xuất cảnh. 

 - Hướng dẫn người lao động các thủ tục, giấy tờ liên quan đến hỗ trợ kinh 

phí, thanh toán kinh phí đầy đủ cho người lao động theo quy định. 

 - Ký hợp đồng đặt hàng và làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người lao động đi làm việc tại thị 

trường Hàn Quốc) hoặc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố (đối 

với người lao động đi làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan và các thị 
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trường khác được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận) theo quy định tại 

Điều 24 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 về quy định về giao nhiệm 

vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

 6. Đề nghị người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

 Hoàn chỉnh các loại giấy tờ theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành 

phố hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ theo quy định. 

 Căn cứ nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn, UBND các xã, 

phường, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực việc làm, đào tạo nghề 

phối hợp thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn Thành phố giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025./. 

  

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở Lao động - TBXH tỉnh CB; 

- CT, các Phó CT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể TP; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (p/h); 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP; 

- Phòng Lao động - TB&XH TP; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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