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V/v Tăng cường công tác quản lý, 

tuyển dụng lao động và đưa người 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  

 

Hạ Hòa, ngày       tháng  4  năm 2021                   

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm và đi xuất khẩu lao 

động của người lao động, một số cá nhân, tổ chức đi tuyển chọn lao động hoặc 

thông báo tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng qua mạng xã 

hội Facebook, Zalo, Youtube và các Website,… thông tin tuyển dụng việc làm 

và xuất khẩu lao động đánh vào tâm lý của người tìm việc “Việc nhẹ - Lương 

cao - Đi làm ngay” hoặc đi xuất khẩu lao động ở các thị trường có thu nhập cao 

như Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… không yêu cầu các điều kiện về sức 

khỏe, kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ... Khi người lao động có nhu cầu sẽ được 

hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, yêu cầu người lao động nộp một khoản tiền để 

nhận việc làm hoặc chờ xuất cảnh, sau khi nhận được tiền của lao động các cá 

nhân, tổ chức sẽ xóa dấu vết trên mạng Internet, bỏ trốn hoặc nêu ra các lý do để 

trì hoãn trả tiền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của người lao động,... 

Nhằm ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân không có chức năng hoạt 

động dịch vụ việc làm hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lợi 

dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật của người lao động để 

lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trục lợi bất chính gây bức xúc cho người lao động và 

nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của nhà nước về chính 

sách giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đến người lao động, khi có nhu 

cầu tìm việc làm trong nước và ngoài nước, người lao động chủ động liên hệ với 

cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để được tư vấn, giới thiệu các đơn vị 

hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp xuất khẩu lao động có chức năng và 

được cấp giấy phép hoạt động chính thống; Cảnh giác, thận trọng với các thông 

tin tuyển dụng trên mạng xã hội và các Website chứa nội dung "Tuyển dụng - 

Việc làm" hoặc “Xuất khẩu lao động".  

2. Tuyên truyền đối với người lao động khi phát hiện các hoạt động môi 

giới, lừa đảo cần lưu số điện thoại, ghi âm, ghi hình các nội dung trao đổi, giấy 

nhận tiền, tài khoản ngân hàng,…của đối tượng và thông báo ngay cho cơ quan 
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Công an nơi người lao động cư trú để xác minh, điều tra xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị, 

các doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn lao động tại địa phương theo quy định của 

pháp luật (giấy phép hoạt động và đơn hàng,…). Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

những hành vi tiêu cực, lừa đảo; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm 

nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp.  

4. Các xã, thị trấn yêu cầu các doanh nghiệp đến làm việc tại địa phương 

phải báo cáo kết quả công tác tuyển dụng lao động tại địa phương, theo quy định 

tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 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; gửi về UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện qua 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm./. 

  

Nơi nhận : TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Lao động-TB&XH (b/c); 

- CT ; các PCT; 

- Phòng VHTT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Như kg; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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