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  GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025  

  

 

A. Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC  

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

 

 

I. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 

Giải quyết việc làm cho người lao động có ý nghĩa chiến lược đối với bất 

kỳ quốc gia nào, bởi tình trạng lao động thất nghiệp, thiếu việc làm là nguồn gốc 

sâu xa của sự đói nghèo, gây nên tình trạng bất ổn về an ninh, chính trị, trật tự xã 

hội, đồng thời là tác nhân cho sự phát triển tệ nạn xã hội trong nền kinh tế thị 

trường. 

 Xác định rõ ý nghĩa đó và đứng trước thực trạng bức xúc về việc làm cho 

người lao động, vấn đề giải quyết việc làm đã thu hút sự quan tâm của cả hệ thống 

chính trị và người dân tỉnh Quảng Trị. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Quảng 

Trị, năm 2020 dân số trung bình của tỉnh là 637.265 người, dân số trong độ tuổi 

lao động 350.982 người. Ước tính đến năm 2025 dân số khoảng 640.000 người, 

dân số trong độ tuổi lao động 360.000 người (chiếm 56,25% tổng dân số). Mỗi 

năm bình quân có khoảng 14.000 - 15.000 lượt lao động có nhu cầu tìm kiếm việc 

làm.  

Trong khi đó tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp;  

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã lan truyền 

trên phạm vi toàn cầu, đưa nền kinh tế thế giới bước vào suy thoái và làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, tác động bất lợi đến việc phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh nhà. Mặt khác, điều kiện kinh tế phát triển chưa cao, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế chậm, khả năng thu hút đầu tư tạo việc làm tại chỗ còn thấp 

nên công tác giải quyết việc làm cho lao động đang là một áp lực lớn đối với tỉnh.  

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung 

ương, sự giúp đỡ của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 



nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết vượt qua khó 

khăn, thách thức để đạt được những kết quả khả quan: Tốc độ tăng tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh bình quân trong 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16% cao hơn bình 

quân chung cả nước. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt trên 55 triệu 

đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông 

nghiệp từ 74,47% năm 2015 lên 78,49% năm 2020; giảm tỷ trọng khu vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản từ 25,53% năm 2015 xuống còn 21,51% năm 2020. 

Công tác giải quyết việc làm của tỉnh đạt được một số kết quả, từ năm 2016 

đến năm 2020, giải quyết việc làm cho 58.815 lượt lao động, bình quân mỗi năm 

đã giải quyết việc làm cho 11.763 lượt lao động, đạt 123,8 % chỉ tiêu đề ra. Chất 

lượng nguồn nhân lực đã từng bước được nâng lên từ 46,13% đã qua đào tạo năm 

2016 lên 65,88% vào năm 2020 (trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ năm 2016: 27,05%, năm 2020: 31%). 

(đính kèm Phụ lục 1) 

1. Giải quyết việc làm trong tỉnh: 

Với việc xây dựng các chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn, tích cực thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tích cực chỉ 

đạo các cơ quan chức năng, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến chính sách giải quyết việc làm, tăng cường tổ chức các 

sàn giao dịch việc làm cố định, lưu động nhằm cung cấp thông tin thị trường lao 

động giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp … Đồng thời, đẩy mạnh 

công tác vay vốn giải quyết việc làm nhằm giúp người lao động tự tạo được việc 

làm phù hợp với khả năng của mình, nhờ vậy đã góp phần đạt và vượt chỉ tiêu 

giải quyết việc làm hằng năm. 

Giai đoạn 2016-2020 giải quyết việc làm cho 33.585 lượt người (năm 

2016: 6.312 lượt người; năm 2017: 6.604 lượt người; năm 2018: 6.200 lượt 

người; năm 2019: 7.900 lượt người; năm 2020: 6.569 lượt người). Cơ cấu lao 

động chuyển dịch theo hướng tích cực, Nông - Lâm - Ngư nghiệp giảm (từ 

51,8% năm 2016 còn 49% năm 2020); Thương mại - Dịch vụ tăng (từ 29,98% 

năm 2016 lên 32% năm 2020); Công nghiệp –Xây dựng tăng (từ 18,22% năm 

2016 lên 19% năm 2020).  

Nhìn chung, số lao động tìm kiếm được việc làm trong tỉnh chưa nhiều, bởi 

nền công nghiệp của tỉnh nhà phát triển chưa cao, hầu hết các doanh nghiệp là nhỏ và 

vừa, một số hoạt động cầm chừng hoặc phá sản, chỉ có các doanh nghiệp may thu hút 

lao động hàng năm khá nhiều nhưng do thu nhập thấp nên giải quyết việc làm thiếu 

tính bền vững.  

2. Giải quyết việc làm thông qua đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh:   

Các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện công tác phối hợp, tuyên 

truyền, vận động, tổ chức đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, đã chủ động liên hệ 



phối hợp với các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các Trung tâm Dịch vụ việc 

làm của các tỉnh, thành bạn để cung ứng giới thiệu tìm việc làm cho người lao 

động. Trong 5 năm qua, đã có 14.642 lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh, chủ yếu là 

các tỉnh phía Nam (năm 2016: 2.809 lao động, năm: 2017: 3.143 lao động, năm 

2018: 2.778 lao động, năm 2019: 2.782 lao động, năm 2020: 3.130 lao động).  

Nhìn chung, số lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh giảm bởi một số hạn chế 

như: Phần lớn các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam đưa ra mức lương thiếu hấp 

dẫn, điều kiện sinh hoạt, chi phí ăn, ở cao tích lũy từ thu nhập của người lao động 

thấp. Hơn nữa, nền kinh tế bị giảm sâu do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nên việc thu hút lao động còn 

hạn chế. Mặt khác, người lao động Quảng Trị hiện nay chủ yếu là lao động phổ 

thông, tay nghề thấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao. 

Trong lúc đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động đòi hỏi trình độ 

chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao. 

3. Giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động: 

Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể trong 

tỉnh, thực hiện có kết quả công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và thông qua các sàn giao dịch việc làm, tiến hành các hội nghị 

phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động, hội nghị giao ban bàn biện 

pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Lựa chọn các 

doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, đúng pháp luật để giới thiệu đến các 

địa phương tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thuộc diện chính sách 

vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Giai đoạn 2016 – 2020, lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

là 8.226 người đạt 182,8% kế hoạch, bình quân mỗi năm có khoảng 1.646 lao 

động (năm 2016: 747 người, năm 2017: 1.445 người, năm 2018: 1.818 người, 

năm 2019: 2.926 người, năm 2020: 1.290 người). Lao động của tỉnh nhà đi làm 

việc ở nước ngoài chủ yếu là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Đặc biệt 

một số địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

nhiều như: Huyện Gio Linh 2.539 người, huyện Vĩnh Linh 1.547 người, huyện 

Triệu Phong 1.516 người, huyện Hải Lăng 984 người, huyện Cam Lộ 742 

người... Nhìn chung, lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn hẳn 

so với lao động làm việc trong nước, lượng kiều hối chuyển về tỉnh từ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng dần theo từng năm, góp phần 

vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên 

địa bàn tỉnh. 

(đính kèm Phụ lục 2)  

Nhìn chung, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa 

tương xứng với tiềm lực, chưa trở thành phong trào rộng khắp trên các địa 

phương; chất lượng lao động đi xuất khẩu chưa cao, chủ yếu là lao động phổ 



thông; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của một số lao động xuất 

khẩu chưa cao, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên chưa 

chịu khó, an phận, ngại đi xa, chưa thực sự mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao 

động để tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. 

 II. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN  

1.  Hạn chế tồn tại: 

- Những năm gần đây nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm từ ngân 

sách và nguồn vốn ủy thác của địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi 

nhánh Quảng Trị được bố trí rất khiêm tốn chưa đáp ứng nhu cầu. Người lao 

động tự tạo việc làm mới còn hạn chế; đối tượng vay vốn hầu hết là hộ gia đình 

nên chủ yếu chỉ tăng thêm việc làm trong thời gian nhàn rổi ở nông thôn. Mặt 

khác, một số dự án tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trang trại hoạt động với quy 

mô nhỏ, tạo thêm việc làm mới còn khiêm tốn và thiếu tính ổn định, chỉ tạo việc 

làm cho người lao động theo mùa vụ.  

- Chủ trương, chính sách về đẩy mạnh xuất khẩu lao động chưa được các 

cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Một số chính sách 

chưa thực sự đi vào cuộc sống người dân. Công tác đào tạo nghề, giáo dục định 

hướng chuẩn bị nguồn cho xuất khẩu lao động chưa được quan tâm đúng mức. 

Do đó, chất lượng lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nhất là đối tượng người lao 

động được thụ hưởng theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 – 2020. 

- Hệ thống thông tin thị trường lao động tuy đã được cải thiện nhưng chưa 

đáp ứng được nhu cầu của người lao động, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được 

nhu cầu kết nối với các Trung tâm DVVL khác trên toàn quốc. Thị trường lao 

động trong tỉnh còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, người lao động tìm kiếm việc làm 

qua Sàn giao dịch còn hạn chế.  

2. Nguyên nhân:  

- Giai đoạn 2016 - 2020, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu thường xuyên 

xảy ra, năm 2016 bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, năm 2020 bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 và lụt bão đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh 

tế - xã hội, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động 

hoặc bị phá sản; thị trường xuất khẩu lao động bị ngừng trệ ảnh hưởng rất lớn đến 

công tác giải quyết việc làm.  

- Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, chất lượng lao động và năng suất 

lao động còn thấp, khả năng cạnh tranh tiếp cận thị trường và cạnh tranh lao động 

chưa đạt yêu cầu, thiếu lao động kỹ thuật, lao động lành nghề, chưa đáp ứng yêu 

cầu lao động chất lượng cao của thị trường. 



- Quy mô nền kinh tế tỉnh nhà còn khiêm tốn, sản xuất công nghiệp còn 

chậm phát triển, khã năng thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn hạn chế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Phần thứ hai 

CHƯƠNG TRÌNH  GIẢI QUYẾT  

VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH CHƯỜNG TRÌNH  

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 

72/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 

69/2020/QH14 ngày 13/11/2020.  

- Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVII. 

- Chỉ thị …. 

II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung 

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện xóa 

đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao 

động và cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch 

vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

tỉnh nhà.  

1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2021 – 2025 cho 60.000 lao động(1) (bình 

quân mỗi năm 12.000 lao động), trong đó giải quyết việc làm tại địa phương 

33.000 lao động (6.600 lđ/năm), đi làm việc ngoài tỉnh 20.000 lao động (4.000 

lđ/năm), đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 7.000 lao động (1.400 lđ/năm). 

- Phấn đấu giữ tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đến năm 2025 không 

quá 2,7%. 

- Đảm bảo tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua các hoạt động của Chương 

trình đạt trên 55 %. 

 

 

 

 

 

(1) Trong Chương trình này số lao động được giải quyết việc làm được hiểu là lượt lao động 



1.3. Các nội dung chính của Chương trình  

Giải quyết việc làm cho 34.500 người lao động từ các hoạt động của 

Chương trình Giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

1.3.1. Hoạt động vay vốn giải quyết việc làm  7.500(2) lao động;   

1.3.2. Hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 2.000(3) lao động;  

1.3.3. Hoạt động thông tin thị trường lao động 25.000(4) lao động. 

1.3.4.  Hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Số lao động được tạo việc làm thông qua hoạt động vay vốn giải quyết việc làm: 

Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 cho 7.500 lao động, bình quân mỗi năm là 1.500 lao động. 

(3) Số lao động tìm được việc làm thông qua hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng: Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 2.000 lao động, bình quân 

mỗi năm là 400 lao động.  

(4) Số lao động tìm được việc làm thông qua hoạt động thông tin thị trường lao động: 

Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 25.000 lao động, bình quân mỗi năm là 5.000 lao động. 



2. Nội dung thực hiện các hoạt động: 

2.1. Hoạt động vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn 

ngân sách địa phương 

2.1.1. Đối tượng: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; người 

lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định của 

pháp luật có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm.  

* Đối tượng nêu trên thuộc các trường hợp sau đây được vay vốn từ Quỹ 

quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn: 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng 

nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; 

+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật. 

2.1.2. Hình thức, quy trình thủ tục cho vay, quy trình thu nợ, thu lãi, xữ lý rủi ro 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 

của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về 

việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và 

quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2.1.3. Kinh phí thực hiện (đính kèm Phụ lục 3)                                                                                                   

2.2. Hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

2.2.1. Đối tượng được hỗ trợ:  

Người lao động có hộ khẩu thường trú đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị theo quy định của pháp luật, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng thuộc các đối tượng sau:  

- Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều 4 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng;  

- Người dân tộc thiểu số;  

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật;  

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Quyết định 

số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2015/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu 

hồi đất;  

- Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ trong thời gian 12 tháng tính 

từ ngày xuất ngũ. (đính kèm Phụ lục 4) 

2.2.2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần theo từng thị trường lao động, cụ thể 

như sau: 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Nhật Bản: 10.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Hàn Quốc: 7.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường Đài Loan: 7.000.000 đồng/người; 

- Mức hỗ trợ khi đi lao động ở thị trường khác: 5.000.000 đồng/người. 

- Thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người 

thuộc hộ nghèo khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ 

100% mức hỗ trợ theo từng thị trường lao động.    

- Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp khi tham gia đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ 70% mức hỗ trợ của thân nhân 

người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo theo 

từng thị trường lao động. 

- Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ trong thời gian 12 tháng tính 

từ ngày xuất ngũ khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ 

trợ 50% mức hỗ trợ của thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc 

thiểu số, người thuộc hộ nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

theo từng thị trường lao động. 

2.2.3. Điều kiện, thủ tục hồ sơ và quy trình hỗ trợ 

* Điều kiện để hỗ trợ: 

Người lao động được quy định tại Chương trình này có đủ các điều kiện 

sau đây: 

+ Có thị thực (viza) và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức 

sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp 

đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2025; 

+ Chưa được hỗ trợ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn 

kinh phí của Chương trình này trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

*  Thủ tục hồ sơ hỗ trợ 

+ Giấy đề nghị hỗ trợ; 

+ Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng được quy định tại 

Chương trình này gồm: 



. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo: người lao động là thân nhân người có công với cách mạng: Xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại Giấy đề nghị hỗ trợ của người 

lao động theo từng loại đối tượng. 

. Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp: Bản sao quyết định 

thu hội đất nông nghiệp có chứng thực; 

. Người lao động thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ trong thời gian 12 

tháng tính từ ngày xuất ngũ: Bản sao quyết định xuất ngũ có chứng thực. 

+ Bản sao hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và 

doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của 

doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động với chủ sử 

dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt 

và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

+ Bản sao hộ chiếu và thị thực (viza) có chứng thực. 

* Quy trình hỗ trợ: 

+ Người lao động được quy định tại Chương trình này đã xuất cảnh sang 

làm việc ở nước ngoài từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày Chương trình này 

có hiệu lực thi hành thì thân nhân của người lao động nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện) đến UBND huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội) nơi người lao động cư trú hợp pháp để được xem 

xét hỗ trợ. 

+ Người lao động được quy định tại Chương trình này xuất cảnh sang nước 

ngoài để làm việc sau khi Chương trình này có hiệu lực thi hành thì người lao 

động nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến UBND huyện, thị 

xã, thành phố (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi người lao 

động cư trú hợp pháp để được xem xét hỗ trợ. 

+ Chậm nhất 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

của người lao động hoặc thân nhân của người lao động, UBND huyện, thị xã, 

thành phố có trách nhiệm ban hành Quyết định hỗ trợ và thanh toán tiền hỗ trợ 

(trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng) cho người lao động hoặc thân nhân của 

người lao động và lưu giữ hồ sơ theo quy định. 

2.2.4. Số lần được hỗ trợ  

- Người lao động được quy định tại Chương trình này khi đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp người lao động 

đồng thời thuộc hai hay nhiều đối tượng quy định tại Chương trình này thì được 

lựa chọn áp dụng hỗ trợ theo đối tượng hưởng lợi cao nhất cho người lao động.  

- Người lao động được hỗ trợ tại quy định của Chương trình này khi đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn được hưởng chế độ hỗ trợ từ các chính sách khác. 



2.2.5. Kinh phí thực hiện (đính kèm Phụ lục 5)  

2.3. Hoạt động thông tin thị trường lao động 

2.3.1. Nội dung:  

- Tuyền truyền, phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động; thông 

tin thị trường lao động, việc làm với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.  

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về việc làm và xuất khẩu lao động đối 

với cán bộ thực hiện công tác việc làm và xuất khẩu lao động từ cấp tỉnh đến xã, 

thôn; cán bộ Trung tâm DVVL; các Hội, đoàn thể. 

- Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Trị, chú 

trọng tổ chức các sàn giao dịch việc làm, đặc biệt là sàn giao dịch việc làm lưu 

động, chuyên đề, đồng thời kết nối hoạt động của sàn giao dịch việc làm trên phạm vi 

khu vực và toàn quốc. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) 

nhằm kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác giải quyết việc làm và xuất 

khẩu lao động 

2.3.2. Kinh phí thực hiện: (đính kèm Phụ lục 6)     

2.4. Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình Giải quyết 

việc làm giai đoạn 2021-2025 

2.4.1. Nội dung: 

- Nâng cao nghiệp vụ hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá việc làm trong 

khuôn khổ các hoạt động của Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức tự đánh giá, đánh giá hoạt động thuộc Chương trình hàng năm. 

2.4.2. Kinh phí thực hiện (đính kèm Phụ lục 7)  

3. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: (đính kèm Phụ lục 8) 

4. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình: 

4.1. Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương 

4.2. Kinh phí từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hiện có để vay với hình 

thức quay vòng trong cả giai đoạn. 

4.3. Kinh phí từ nguồn tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn 

Quốc theo Chương trình EPS được thực hiện tại quy định của Quyết định số 

12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm 

ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp 

phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc. 



4.4. Kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan được 

bố trí trong dự toán; 

4.5. Kinh phí từ nguồn tiền lãi được trích từ tiền lãi cho vay giải quyết việc làm   

4.6. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

5. Giải pháp thực hiện:  

Nhằm thực hiện Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025 đạt hiệu quả cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị 

thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:   

5.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý 

của chính quyền đối với công tác giải quyết việc làm 

a) Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số       -CT/TU, ngày     /     /20 của 

Thường vụ Tỉnh ủy về ....; nâng cao các vai trò cấp ủy Đảng trong chỉ đạo về lĩnh 

vực việc làm. Xem chỉ tiêu giải quyết việc làm là một trong những nội dung đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

b) Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần quán triệt 

sâu rộng, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết 

việc làm. 

c) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác giải 

quyết việc làm trên địa bàn với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và 

các đoàn thể; xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện một cách thiết thực, 

hiệu quả xem đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm giảm nghèo nhanh và bền 

vững. 

5.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người 

lao động, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội 

trong giải quyết việc làm 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động có nhận thức mới 

về học nghề và tìm kiếm việc làm; loại dần ý thức "thích làm thầy, không thích 

làm thợ", muốn làm việc trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước, không 

muốn làm việc trong các thành phần kinh tế khác, trông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nước,... 

b) Nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính 

trị xã hội và toàn dân trong công tác giải quyết việc làm cho lao động. Việc đầu tư 

phát triển phải gắn liền với mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động. 

c) Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để mọi người lao động có cơ hội tìm 

việc làm và tạo việc làm cho mình thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ vốn, dạy 

nghề, phát triển hạ tầng,... 



d) Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”; vừa phòng, chống dịch 

bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung sản xuất, phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuyển 

dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; lồng ghép các đề án, chương trình phát triển kinh tế 

- xã hội như: Phát triển nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp; thương mại - dịch vụ; 

phát triển doanh nghiệp; bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống; kinh tế 

trang trại; kinh tế hợp tác xã; kinh tế hộ gia đình nhằm thu hút nhiều lao động.  

5.3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo việc làm mới  

a) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng, 

thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm thu hút 

các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược đến sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt ở Khu kinh tế Đông Nam. Đồng thời, thực hiện 

nghiêm túc các cam kết của UBND tỉnh đối với nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư 

trên địa bàn tỉnh.   

b) Có chính sách và cơ chế phát huy các nguồn lực trong tỉnh và thu hút 

các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài vào các ngành nghề, lĩnh vực thu hút 

nhiều lao động. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ các hộ sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới. 

c) Bảo đảm việc làm ổn định thông qua phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng 

của tổ chức Công đoàn, Hội đồng hoà giải cơ sở trong các doanh nghiệp, tăng 

cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động trong các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

d) Kiểm tra tình hình sử dụng lao động và việc chấp hành pháp luật lao 

động của các doanh nghiệp. Tổng hợp, dự kiến nhu cầu sử dụng lao động (số 

lượng và trình độ chuyên môn kỹ thuật) của các doanh nghiệp, từ đó có cơ chế 

phù hợp đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp. 

5.4. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác đào tạo nghề, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

a) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng quy mô, bảo đảm sự phù 

hợp về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo; nâng cao hiệu quả dạy nghề đáp ứng 

nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đặc biệt là 

đội ngũ lao động có kỹ năng nghề nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-

xã hội của tỉnh. 

b) Đẩy mạnh công tác tuyển sinh học nghề, phấn đấu đạt 65,88% lao động 

qua đào tạo nghề vào cuối năm 2020.  

c) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm thu 

hút và tạo điều kiện cho các thành phần, tổ chức, cá nhân tham gia. Tranh thủ các 

dự án tài trợ hoặc hợp tác, liên kết với các nước trong khu vực và các nước tiên 

tiến để thành lập các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề có trình độ quốc gia 



hoặc khu vực; Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo dạy nghề với các 

đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về 

nhu cầu lao động và ngành nghề mà doanh nghiệp cần. 

5.5. Tạo việc làm thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi 

a) Cho vay vốn tạo việc làm với lãi suất ưu đãi đối với các dự án tạo thêm 

việc làm mới; đặc biệt, ưu tiên cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ 

sở sản xuất kinh doanh có quy mô tạo thêm nhiều việc làm mới bền vững, ổn 

định lâu dài cho người lao động.  

b) Thông qua dự án khuyến công để đào tạo nghề, tạo việc làm và chuyển 

đổi cơ cấu lao động theo hướng dịch chuyển cơ cấu từ lao động theo hương tích 

cực. 

5.6. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm mục đích xóa nghèo bền vững 

a) Củng cố, nâng cao năng lực; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp có năng 

lực trong xuất khẩu lao động tuyển chọn lao động tại địa phương đi xuất khẩu lao 

động để nâng cao thu nhập làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. 

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác xuất khẩu lao 

động nhằm thực hiện tốt công tác đưa người đi lao động ở nước ngoài, bảo đảm 

quyền lợi cho người lao động cũng như các doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu 

lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

5.7. Nâng cao năng lực công tác giới thiệu việc làm và hoàn thiện thông 

tin thị trường lao động 

a) Nâng cao hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch 

vụ việc làm tỉnh, từng bước tăng tần suất các phiên giao dịch việc làm cố định, 

lưu động và chuyên đề; mở các điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại các địa 

phương, các cơ sở đào tạo giới thiệu lao động vào làm việc tại các cơ sở sản xuất 

trong tỉnh và thu hút lao động địa phương đang làm việc ở các tỉnh bạn. 

b) Hình thành và phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động từ cấp 

tỉnh đến cấp xã. Phối hợp với các địa phương để đầu tư Sàn giao dịch việc làm vệ 

tinh tại các huyện, thị xã. 

c) Cập nhật thông tin thị trường lao động để có những định hướng đúng 

cho việc đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 

của các doanh nghiệp ..., làm tốt công tác dự báo để điều tiết, chỉ đạo và quản lý 

hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm. 

d) Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, tạo điều kiện cho đội ngũ 

cán bộ lao động làm việc tại các cấp hoàn thành nhiệm vụ. 

5.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

a) Công tác thanh kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời 

nhưng phải đảm bảo quyền tự chủ của đơn vị được kiểm tra nhằm phát huy 



những nhân tố tích cực, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời 

những hạn chế, thiếu sót.  

b) Tập trung thanh, kiểm tra các đơn vị có những phát sinh sai phạm và xử 

lý nghiêm những vi phạm trong công tác việc làm, xuất khẩu lao động.  

c) Tổ chức đối thoại, tổng kết, đánh giá nhằm nắm bắt tình hình thực hiện 

pháp luật trong lĩnh vực việc làm, những kiến nghị và đề xuất của các đơn vị để 

kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp 

luật cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.  

6. Hiệu quả mang lại khi triển khai thực hiện Chương trình  

Khi Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 

được triển khai thực hiện, hiệu quả mang lại rất khả quan đó là: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm phù hợp 

nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống góp phần vào công cuộc giảm nghèo 

nhanh và bền vững để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. 

- Tạo việc làm cho người lao động, đồng thời bổ sung nguồn lao động đã 

được nâng cao nhận thức, trình độ tay nghề và tác phong làm việc của người lao 

động cho tỉnh để thực hiện có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

tỉnh nhà. 

- Góp phần hội nhập quốc tế về lao động và việc làm trong tình hình mới 

hiện nay của đất nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:   

- Chịu trách nhiệm điều hành quản lý Chương trình, thông qua chức năng, 

nhiệm vụ của từng cơ quan thành viên để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn 

vị phối hợp thực hiện các mục tiêu của Chương trình có hiệu quả. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo Chương trình vay vốn từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm của 

tỉnh thành Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc 

làm tỉnh Quảng Trị; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập hoặc 

kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cấp huyện. Thành lập Đoàn công tác để 

khảo sát, học tập kinh nghiệm trong công tác giải quyết việc làm.  

- Soạn thảo biểu mẫu hồ sơ và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Chương trình này. 

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu của 

Chương trình để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp 

vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình. 



- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức, thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu của Chương trình.    

- Định kỳ hằng năm trước ngày 30/11 tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025 về Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, xây dựng kế hoạch chương trình dự án 

phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cụ thể hóa chỉ tiêu giải quyết việc làm tại địa 

phương trong các chương trình dự án theo từng giai đoạn.     

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan lập kế hoạch lồng ghép các 

chương trình và dự án khác với Chương trình Giải quyết việc làm ngay từ khâu 

thẩm định, xét duyệt chương trình, dự án đầu tư. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát các dự án ODA, dự án 

phi chính phủ (NGO), Dự án Hạnh Phúc đã và sắp kết thúc tham mưu thu hồi 

nguồn vốn chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Quảng Trị để 

thực hiện cho người lao động vay vốn giải quyết việc làm. 

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện Chương trình. 

3. Sở Tài chính: 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các ngành chuyên môn liên quan lập kế hoạch, trình cấp có 

thẩm quyền phân bổ nguồn kinh phí, đảm bảo cho hoạt động của Chương trình. 

Quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí của Chương trình. 

- Hằng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí của địa phương (nếu có). 

- Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện Chương trình. 

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: 

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn giải quyết việc làm theo đúng 

quy định của pháp luật và các quy định tại Chương trình. 

- Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện chính sách tín dụng cho vay từ Quỹ 

quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách địa phương cho người lao động theo 

quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát 

quá trình thực hiện Chương trình. 

- Định kỳ hằng năm trước ngày 15/11 báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 



5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền 

Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025 đến các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và người lao động. 

6. Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Trị: 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý 

nghĩa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết 

việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

7. Công an tỉnh: 

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện các thủ tục 

xuất, nhập cảnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý đối với 

người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức tuyên truyền về 

âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, không để móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xấu; 

giáo dục lao động chấp hành nghiêm pháp luật ở nước sở tại, không tham gia các 

hoạt động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến công tác đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị để chủ 

động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao 

động hoặc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

8. Sở Y tế: 

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thực hiện nhanh 

chóng công tác khám sức khỏe cho người lao động. Thông báo và công khai thủ 

tục và lệ phí khám sức khỏe đối với lao động nói chung và người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng nói riêng. 

9. Sở Tư pháp: 

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc cung cấp lý lịch tư pháp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng nhanh chóng, đúng quy định. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-

2025 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương hằng 

năm và cả giai đoạn.  



- Tổ chức, thực hiện hoặc ủy quyền cho Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội tổ chức, thực hiện chế độ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng được quy định tại Chương trình này. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, quản lý, 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chương trình. 

- Định kỳ hằng năm trước ngày 15/11 tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 về Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh: 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ 

đạo theo hệ thống xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình này; đồng 

thời phổ biến, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và người dân 

thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá 

trình thực hiện Chương trình.  

Trên đây là Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;  CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   
- Các Ban của HĐND tỉnh;  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UNBND các huyện, thị xã, Tp;  

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Lưu: VT, VX.                                                                    Võ Văn Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

Kết quả công tác giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 

Số 

TT 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm thực hiện Giai 

đoạn 

2016-

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Giải quyết việc 

làm, trong đó: 

Lượt 

người 
10.600 11.782 11.318 14.012 11.103 58.815 

1.1 Trong tỉnh 
Lượi 

người 
6.312 6.604 6.200 7.900 6.569 33.585 

1.2 Ngoài tỉnh 
Lượt 

người 
2.809 3.143 2.778 2.782 3.130 14.642 

1.3 
Nước ngoài, 

trong đó: 

Lượt 

người 
1.479 2.035 2.340 3.330 1.404 10.588 

1.4 
Xuất khẩu lao 

động 
Người 747 1.445 1.818 2.926 1.290 8.226 

2 

Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo, 

trong đó: 

% 46,13 49,97 54,43 60,27 65,88  

2.1 

Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng 

chỉ 

% 27,05 28 29,10 30 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Kết quả xuất khẩu lao động giai đoạn 2016 - 2020 

Số 

TT 

Thị trường 

lao động 

Đơn vị 

tính 

Năm thực hiện Giai đoạn 

2016-

2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Đài Loan Người 223 353 470 534 404 1.984 

2 Malaysia Người 47 44 20 8 0 119 

3 Hàn Quốc Người 75 263 190 735 52 1.315 

4 Nhật Bản Người 310 705 1.091 1.617 828 4.551 

5 Khác Người 92 80 47 32  6 257 

Tổng số lao 

đông tham gia 

XKLĐ, trong 

đó: 

Người 747 1.445 1.818 2.926 1.290 8.226 

Số lao động 

thuộc diện 

chính sách 

tham gia 

XKLĐ 

Người 84 102 110 129 50 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

 

Kinh phí thực hiện vay vốn giải quyết việc làm 
Số 

TT 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mức vay 

bình quân 

(triệu 

đồng) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

Tổng kinh phí thực hiện vay vốn tạo việc làm 

từ Quỹ quốc gia về việc làm và ngân sách tỉnh 

ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

qua các năm  

Người 7.500 100  

1 Năm 2021 Người 1.500 100 150.000 

2 Năm 2022 Người 1.500 100 150.000 

3 Năm 2023 Người 1.500 100 150.000 

4 Năm 2024 Người 1.500 100 150.000 

5 Năm 2025 Người 1.500 100 150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

 

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 

Thị trường lao 

động 

Tổng 

số 

(người) 

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 

Thân 

nhân 

của 

người 

có công 

với 

cách 

mạng 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Người 

thuộc 

hộ 

nghèo 

Người 

thuộc 

hộ cận 

nghèo 

Người 

thuộc 

hộ bị 

thu hồi 

đất 

nông 

nghiệp 

Người 

thuộc lực 

lượng vũ 

trang đã 

xuất ngũ 

trong thời 

gian 12 

tháng tính 

từ ngày 

xuất ngũ 

Năm 2021 300 30 70 30 70 30 70 

Nhật Bản 155 10 20 10 45 20 50 

Hàn Quốc 35 5  5 10 5 10 

Đài Loan 90 10 45 10 10 5 10 

Khác 20 5 5 5 5    

Năm 2022 350 30 80 35 85 35 85 

Nhật Bản 180 10 25 10 55 20 60 

Hàn Quốc 35 5  5 10 5 10 

Đài Loan 105 10 50 15 15 5 10 

Khác 30 5 5 5 5 5  5 

Năm 2023 400 30 90 50 90 50 90 

Nhật Bản 215 10 30 20 60 30 65 

Hàn Quốc 35 5  5 10 5 10 

Đài Loan 120 10 55 20 15 10 10 

Khác 30 5 5 5 5 5  5 

Năm 2024 450 30 105 50 100 60 105 

Nhật Bản 245 10 40 20 70 30 75 

Hàn Quốc 40 5  5 10 5 15 

Đài Loan 135 10 60 20 15 20 10 

Khác 30 5 5 5 5 5  5 

Năm 2025 500 30 120 50 100 80 120 

Nhật Bản 270 10 45 20 70 40 85 

Hàn Quốc 40 5  5 10 5 15 

Đài Loan 160 10 70 20 15 30 15 

Khác 30 5 5 5 5 5  5 

Tổng 2.000 150 465 215 445 255 470 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 5 

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

ĐVT: Ngàn đồng 

Số 

TT 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mức 

hỗ trợ 

Thành tiền 

I Kinh phí thực hiện hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  

Người 
2.000  12.948.500 

1 
Thân nhân của người có công với cách mạng, 
người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

Người 
830  6.530.000 

1.1 Thị trường Nhật Bản Người 290 10.000 2.900.000 

1.2 Thị trường Hàn Quốc Người 50 7.000 350.000 

1.3 Thị trường Đài Loan Người 415 7.000 2.905.000 

1.4 Thị trường khác Người 75 5.000 375.000 

2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

Người 
700  4.291.000 

2.1 Thị trường Nhật Bản  440 7.000 3.080.000 

2.2 Thị trường Hàn Quốc  75 4.900 367.500 

2.3 Thị trường Đài Loan  140 4.900 686.000 

2.4 Thị trường khác  45 3.500 157.500 

3 
Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất ngũ 

Người 
470  2.127.500 

3.1 Thị trường Nhật Bản Người 335 5.000 1.675.000 

3.2 Thị trường Hàn Quốc Người 60 3.500 210.000 

3.3 Thị trường Đài Loan Người  55 3.500 192.500 

3.4 Thị trường khác Người 20 2.500 50.000 

II Kinh phí thực hiện qua các năm  2.000   12.948.500 

1 Năm 2021  300   1.939.500 

1.1 
Thân nhân của người có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

 
130  1.000.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 40 10.000 400.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 7.000 70.000 

 Thị trường Đài Loan Người 65 7.000 455.000 

 Thị trường khác Người 15 5.000 75.000 

1.2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 
100  619.500 

 Thị trường Nhật Bản Người 65 7.000 455.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 4.900 73.500 

 Thị trường Đài Loan Người 15 4.900 73.500 

 Thị trường khác Người 5 3.500 17.500 

1.3 

Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất 

ngũ 

 

70  320.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 50 5.000 250.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường Đài Loan Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường khác Người 0 2.500 0 

2 Năm 2022  350   2.234.000 

2.1 Thân nhân của người có công với cách mạng,  145  1.120.000 



người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

 Thị trường Nhật Bản Người 45 10.000 450.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 7.000 70.000 

 Thị trường Đài Loan Người 75 7.000 525.000 

 Thị trường khác Người 15 5.000 75.000 

2.2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 
120  731.500 

 Thị trường Nhật Bản Người 75 7.000 525.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 4.900 73.500 

 Thị trường Đài Loan Người 20 4.900 98.000 

 Thị trường khác Người 10 3.500 35.000 

2.3 

Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất 

ngũ 

 

85  382.500 

 Thị trường Nhật Bản Người 60 5.000 300.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường Đài Loan Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường khác Người 5 2.500 12.500 

3 Năm 2023  400   2.608.500 

3.1 
Thân nhân của người có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

 
170  1.340.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 60 10.000 600.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 7.000 70.000 

 Thị trường Đài Loan Người 85 7.000 595.000 

 Thị trường khác Người 15 5.000 75.000 

3.2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 
140  861.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 90 7.000 630.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 4.900 73.500 

 Thị trường Đài Loan Người 25 4.900 122.500 

 Thị trường khác Người 10 3.500 35.000 

3.3 

Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất 

ngũ 

 

90  407.500 

 Thị trường Nhật Bản Người 65 5.000 325.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường Đài Loan Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường khác Người 5 2.500 12.500 

4 Năm 2024  450   2.930.000 

4.1 
Thân nhân của người có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

 
185  1.475.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 70 10.000 700.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 7.000 70.000 

 Thị trường Đài Loan Người 90 7.000 630.000 

 Thị trường khác Người 15 5.000 75.000 

4.2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 
160  980.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 100 7.000 700.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 4.900 73.500 



 Thị trường Đài Loan Người 35 4.900 171.500 

 Thị trường khác Người 10 3.500 35.000 

4.3 

Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất 

ngũ 

 

105  475.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 75 5.000 375.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 3.500 52.500 

 Thị trường Đài Loan Người 10 3.500 35.000 

 Thị trường khác Người 5 2.500 12.500 

5 Năm 2025  500   3.236.500 

5.1 
Thân nhân của người có công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số 

 
200  1.595.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 75 10.000 750.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 10 7.000 70.000 

 Thị trường Đài Loan Người 100 7.000 700.000 

 Thị trường khác Người 15 5.000 75.000 

5.2 
Người thuộc hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 
180  1.099.000 

 Thị trường Nhật Bản Người 110 7.000 770.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 4.900 73.500 

 Thị trường Đài Loan Người 45 4.900 220.500 

 Thị trường khác Người 10 3.500 35.000 

5.3 

Người thuộc lực lượng vũ trang đã xuất ngũ 

trong thời gian 12 tháng tính từ ngày xuất 

ngũ 

 

120  542.500 

 Thị trường Nhật Bản Người 85 5.000 425.000 

 Thị trường Hàn Quốc Người 15 3.500 52.500 

 Thị trường Đài Loan Người 15 3.500 52.500 

 Thị trường khác Người 5 2.500 12.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

Kinh phí thực hiện thông tin thị trường lao động 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung hoạt động 
Tổng 

 

Năm thực hiện 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Tuyên truyền phổ biến chính sách việc 

làm và xuất khẩu lao dộng 
500 100 100 100 100 100 

2 

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp 

vụ về việc làm và xuất khẩu lao động cho 

cán bộ làm công tác việc làm 

250 50 50 50 50 50 

3 
Nâng cao năng lực hoạt động của Trung 

tâm dịch vụ việc làm 
750 150 150 150 150 150 

4 
Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường 

lao động 
250 50 50 50 50 50 

5 
Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác 

giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. 
500 100 100 100 100 100 

 Tổng 2.250 450 450 450 450 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 7 

Kinh phí thực hiện kiểm tra, giám sát 

          ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung hoạt động 
Tổng 

 

Năm thực hiện 

2021 2022 2023 2024 2025 

Hoạt động kiểm tra,  giám sát 

đánh giá Chương trình 
250 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 8 

 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình(5)  

                         ĐVT: Triệu đồng 

TT 
Nội dung hoạt 

động 

Tổng 

 

Năm thực hiện 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Hoạt động vay 

vốn giải quyết 

việc làm 
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

2 

Hoạt động hỗ trợ 

người lao động đi 

làm việc ở nước 

ngoài theo hợp 

đồng 

12.948,5 1.939,5 2.234 2.608,5 2.930 3.236,5 

3 

Hoạt động thông 

tin thị trường lao 

động 
2.250 450 450 450 450 450 

4 
Hoạt động kiểm 

tra, giám sát 
250 50 50 50 50 50 

Tổng kinh phí 165.448,5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Kinh phí để thực hiện Chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025: 165.448,5 triệu đồng 

- Kinh phí thực hiện hoạt động vay vốn giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025 là 150.000 triệu đồng vì cho vay 

với hình thức quay vòng nên tổng kinh phí cho vay cả giai đoạn bằng kinh phí cho vay bình quân năm trong cả 

giai đoạn, tù nguồn Quỹ quốc gia về việc làm và ngân sách địa phương ủy thác hiện có ở Ngân hàng CSXH tỉnh 

là 302,215 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-

2025: 12.948,5 triệu đồng 

+ Kinh phí thực hiện từ nguồn tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS 

được thực hiện tại quy định của Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực 

hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho 

người lao động nước ngoài của Hàn Quốc: 7.000 triệu đồng  

+ Kinh phí bổ sung cho Chương trình từ ngân sách địa phương: 12.948,5 triệu – 7.000 triệu = 5.948,5 triệu đồng 

- Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin thị trường lao động giai đoạn 2021-2025: 2.250 triệu đồng 

+ Tuyền truyền, phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: 

(10 hội nghị/năm x 10 triệu/hội nghị x 5 năm)+ (10 lớp/năm x 5 triệu/lớp x 5 năm) = 750 triệu, kinh phí từ nguồn 

ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan được bố trí trong dự toán và từ nguồn tiền lãi được trích từ tiền lãi cho 

vay giải quyết việc làm.   
+ Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm DVVL; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động:  

(150 triệu/năm x 5 năm)+ (50 triệu/năm x 5 năm) = 1.000  triệu đồng, kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường 

xuyên của các cơ quan được bố trí trong dự toán.     

+ Khảo sát, học tập kinh nghiệm: 100 triệu/năm x 5 năm = 500 triệu, kinh phí từ nguồn tiền lãi được trích từ tiền 

lãi cho vay giải quyết việc làm.   
- Kinh phí thực hiện kiểm tra, giám sát: 50 triệu/năm x 5 năm = 250 triệu, kinh phí từ nguồn tiền lãi được trích từ 

tiền lãi cho vay giải quyết việc làm.    
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