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        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 VÀ XÃ HỘI       

   

  Số:194/BC-SLĐTBXH            Quảng Trị, ngày 05 tháng 02  năm 2020 
 

 

BÁO CÁO   

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện  

pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động đƣa  

ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng  

 

 

Thực hiện Công văn số 2478/SLĐTBXH- LĐVLATLĐ ngày 04/12/2019 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giám sát, hướng dẫn pháp 

luật đối với các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Công an tỉnh đã kiểm tra một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ 

hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

 1. Tình hình thực hiện pháp luật của các cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp:  

- Hồ sơ pháp lý để hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động đưa đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp động: 

+ Hồ sơ pháp lý đúng theo quy định của pháp luật: 03 đơn vị 

+ Không có hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật: 04 đơn vị 

+ Đơn vị vắng mặt khi kiểm tra, giám sát: 02 đơn vị 

- Số lao động làm việc tại các đơn vị tính đến thời điểm kiểm tra: 29 

người, trong đó 

+ Lao động nữ: 15 người 

+ Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-

BNN): 15 người. 

- Kết quả thực hiện tự vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

+ Tổ chức Hội nghị tư vấn, tuyển dụng xuất khẩu lao động: 60 Hội nghị 

vơi 2.170 lượt người tham gia. 

+ Số lao động đã tuyển dụng: 282 người 

Trong đó: 
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. Số lao động đã xuất cảnh: 153 người  

. Số lao động đã đỗ đơn hàng đợi xuất cảnh: 92 người 

. Số lao động chuẩn bị phỏng vấn đơn hàng: 37 người. 

2. Đánh giá chung 

 - Ƣu điểm 

 + Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã trình hồ sơ pháp lý cho Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, chính quyền cấp huyện, xã thì cơ bản thực hiện 

nghiêm túc và đúng quy trình theo quy định của pháp luật trong hoạt động đưa 

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

+ Đã sử dụng 29 lao động có việc làm ổn định và tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho 15 lao động.  

+ Đã đưa được 153 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 

các thị trường Nhật Bản, Đài Loan. 

 - Hạn chế 

+ Một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không có hồ sơ pháp lý hoặc  

không trình hồ sơ pháp lý cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chính 

quyền cấp huyện, xã. Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp này hoạt động 

không nghiêm túc và không đúng quy trình trong hoạt động tư vấn, tuyển dụng 

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

+ Một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tháo dỡ bảng hiệu khi biết 

thông tin Đoàn liên ngành đến làm việc.  

 + Đóng không đầy đủ hoặc không đóng BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN cho người lao động khi làm việc cho cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng.   

3. Kiến nghị, đề xuất  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

thực hiện những công việc sau: 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, 

phường, thị trấn kiểm tra, giám sát các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt 

động tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 

địa bàn quản lý. Đặc biệt các đơn vị chưa trình hồ sơ pháp lý để hoạt động tư 

vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng qua Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, chính quyền cấp huyện, xã.  
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động người lao động không tham 

gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp khi chưa có hồ sơ pháp lý để hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc chưa trình hồ sơ cho Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Riêng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Hải Lăng và thành phố Đông Hà chuyển biên bản kiểm tra và thông 

báo kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành đến các cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp đã được kiểm tra. (kèm theo biên bản kiểm tra)  

- Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã được kiểm tra nghiêm 

túc khắc phục những hạn chế đã được Đoàn liên ngành kết luận tại biên bản.  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát, hướng dẫn pháp luật đối với các 

đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./. 

   

 

Nơi nhận:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng An ninh chính trị nội bộ; Phòng Quản 

lý xuất, nhập cảnh Công An tỉnh Quảng Trị;            

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, LĐ-VL&ATLĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Dƣơng Thị Hải Yến  
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