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Çn Thôa thuq,n vè duu lao dQng di làm viÇc thùi vU t4i Han Qutic

quân Bonghwa-gun tinh Gyeongsang-buk, Han Quôc và Ûy
ban nhân dân tinh Hà Nam ky ngày 02 théng 8 nàm 2Ol8 (sau dây gçi tàt là
Thôa thuqn); sau khi xem xét dè nghi cüa Sô Lao dQng, Thuong binh và Xâ h0i
tpi Tù trinh sô sglttr-LDTBXH ngày 15 thrâng 8 nàm 2018, Üy ban nhtu dân

tinh Hà Nam ban hanh Ké hopch tuyên chgn lao dÇng di làm viÇc thoi vU tai
Han Quôc nhu sau:

I. MUC Dictrr, yÊu cÀu
l. Mgc tlich
Hô trq t4o viÇc làm moi và nâng cao thu nhêp cho nguùi lao dQng; dông

thài tao dièu kiên cho nguài lao dQng tiép cpn, hqc tâp, nâm Uât công nghÇ tiên
tién trong san xuât, kinh doanh cüa Hàn Qui5c dé trô vè phpc vg tinh nhà sau khi
hoan thành thùi gian lao d§ng thài vu; gôp phân thUc hiên hiÇu quâ Ké hoach

giâi quyét viÇc làm cüa tinh.

2. Yêu càu

Quâ trinh trién khai công tâc dua nguni lao dQng di làm viÇc thoi vu tai

Han Quôc phâi dugc tô chûc m§t câch chf,t chë, cô trâch nhiÇm, chü trgng hiÇu

quâ, dâm bâo vè sti luqng và chât lugng lao clQng tuyén chgn.

II. NQI DUNG
1. D6i tugng và tiêu chuân tuyên chgn

- Nguùi lao dQng sinh s6ng ei tinh Hà Nam cô hQ khâu thuèrng tni hoëc

t4m tru dû lzthang trô lên kê û ngày dugc co quan c6 thâm qrryèn xâc nhfn cu

tru hçrp phâp, không cô tièn an và không thuQc diÇn chua ducv. c xuât tarh Viêt
Nam, cô dü sric khôe dê di làm viÇc t4i nuôc ngoài.

- DQ tuôi: Trong dô tuôi û 30 dén ducvi 55 tuôi.

- Giôi tinh: Câ nam và nü.

2. Chi tiêu
Chi tiêu dg kién tuyên chçn dy phông tu 50- 200lao dÔng di làm viÇc thü

vp tpi Han Quôc, chia làm câc dqt khâc nhau; dqt mÔt tuyên 13 lao dÇng (thï

diêm thttc hiên tqi huyQn Lÿ Nhân).
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Phân bô chi tiêu dg phông cu thê cho câc huyÇn, thanh phô nhu sau:

Donvi tinh: Lao

3. Công tâc lfp hà so

Sô Lao dông, Thuong binh và Xâ hQi thông bâo dia iilêm noi tiép nhên hô

so, thoi han hoan thiên hô so xuât canh, thü gian và thoi han xuât canh; chü ti,
tham mrru, phOi trçrp vfi Phông Quan lÿ Xuâtnhâp cânh - Công an tinh, Sô Tu
phâp, câc co guffi, don vi, câ nhân liên quan aê nô trq nguùi lao dông hoan

thiên hô so xuât canh.

4.Lîp danh sâch tao dQng trüng tuyên chfnh thrfrc, nguùi tao tlQng kÿ
hgp tlàng và chfnh sâch hô trg vay v6n

- Sau khi c6 két quâ kiêm tra süc kûôe, Sô Lao dông, Thuong binh và Xâ

hQi sê chôt danh sâch lao tÏông chinh thûc trên co sô uu tiên cho nguùi lao dQng

thuQc h9 nghèo, hô cân nghèo ho{c hô bi ttru hôi dât nông nghiêp, thân nhân cüa

nguü c6 công voi câch meng tai ttia phuong.

- Nguoi lao d§ng tryc tiép nqp hà so câ nhân cho co QUffi, dcrn vi dugc Sô

Lao tT§ng, Thuong binh và Xâ hôi chi tt4o tr.uc tiép tiép nhên hà so và § hçrp

dèng làm viÇc.

- Chfnh sâch hô trg: Nguùi lao tlông di làm viÇc theo Ké ho4ch này t4i

Han Qu6c dugc huong chinh sâch vay vôn theo quy dinh cüa Nhà nuôc.

5. Lao tlQng tlông tièn, xin visa và tlit vé mây bay

Nguùi lao dQng nôp dü tièn tàm chi phi xuât canh và hè so câ nhân cho co

quan tr.uc dép tiép nhân hô so tao dQng. Co quan này phôi hçrp vôi chinh q.ryèn

quân Bonghwa-gun, tinh Gyeongsangbuk, Hàn Qutic chuyén hà so lao dQng

sang Hàur Quôc xin visa và dflt vé mây bay cho nguùi lao dQng.
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TT HuyÇn, thành ph6 Chi tiêu Ghi chü

1 Thành pfrO ffni fyi 30 Dg phèng

2 30HuyÇn Kim Bâng Dp pl1ông_.

3 HuyÇn Lÿ Nhân 50 os pËông

4 HuyÇn Duy Tiên 30 Ds phông

5 HuyÇn Binh Lpc 30 Dg phông

6 HuyÇn Thanh Liêm 30 Du phông

c0ng 200



ilçt 1: Heàn thành truôc ngày 201812018.

Câc dqt tiép theo së thông bâo sau.

6. Thùi gian dua lao tlQng sang Hàn Qu6c
Tô chric dua nguùi lao dQng cüa tinh sang Han Quôc tàm viÇc chia làm

nhièu dqt.

Dgt 1: Dp kién xuât canh vào thang 8l2}L8,si5 lugng 13 lao tlông.

Câc dqt tiép theo sê thông bâo sau.

7. Chi phi xuât cânh

Tông chi phi htuh chinh nguùi lao dQng di làm viÇc thü vU tei quân

.Bonghwa-gun tinh Gyeongsangbuk, Hàn Quôc phâi d6ng sO tièn là: 20.030.000

cÏèng (Bàng chù: Hai muoi triQu không tràm ba muoi ngàn dàng chEQ.

rrr. TÔ cr{{Ic rrr.[Ic HqoN

1. Sô Lao dQng, Thuong binh và Xâ hQi

- Chü tri, phôi ho-p voi câc sô, ban, ngàrh, doà,n thé cô üên quan và Üy
ban nhân dân cric huyÇn, thành phti tham muu, trién k*rai Ké hopch này.

- Tham muu, chi dgo câc phông, bô phân chuyên môn thgc hiÇn tiép nhân

hà so lao dQng, cung img lao tÏông cô chât luo,îg; pfrôi hqp vcri công ty TNHH
HaJin Hà NOi tô chüc tuyên chgn, thgc hiÇn câc ho4t dQng c6 liên quan theo ban

Thôa thuân vè duu lao clÇng sang Han Quôc làm viêc thoi W; theo dôi két quâ

thUc hiên, quârn lÿ lao dông cüa tinh t4i Han Qu6c, dâm bâo nguùi lao d§ng hét

han ho,p dàng vè nuôc dung thü hpn, han ché tOi da tinh trqng nguü lao dQng

cu tru bât frçrp phâp t4i Han Quôc.

- Ban hành vàn ban chi dpo phông, ban cô liên quan tô chüc thUc hiên

düng Thôa thuæ.

- Ph6i hçrp voi Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thanh ph6, câc co quan, don

vi, câ nhân liên quan tàng cuong tuyên truyèn, vfin d§ng, dâm bâo nguoi lao

dông khi hoan tât chucmg trinh vè nuôc tt n g thùi h4n.

- Bâo câo Üy ban nhân dân tinh vè viêc thgc hiÇn Thôa thuân.

2. Sô Thông tin và Truyèn thông

Chi dpo câc co quan bâo, dài dia phucrng (Dài Phât thanh và Truyèn hinh

Hà Nam, Bâo Hà Nam) ptrOi hçp voi Trung tâm Dich vU ViÇc tàm tô chric tuyên

truyèn trên hÇ thông phât thanh, truyèn hinh cüa tinh; chuyéntii câc thông tin,

dièu kiên, tiêu chuân cho nguùi dân Uiét Aé tham gia.

3.SôYté
Chï dao BÇnh viÇn cla khoa tinh thgc hiÇn ttit công tric khâm srîc khôe cho

ngucri lao dQng di làm viÇc cô thùi han ô nuôc ngoài theo clüng quy d[nh.
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4. Công an tïnh và Sô Tu phâp

Huông dân thü tgc, hè so và tao dièu kiÇn thuAn lgi cho nguùi lao dQng

thyc hiên câc thü tgc làm hQ chiéu, 1ÿ lich tu phâp nhàrn dâm bâo câc dièu kiên

phâp lÿ cho nguoi lao d§ng di làm viêc ô Han Quôc.

5. Ngân hàng nhà nuôc ViÇt Nam - Chi nhânh Hà Nam.

Chi d4o crâc Ngân hang Thuong mpi, Ngân hane chinh sach xâ hQi tao dièu

kiÇn thufn lqi cho nguoi tao dQng duo. c vay vôn làm chi phi xrÉt canh theo quy clinh.

6. Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô

- Chi dpo Phông Lao dông, Thucrng binh và Xâ hQi chü tri, phôi hçrp vôi
câc co quan c6 liên guffi, tô chüc doàn thê cùng câp và Üy ban nhân dân câc xâ,

phuông, thi trân tô chüc dua lao dông tham dy phông vân và ilâm bâo clü chi

tiêu dugc giao.

- Chi d4o câc don vi tryc thuQc tàng cuôrng tuyên truyèn, vfn dqng, ,Sâm

bâo nguoi lao dQng khi hoan tât chuong trinh së vè nuôc düng hæ.

7. Dè nghi HQi Liên hiÇp PhU nit tinh, HQi Nông dân tïnh, tinh Doàn

Thanh niên cQng sân Hà Chi Minh

Chi tlao Hôi Liên hiêp Phu nü, HQi Nông dân, Eoàrn TNCS Hà Chf Minh

câc huyÇn, thi xâ, thanh phô phôi hqp vôi ngành Lao dQng, Thuong binh và Xâ

hQi d chüc tuyên truyèn, vfn dQng câc thàu:h viên, hQi viên c6 con em ctü dièu

kiên và cô nhu càu di làm viÇc ô nuôc ngoài trong linh vgc nông nghiêp tham

gia dy tuyén.

E. Công ty TNHH Hajin Hà NQi

- Phôi hçrp voi co quan, don vi cüa tinh Hà Nam dua nguôi lao dQng sang

làm viÇc t4i qu$n Bonghwa-gun và phôi trçtp vôi chinh q.ryèt Quân Bonghwa-

gun tinh Gyeongsangbuk, Han Qu6c trong viêc kiém tra hiÇn truùng vè viêc thi

hành câc dièu kiÇn lao dông và phông chông hành vi cu trû bât hçrp phâp.

- Thông bâo thuùng xuyên vè tintr trAng viÇc là,rn, tuân thü phâp luât Han

Qu6c, dü sting cüa nguü lao dQng Hà Nam trên dia ban quQn Bonghwa-gun

tinh Gyeongsangbuk, Hà,n Quôc trong quâ trinh thUc hiên ban ThÔa thuen vÔi

Üy ban nhân dân tinh Hà Nam.

9. D6i vri,i nguùi tao tlQng

- Nguoi lao d§ng di làm viêc tai Han Quôc theo Ké hoach này phâi dâm

bâo thgc hiÇn düng hçrp dàng lao dQng dd kÿ và trÔ vè nuÔc dung thü hpn sau
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khi két thüc hçp dông lao dQng vôi nguôi sü dpng lao dông Hàn Quôc bàng viÇc

dpt cec sti tièn 50.000.000 dèng @àng chtr; Nàm muot triQu dàng chàfl truôc

khi xuât canh (cdc dqt tiép theo së thông bdo sau).

- Xü lÿ sô tièn d[t coc nêu trên duoc thpc hiên nhu sau:

+ Truùng hqp nguôi lao dQng thgc hiên düng hqp dàng lao dQng và vè

nuôc düng thài han thi duoc nh4n l4i toàn bQ sô tièn ffên vôi müc lâi suât

không ky he" trong suôt quâ trinh tir ngày güi tièn <lén khi nét tfrcyi han quy dinh.

+ Trucrng hqp nguôi lao dông vi ph4m hqp dông, không vè nuôc iIüng

thèi han thi s(i tièn ffên dugc chuyén sang tài khoân cüa Trung tâm Dich vp viÇc

làm tinh phUc vp cho câc hogt dông hô trq thyc hiÇn chinh sâch Bâo hiém thât

nghiÇp và phât triên dich vy viêc làm. Câc truùng hÇp phât sinh khâc, do Sô

Lao d§ng - Thucrng binh và Xâ hQi chï dpo giâi quyét.
).,

Yêu câu câc co quan, dcrn vi khân trucrng triên khai thuc hiên tôt nôi dung

nêu trên. Trong quâ trinh thgc hiÇn, né, cô khô khàn, vuông mâc, bâo câo Üy

ban nhân dân tinh (qua Sô Lao dQng, Thuong binh và Xd hat tông hq) xem xét,

giâi quyér.l/

CHÛ TICHNot nhQn:
- Chü tlch UBND tinh (dii b/c1;
- PCT UBND tinh (d/c Htéfl;
- Câc Sô', Ngành liên quan;
- UBND câc huyên, TP;
- VPUB: LEVP, KGVX;
- Luu VT, NV«ro.
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