UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 579/SLĐTBXH-LĐVL

CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo
Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND
và Quyết định số 596/QĐ-UBND

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ Nghị quyết số 150/2019/NĐ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh
Hà Tĩnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tham
mưu UBND tỉnh tạm cấp cho các huyện, thành phố, thị xã số tiền 1.724 triệu
đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi tư triệu đồng) tương đương 50% dự toán kinh
phí thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 để thanh toán chính sách hỗ trợ người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND.
Để triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách theo Nghị
quyết số 150/2019/NQ-HĐND và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày
18/02/2020 của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị
UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tập huấn hướng dẫn
và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND tỉnh đến
tận các xã, phường, thị trấn và người lao động.
2. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp
tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 để thanh toán các chính sách
hỗ trợ cho người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Trong quá trình
thực hiện nếu thiếu kinh phí thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Sở Tài chính để tham mưu trình UBND tỉnh cấp bổ sung.
3. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận,
thẩm định hồ sơ đề nghị của người lao động đi làm việc ở nước ở nước theo hợp
đồng và tham mưu UBND cấp huyện thanh toán hỗ trợ theo đúng đối tượng,
đúng định mức được quy định tại Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND và Quyết
định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh.
- Thành phần hồ sơ: Phải đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 4, Điều 8
của Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh.
- Đối tượng hỗ trợ: Không bao gồm các trường hợp sau:
(1) Người lao động thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất được hưởng chính
sách theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho
người lao động bị thu hồi đất;
(2) Người lao động thuộc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú dài hạn tại các
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hưởng chính sách theo quy
định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020;
(3) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các Chương trình phi lợi
nhuận như: Chương trình EPS tại Hàn Quốc; Chương trình điều dưỡng/hộ
lý/chăm sóc người già tại CHLB Đức và Nhật Bản; Chương trình thực tập kỹ
thuật tại Nhật Bản của Tổ chức IM JAPAN.
Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo thực
hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời
có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, LĐVL, KHTC.
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