
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
 

V/v thí điểm thực hiện đưa người 
lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo hình thức hợp tác giữa các 

địa phương hai nước 

Chiêm Hóa, ngày         tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Công an huyện; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông, Thể thao. 

 

Thực hiện Văn bản số 2810/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo hình thức hợp tác giữa các địa phương hai nước. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan: 

Tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tại Văn bản số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/6/2022 và các Văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của huyện về thí điểm thực hiện đưa người lao động đi 

làm việc tại Hàn Quốc. Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ theo quy định (khi có 

Văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện của tỉnh). 

(Có Văn bản số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/6/2022, gửi kèm theo) 

2. UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông, Thể thao  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân quy 
định của pháp luật về xuất nhập cảnh, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, không vi phạm pháp luật nước sở tại. 

3. Các cơ quan, đơn vị (tại mục kính gửi) 

Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại nội dung Văn bản này. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- PCT UBND huyện PTVX; 
- UB MTTQ và các TC CTr- XH; 
- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND huyện; 
- Chuyên viên Văn xã; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hà Thị Minh Quang 
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