
UỶ BAN NHÂN DÂN  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1250 /UBND-KGVX 
 

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền, 
quản lý người lao động ra nước ngoài 

làm việc 

 Lạng Sơn, ngày  25  tháng 11 năm 2019 

    
Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 
  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
  Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,  
  Công an tỉnh, Ngoại vụ; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

                
Xem xét Công văn số 665/BQLKKTCK-KH ngày 19/11/2019 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc tình hình người  
lao động tự do bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu 
Nghị Quan, Trung Quốc, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến người lao động có nhu 
cầu tìm kiếm việc làm tại Trung Quốc biết quy trình, thủ tục đăng ký hợp pháp 
sang lao động tại Trung Quốc để bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đã ký kết 
giữa các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây, Trung Quốc; 
có biện pháp cảnh báo về những rủi ro, hậu quả nếu người lao động tự ý sang 
Trung Quốc làm việc mà chưa có hợp đồng lao động, chưa được tổ chức có thẩm 
quyền bảo lãnh; có văn bản đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
một số tỉnh lân cận cùng phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt đến người lao động biết quy trình, thủ 
tục cần thiết để sang lao động hợp pháp tại Trung Quốc, cảnh báo người dân về 
những hậu quả của việc xuất cảnh sang lao động trái phép tại Trung Quốc. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng biên phòng tại 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phối hợp với các cơ quan liên quan giải thích, tuyên 
truyền cho người lao động biết các quy định của pháp luật về việc sang lao động 
hợp pháp tại Trung Quốc, vận động người lao động chưa đủ điều kiện xuất cảnh 
sang Trung Quốc trở về nơi cư trú, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động tại 
khu vực cửa khẩu. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo 
Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm thường xuyên theo dõi, nắm 
bắt, tổng hợp thông tin về diễn biến tình hình người lao động làm thủ tục xuất 
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cảnh sang Trung Quốc làm việc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội) những vấn đề phát sinh để có chỉ đạo kịp thời. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 
chỉ đạo trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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