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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới  

Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 

          
 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SLĐTBXH ngày 10/6/2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên truyền, 

quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022. 

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế 

hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa tỉnh Lạng 

Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tuyên truyền 

về chính sách pháp luật lao động, thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới hợp pháp 

đến người lao động trên địa bàn thành phố để người lao động hiểu và chấp hành 

đúng quy định, hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới làm thuê. 

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Thỏa thuận 

hợp tác, Cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành của tỉnh với chính quyền địa 

phương và với người lao động, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. 

 II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

 Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và phía thành 

phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để triển khai các nội dung, hoạt động 

công tác tuyên truyền, hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc phù hợp. Nội dung triển khai cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên 

truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, 

nhất là pháp luật về biên giới quốc gia và các quy định cụ thể về cư trú, hoạt động 

xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua lại biên giới. Tuyên truyền, phổ biến về Thỏa 

thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác và các quy định pháp luật có liên quan. 

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật xuất nhập cảnh và hướng dẫn 

triển khai thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác quản lý lao động 

qua biên giới kết hợp với thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng sâu rộng đến người dân. Nghiêm cấm người dân qua lại biên giới; hạn chế tụ 

tập đông người theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và Bộ Y tế về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành về Pháp luật; đồng 

thời tổ chức cho từng hộ dân ký cam kết không vượt biên giới trái phép sang Trung 



2 

 

 

Quốc lao động làm thuê. Tăng cường nâng cao trách nhiệm của các Trưởng 

khối/thôn và Bí thư chi bộ khối/thôn trong việc nắm và quản lý công dân thuộc địa 

bàn mình phụ trách. 

3. Phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động tăng cường đưa người lao 

động đi làm việc ở các tỉnh trong nước và nước ngoài theo hướng dẫn của cấp trên; 

hướng dẫn quản lý lao động là người Việt Nam sang Trung Quốc làm việc trên cơ 

sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

Tăng cường hoạt động của các đơn vị đầu mối thực hiện hoạt động cung 

ứng, tuyển dụng lao động, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong 

việc cung ứng, tuyển chọn lao động. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí lao động việc làm UBND thành phố 

cấp cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại quyết định số 4899/QĐ-

UBND ngày 19/12/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật lao động, xuất nhập cảnh, cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến người lao động và các đối tượng có liên quan 

trên địa bàn.  

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã 

hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, xuất nhập cảnh và tổ chức triển 

khai, thực hiện văn bản tới mọi người dân trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các 

đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm và công ty điều phối lao động để thực hiện 

thông báo, tuyển chọn và cung ứng lao động theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao 

động và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan, kịp thời phản ánh về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động trên địa bàn đi làm việc tại Trung 

Quốc định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) với UBND thành phố và Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

2. Công an thành phố 

Chỉ đạo công an các phường, xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản 

lý và làm tốt công tác hộ khẩu và việc tạm trú, tạm vắng của công dân trên địa bàn, 

lĩnh vực quản lý; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, công tác điều tra cơ bản, 

chủ động phát hiện, đấu tranh, làm rõ, triệt phá các đường dây, cá nhân có hành vi 

tác động, lôi kéo, thu gom, tổ chức đón đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung 

Quốc lao động. 

3. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thành phố 
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Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về Thỏa thuận hợp tác, Cơ chế hợp tác quản lý lao động 

qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố 

Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tuyên truyền về chính sách pháp luật lao 

động, thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới hợp pháp đến người lao động trên địa 

bàn thành phố để người lao động hiểu và chấp hành đúng quy định, hạn chế tình 

trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới làm thuê. 

4. UBND các phường, xã 

- Tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động, xuất nhập cảnh và nội dung 

hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới cho người dân nắm, 

biết để thực hiện đúng theo quy định. Thông báo rộng rãi đến người lao động trên 

địa bàn quản lý về đối tượng và phạm vi áp dụng. chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, 

Công an phường, xã nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu xuất cảnh qua biên 

giới lao động của người dân trên địa bàn, báo cáo với chính quyền địa phương để 

kịp thời theo dõi và quản lý công dân trên địa bàn. 

- Lập sổ theo dõi cập nhật thường xuyên các thông tin khai báo của người 

lao động đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm 

(hoặc đột xuất) báo cáo về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua 

biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2022, UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động -TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN TP; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể TP; 

- Công an TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

             

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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