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Kính gửi: Trung tâm Công báo tin học văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn. 

                                      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 

1156/UBND-TH ngày 04/3/2021 về việc xây dựng Nghị quyết ban hành chính 

sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi 

về nước, trong đó giao Sở Lao động-TH&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành 

chính sách  hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo việc làm và khởi nghiệp 

sau khi về nước đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, báo cáo UBND tỉnh để 

trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2021. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã 

xây dựng dự thảo nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ 

trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi về 

nước, nay đề nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn  (mục 

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) để xin ý kiến 

đóng góp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

(Có bản dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh kèm theo) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đơn vị./. 

 

 
Nơi nhận: 

Bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (biết); 

- GĐ, Phó GĐ phụ trách; 

- LĐVL&DN; 

- Văn phòng (đăng trên cổng thông tin của Sở); 

- Lưu: VT, (Phong). 
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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính  

sách hỗ trợ ngƣời lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nƣớc ngoài theo 

hợp đồng tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi về nƣớc. 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 

Căn cứ  Bộ Luật Lao động năm 2019;  

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013; 

Căn cứ  Khoản 2 Điều 60 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;  

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 về việc Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Thực hiện Công văn số 37/HĐND-VP ngày 02/3/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung được luật giao, Ủy ban nhân dân tỉnh    

xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính 

sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi 

về nước, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2021 theo các nội dung 

cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT 

1. Cơ sở pháp lý 

- Căn cứ  Bộ Luật Lao động năm 2019;  

- Căn cứ Luật Việc làm năm 2013; 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 60, Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; 

2. Căn cứ thực tiễn  

- Trong điều kiện thực tế của tỉnh, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ 

hội cho người lao động của tỉnh, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng khác khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về 

 DỰ THẢO 



nước được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, khởi nghiệp góp phần bảo 

đảm việc làm ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng 

của người lao động. 

- Trong thực tiễn cho thấy, thời gian qua công tác thực hiện chính sách đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài là con đường giảm nghèo nhanh và bền 

vững, những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có con em đi lao động 

ở nước ngoài về nước có thu nhập ổn định, nhiều lao động khi về nước đã có 

tích lũy vốn, tự mở cơ sở sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp tạo việc làm cho bản 

thân và thu hút lao động tại địa phương vào làm việc có mức thu nhập ổn định. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Kạn sau khi đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước có cơ hội khởi nghiệp, tái hòa 

nhập vào thị trường lao động, giải quyết việc làm cho bản thân và cho lao động 

xã hội. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

 Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, người lao động tỉnh Bắc Kạn đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước được tạo việc làm và 

khởi nghiệp, ổn định việc làm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, 

thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ Nhà nước ta. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

sau khi hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được hỗ trợ tạo việc làm và 

khởi nghiệp. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

 - Các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

 - Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

sau khi hoàn thành hợp đồng, về nước đúng quy định. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC 

CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT 

1. Mục tiêu của chính sách 

1.1. Mục tiêu chung 

Hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng sau khi về nước đúng quy định được tạo việc làm và khởi nghiệp theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 60 của Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 



hợp đồng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người dân, đồng thời góp phần 

đảm bảo chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

100% người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài 

hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được thụ hưởng chính sách khi có 

nhu cầu. 

2. Nội dung của chính sách 

2.1. Nội dung hỗ trợ 

a) Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được hỗ trợ vay vốn từ 

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để khởi nghiệp tại địa phương nơi cư trú. Mức 

vay, thời hạn vay thực hiện theo cơ chế cho vay của Ngân hàng Chính sách xã 

hội Việt Nam quy định. 

b) Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được các cơ sở dạy nghề 

trên địa bàn hỗ trợ tham gia 01 khóa học nghề khi có nhu cầu học nghề để tạo 

việc làm mới. Mức hỗ trợ được tính theo tháng nhưng tối đa không vượt quá 

mức 9.000.000đ/01 người/01 khóa học. 

c) Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được hỗ tợ tư vấn, cung 

cấp thông tin thị trường lao động, việc làm, tư vấn nghề nghiệp miễn phí; được 

bồi dưỡng kiến thức ở trong nước về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh 

nghiệp khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Nội dung, định mức chi theo 

Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2.2. Thời gian, điều kiện hỗ trợ 

 - Mỗi người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

khi về nước đúng quy định trong thời hạn 12 tháng kể từ khi về nước được hỗ 

trợ 01 lần.  

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước người lao động  

đến làm việc. 

 3. Giải pháp thực hiện chính sách  

-  Hàng năm UBND các huyện, thành phố căn cứ số lượng lao động của địa 

phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xây dựng kế hoạch để cân đối 

nguồn kinh phí đảm bảo việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Đề xuất trung ương hỗ trợ nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết 

việc làm. 

- Huy động tổng thể các nguồn lực để hỗ trợ người lao động học nghề tạo 

mở việc làm. 



4. Nguồn kinh phí để thực hiện 

- Từ nguồn Quỹ cho vay giải quyết việc làm.  

- Do ngân sách TW và địa phương (cấp tỉnh) đảm bảo;  

- Các nguồn hợp pháp khác; 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI 

HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Tổng kinh phí ƣớc tính thực hiện/năm 22.819.924.400,đ trong đó: 

a) Dự kiến tổng số lao động được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp, thành lập 

doanh nghiệp từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm: 10 người. 

 Mỗi năm có 10 lao động về nước có nhu cầu lập dự án vay vốn khởi 

nghiệp, thành lập doanh nghiệp mức hỗ trợ cho vay  tối đa 2.000.000.000,đ/01 

dự án.   

(10 dự án x 2.000.000.000,đ = 20.000.000.000,đ) 

b) Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ cho nhu cầu học nghề là: 300 người. 

 Mỗi năm 300 người lao động về nước có nhu cầu học nghề mức hỗ trợ tối 

đa 9.000.000đ/người/khóa học.  

(300 ngƣời x 9.000.000đ = 2.700.000.000,đ) 

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực 

tế nhưng tối đa không quá 3.000.000 đồng/người/khóa đào tạo. 

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không 

quá 1.000.000 đồng/người/tháng và không quá 09 tháng. 

- Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ 

không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được 

tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên 

được tính là 01 tháng. 

c) Dự kiến hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm, 

tư vấn nghề nghiệp miễn phí thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm cho 300 

người.  

 Nội dung, định mức chi theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 

10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn cụ thể: 

- Tư vấn việc làm 300 người  x 92.032đ/ca = 27.609.600,đ 

- Tư vấn học nghề 300 người  x 83.412/ca = 25.023.600,đ 

- Giới thiệu việc làm 300 người x 224.304/ca = 67.291.200,đ 



( 27.609.600,đ + 25.023.600,đ + 67.291.200,đ = 119.924.400đ) 

(Có dự toán chi tiết theo biểu số 01 kèm theo) 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

 Dự kiến thời gian thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ ... khóa X nhiệm kỳ 

2016-2021. 

Trên đây là T ờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước tạo việc làm và khởi nghiệp.  

Kính đề nghị  Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

(Hồ sơ đề nghị ban hành nghị quyết của  HĐND tỉnh kèm theo)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TM. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Long Hải 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /2021/NQ-HĐND 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bắc Kạn, ngày       tháng   12  năm 2021 

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngƣời lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc 

ở nƣớc ngoài theo hợp đồng tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi về nƣớc 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

KỲ HỌP THỨ .. KHOÁ X 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ  Bộ Luật Lao động năm 2019;  

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013; 

Căn cứ  Khoản 2 Điều 60 Luật  người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;  

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 về việc Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Xét Tờ trình số .... /TTr-UBND ngày ... tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo việc 

làm và khởi nghiệp sau khi về nước; Báo cáo thẩm tra số: ... /BC-HĐND ngày ... 

tháng ... năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn tạo 

việc làm và khởi nghiệp sau khi về nước, cụ thể như sau: 

1. Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được hỗ trợ vay vốn từ 

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để khởi nghiệp tại địa phương nơi cư trú. Mức 

vay, thời hạn vay thực hiện theo cơ chế cho vay của Ngân hàng Chính sách xã 

hội Việt Nam quy định theo từng thời kỳ. 

DỰ  THẢO 



2. Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được các cơ sở dạy nghề 

trên địa bàn hỗ trợ tham gia 01 khóa học nghề khi có nhu cầu học nghề để tạo 

việc làm mới. Mức hỗ trợ được tính theo tháng nhưng tối đa không vượt quá 

mức 9.000.000đ/01 người/01 khóa học. 

3. Người lao động tỉnh Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng, hoàn thành hợp đồng về nước đúng quy định được hỗ tợ tư vấn, cung 

cấp thông tin thị trường lao động, việc làm, tư vấn nghề nghiệp miễn phí; được 

đào tạo bồi dưỡng kiến thức ở trong nước về khởi sự doanh nghiệp, quản trị 

doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Nội dung, định mức chi 

theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

4. Thời gian hỗ trợ:  

 - Mỗi người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

khi về nước đúng quy định trong thời hạn 12 tháng kể từ khi về nước được hỗ 

trợ 01 lần.  

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước người lao động  

đến làm việc. 

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

1. Đối với nguồn vốn cho người lao động vay khởi nghiệp và giải quyết 

việc làm được thực hiện từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. 

2. Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ người lao động có nhu cầu học nghề để 

khởi nghiệp và tạo việc làm, nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện từ ngân sách địa 

phương (cấp tỉnh) Ngân sách TW và các nguồn hợp pháp khác. 

3. Đối với nguồn vốn kinh phí hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin thị trường 

lao động, việc làm, tư vấn nghề nghiệp miễn phí, bồi dưỡng kiến thức ở trong 

nước về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập 

doanh nghiệp hàng năm được cấp từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh theo định mức 

chi tại Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Tổ chƣ́c thƣ̣c hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh , các Ban của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 



Nghị quyết này đã đư ợc Hội đồng nhân dân tỉnh B ắc Kạn  khóa X kỳ họp 

thứ .. thông qua ngày...  tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày .. tháng .. 

năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- VPQH, VPCP, VPCTN; 

- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

          -TT Huyện(Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

 các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- LĐVP; 

- Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT, HS.  

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Phƣơng Thị Thanh 
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