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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-UBND Vĩnh Yên, ngày      tháng  4  năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Vận động lao động thành phố Vĩnh Yên hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn 

Quốc năm 2021 về nước đúng hạn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-CT ngày 08/04/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tăng cường các hoạt động đưa lao động Vĩnh Phúc đi làm 

việc tại Hàn Quốc và vận động lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn 

Quốc về nước đúng hạn; Kế hoạch số 55/KH-BCĐGQVL ngày 30/3/2021 của 

BCĐ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc về vận động lao động tỉnh Vĩnh Phúc 

hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc năm 2021 về nước đúng hạn. UBND 

thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch vận động lao động thành phố Vĩnh Yên 

hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc năm 2021 về nước đúng hạn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Tổ chức vận động lao động thành phố Vĩnh Yên hết hạn hợp đồng làm 

việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn; góp phần giảm tỷ lệ lao động tỉnh Vĩnh 

Phúc cư trú bất hợp pháp để Hàn Quốc tiếp tục tuyển lao động tỉnh Vĩnh Phúc 

sang Hàn Quốc làm việc. 

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động đi làm việc 

ở Hàn Quốc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và quyền lợi nghĩa vụ của 

người lao động; tạo dư luận phê phán những hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm 

pháp luật của người lao động; ngăn chặn kịp thời những thông tin làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến người lao động và Kế hoạch xuất khẩu lao động của thành 

phố;  

2. Yêu cầu: 

Các biện pháp vận động, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên 

và hiệu quả; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tác tổ 

chức đoàn thể các cấp và gia đình người lao động . 

Triển khai các nội dung trong kế hoạch kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.  

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật; quy định về xử phạt, các quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động 

khi đi làm việc tại Hàn Quốc 

1.1. Nội dung vận động, tuyên truyền 

Quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động khi đi làm việc tại Hàn Quốc.  
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Những lợi ích của cá nhân và cộng đồng khi người lao động về nước đúng 

hạn và những tác hại khi người lao động không về nước đúng hạn (người lao 

động bỏ trốn, ở lại cư trú bất hợp pháp). 

Các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm của tỉnh, thành phố. 

Thông tin về lao động Việt Nam không về nước đúng hạn, ở lại cư trú bất 

hợp pháp tại Hàn Quốc nếu tự nguyện ra khai báo về nước sẽ không bị phạt tiền 

và có cơ hội quay trở lại Hàn Quốc. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19, từ ngày 11/3/2021, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ áp dụng chính sách khai 

báo online đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện 

về nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người khai 

báo và cán bộ xuất nhập cảnh. Người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại 

Hàn Quốc tự nguyện về nước chỉ cần khai báo online trên trang 

www.hikorea.go.kr trước khi về nước từ 3 ngày đến 15 ngày mà không phải trực 

tiếp đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nơi mình cư trú để khai báo. 

Ðến ngày xuất cảnh, lao động chỉ cần ra sân bay về nước. Khi truy cập trang 

www.hikorea.go.kr người cư trú bất hợp pháp cần: Nhập thông tin cá nhân, ngày 

dự kiến xuất cảnh, sân bay xuất cảnh và thông tin chuyến bay...Ðối với những 

trường hợp không thể khai báo online, có thể đến các Văn phòng quản lý xuất, 

nhập cảnh nơi cư trú khai báo như trước. Một số trường hợp bị hạn chế khai báo 

trực tuyến là người mang hộ chiếu của người khác; người có thông tin khai báo 

không thống nhất với đăng ký trước đó; người nhập cảnh trái phép; người đã 

từng phạm tội hình sự; người bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào đảo Jeju bằng chế 

độ không cần thị thực... Những trường hợp này phải trực tiếp đến Văn phòng 

quản lý xuất, nhập cảnh nơi gần nhất để khai báo. 

1.2. Hình thức vận động, tuyên truyền 

Thông tin thường xuyên trên hệ thống truyền thanh từ thành phố tới cơ sở 

về những vấn đề liên quan đến tình hình lao động tại thị trường Hàn Quốc. 

Tổ chức các buổi đối thoại với người lao động, gia đình người lao động đi 

làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. Yêu cầu các gia đình có người thân là lao 

động đang cư trú bất hợp pháp ký cam kết với chính quyền địa phương vận động 

người thân về nước; các gia đình có người thân là lao động hiện đang làm việc 

tại Hàn Quốc vận động về nước đúng hạn. 

Cập nhật thông tin về những vấn đề liên quan đến tình hình lao động tại thị 

trường Hàn Quốc trên trang website của Sở Lao động-TB&XH, Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh; Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, cổng thông tin điện tử 

thành phố. 

Thông tin về quy định xử phạt của Chính phủ gửi đến các đoàn thể, thôn, 

TDP để vận động các gia đình có con em là lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc 

về nước, con em là lao động sắp hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. 

2. Tạo việc làm cho người lao động ở Hàn Quốc sau khi về nước: 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có chức năng tổ chức các sản giao 

dịch, Hội chợ việc làm nhằm tư vấn, tạo điều kiện cho người lao động từ Hàn 

Quốc trở về chưa có việc làm ổn định, có nguyện vọng vào làm việc tại các 
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doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố. 

Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động từ Hàn 

Quốc trở về cho người lao động tiếp tục tham gia xuất khấu lao động theo 

nguyện vọng và hướng dẫn các chính sách ưu đãi hỗ trợ của tỉnh, thành phố về 

xuất khẩu lao động. 

Xây dựng các chuyên mục đăng ký tìm việc làm trực tuyến trên cổng thông 

tin điện tử để người lao động sau khi về nước có thể đăng ký tìm kiếm việc làm 

và được hỗ trợ về việc làm Online. 

3. Tổ chức vận động lao động thành phố Vĩnh Yên hết hạn hợp đồng 

làm việc tại Hàn Quốc năm 2021 về nước đúng hạn 

3.1. Vận động lao động hết hạn hợp đồng trong năm 2021 phải về nước: 

Số lượng: 11 người (có danh sách kèm theo chia theo các xã, phường). 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 (theo thời gian về nước của từng lao 

động đính kèm).  

3.2 Các bước triển khai: 

-  Bước 1: Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm các xã, phường: 

Xây dựng kế hoạch vận động của xã, phường; Thông báo danh sách lao 

động hết hạn hợp đồng trong năm 2021 phải về nước.  

Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Bước 2: Ban chỉ đạo giải quyết việc làm (XKLĐ) cấp xã, phường: 

- Tổ chức thông báo danh sách lao động hết hạn hợp đồng trong năm 2021 

phải về nước trên hệ thống truyền thanh địa phương hàng tuần để người nhà lao 

động động viên người thân đang cư trú bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn hợp đồng 

về nước đúng quy định. 

- Cử cán bộ đến từng gia đình có người lao động làm việc tại Hàn Quốc 

để thông báo cho người bảo lãnh, người thân biết, tích cực vận động lao động bỏ 

trốn, cư trú bất hợp pháp, hết hạn hợp đồng về nước theo quy định. 

- Yêu cầu người bảo lãnh, người thân ký xác nhận vào bản cam kết vận 

động người thân đang bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, hết hạn hợp đồng về nước. 

- Bước 3: Hình thức xử lý:  

Sau 3 tháng kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn thông báo. Nếu lao 

động đang bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, hết hạn hợp đồng không về nước, tiến 

hành lập biên bản và thông báo các hình thức để xử lý như sau: 

- Yêu cầu nộp tiền xử phạt cho Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của 

Chính phủ. 

- Nếu người lao động không thực hiện nộp phạt theo quy định, UBND xã, 

phường, thị trấn có thể lấy làm căn cứ khi bình xét thi đua hằng năm đối với hộ 

gia đình lao động đó (Kể từ ngày lao động được thông báo bỏ trốn). 

- Người thân bố mẹ, anh chị em ruột, vợ và các con (nếu có) sẽ không 

được xác nhận làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và xuất cảnh ra 
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nước ngoài dưới mọi hình thức; Không được hưởng các chính sách ưu đãi về 

vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Không được giao dịch tài 

chính với lao động bỏ trốn qua hệ thống ngân hàng. 

(Hình thức xử lý do UBND xã, phường, thị trấn quyết định) 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Lao động -TB&XH thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, 

UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền về Chương trình cấp phép việc làm 

cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). 

Hướng dẫn xã, phường triển khai điều tra, khảo sát tại các địa phương về 

tình hình giải quyết việc làm của lao động địa phương đi làm việc tại Hàn Quốc 

đã về nước.  

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức tuyên truyền, tư vấn để giải 

quyết việc làm cho lao động đã làm việc tại Hàn Quốc vào làm việc tại các 

doanh nghiệp hoặc tiếp tục đi xuất khẩu lao động. 

Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định. 

2. Công an thành phố  

Chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường nắm tình hình, phối hợp với Ban 

chỉ đạo giải quyết việc làm các cấp trong việc xử lý các hành vi lao động cư trú 

bất hợp pháp tại Hàn Quốc. 

3. Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố 

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền chương trình cấp phép việc làm cho 

lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS); những vấn đề liên quan đến tình hình 

lao động tại thị trường Hàn Quốc, các quy định xử phạt của Chính phủ, của tỉnh 

đối với lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước đúng hạn 

trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử, bảng điện tử của thành phố. 

Nêu gương các gia đình, người lao động hết hạn hợp đồng ở Hàn Quốc về nước 

đúng thời hạn. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tập trung chỉ đạo cơ sở và tổ 

chức tuyên truyền, vận động đến các hội viên, đoàn viên có người thân là lao 

động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, lao động sắp hết hạn hợp đồng ở Hàn Quốc 

về nước đúng hạn. 

5. UBND các xã, phường 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của xã, phường. Phân công các 

thành viên BCĐ phụ trách các xã, phường đôn đốc triển khai; Theo dõi và áp 

dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định; đặc biệt cần tập trung vào 

những TDP, thôn  có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc để có sự 

chuyển biến rõ rệt về giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp. 

Chỉ đạo TDP, thôn  tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ để tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình có lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, lao 

động sắp hết hạn hợp đồng ở Hàn Quốc về nước đúng hạn. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ  Kế hoạch này, yêu cầu các các xã, phường được phân công xây 

dựng kế hoạch triển khai xong trước tháng 4/2021. Tập trung thực hiện các biện 

pháp vận động, tuyên truyền đến hộ gia đình có lao động đang bỏ trốn, cư trú bất 

hợp pháp, hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. 

 2. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo GQVL (XKLĐ) cấp xã, phường, 

chịu trách nhiệm trước thành phố về việc để lao động của địa phương bỏ trốn, cư 

trú bất hợp pháp, hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn. Ban chỉ đạo Giải 

quyết việc làm xã, phường báo cáo kết quả 6 tháng trước ngày 10/6/2021 và 1 

năm trước ngày 10/12/2021 về phòng Lao động-TB&XH thành phố để tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - TB&XH tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai vận động lao động thành phố Vĩnh Yên 

hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc năm 2021 về nước đúng hạn. Trong 

quá trình thực hiện có vướng mắc các phòng, ban, đơn vị phản ảnh về UBND 

thành phố (qua phòng Lao động - TB&XH- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

giải quyết việc làm) để tổng hợp báo cáo Trưởng ban và UBND thành phố xem 

xét, giải quyết./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực TU-HĐND (b/c); 

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể tp; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LĐ&TBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Anh Tân 
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 DANH SÁCH  
NGƯỜI LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VĨNH YÊN HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC  

PHẢI VỀ NƯỚC TRONG NĂM 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     tháng 4 năm 2021) 

 
    

 
  

Stt 

Họ và tên 

 người lao 

động 

Ngày 

 sinh 

Giới  

tính 

Số 

 hộ 

chiếu 

Ngày 

 nhập 

cảnh 

Ngày hết 

 hạn 

HĐLĐ 

Địa chỉ của người lao động 

1 Nguyễn Văn Anh 11/12/1990 Nam N1737553 02/02/2016 20/01/2021 
ĐT: 0936819053/ 0984273883; số nhà 103, đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai 

Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

2 Thiều Chí Thiện 20/08/1985 Nam B2291389 12/05/2016 11/03/2021 Số nhà 31, An Sơn, phường Đống Đa, Vĩnh Yên,  Vĩnh Phúc 

3 Nguyễn Đức Cảnh 26/01/1988 Nam B4600789 07/04/2016 28/03/2021 Thôn Đoài, xã Thanh Trà, Vĩnh Yên,  Vĩnh Phúc 

4 
Bùi Thị Bích 

Phượng 
20/11/1991 Nữ B9439328 17/04/2018 16/04/2021 ĐT: 0975 614 260,: :Thôn Đoài, xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

5 Nguyễn Văn Đang 03/03/1985 Nam C5575178 11/09/2018 10/09/2021 ĐT: 0904.802.638/ 0933452858,Phố Trà 2, phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

6 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
16/04/1989 Nữ C2857779 11/09/2018 10/09/2021 

ĐT: 0914.836.823/ 0912.392.157:SN 34, Vĩnh Thịnh, Phường Tích Sơn, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 

7 
Nguyễn Mạnh 

Tuấn 
10/09/1991 Nam B4722085 18/08/2016 17/06/2021 Phố lẻ 1, phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

8 Lương Đình Ngọc 13/01/1991 Nam B9919047 11/09/2018 10/09/2021 ĐT: 0982.914.482/0989357477,Thôn Nam, Xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

9 Phùng Văn Hồng 30/06/1987 Nam B4087646 13/12/2016 12/10/2021 ĐT 0966887118/01686290873, Thôn Đoài, Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

10 
LƯƠNG VĂN 

PHONG 
10/10/1986 Nam B1871752 07/02/2017 06/12/2021 ĐT 0969320191/01653786225, Thanh trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

11 Lương Văn Dũng 21/02/1999 Nam C5555011 30/10/2018 29/10/2021 ĐT 0968.992.462/0978551658:,Thôn Đông, Xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
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