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       UBND TỈNH LẠNG SƠN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                VÀ XÃ HỘI           
    Số:  317  /BC-SLĐTBXH                           Lạng Sơn, ngày  08 tháng 11 năm 2018 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện “Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới”  
giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Trung Quốc 

    

 Thực hiện Công văn số 246/UBND-NC ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Chương trình 
Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp (nội dung 
thứ 10). Sau một năm thực hiện Biên bản “Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua 
biên giới” giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, 
Trung Quốc), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) báo cáo tình 
hình triển khai thực hiện như sau: 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO TRIỂN KHAI.  

1. Đối với cấp tỉnh 

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 58/UBND-NC ngày 
22/01/2017 về việc giao Sở LĐTB&XH  ký kết “Thỏa thuận hợp tác lao động qua 
biên giới” giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, 
Trung Quốc), Sở LĐTB&XH được ủy quyền của UBND tỉnh đã tiến hành ký kết 
"Thỏa thuận về hợp tác lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc” với thành 
phố Sùng Tả vào ngày 10/02/2017, nhân dịp gặp mặt đầu xuân giữa Bí thư tỉnh ủy 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung 
Quốc). 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của bản Thỏa thuận về hợp tác lao động qua 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã được ký kết ngày 10/02/2017; được sự đồng ý 
của UBND tỉnh thành lập đoàn Đại biểu Sở LĐTB&XH (gồm đại diện một số sở, 
ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và UBND các huyện biên giới) tiến hành Hội đàm 
và ký kết Biên bản Hội đàm với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành 
phố Sùng Tả về Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới (ngày 31/5/2017 tại 
thành phố Sùng Tả). Trên cơ sở Biên bản hội đàm, Sở LĐTB&XH đã tiến hành xây 
dựng dự thảo hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các 
huyện, thành phố họp thống nhât và ban hành Công văn số 749/HD-SLĐTBXH 
ngày 27/6/2017 hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện Cơ chế hợp tác quản lý lao 
động qua biên giới. 

 

 2. Đối với cấp huyện 

 Sau khi có Hướng dẫn số 749/HD-SLĐTBXH  ngày 27/6/2017 của Sở 
LĐTB&XH hướng dẫn việc thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa 
tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc trên địa 
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bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc (LĐTBXH-
DT) các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND cấp huyện, thành phố ban hành 
các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện Cơ chế 
quản lý lao động qua biên giớin đấn các phòng ban, tổ chức đoàn thể của huyện và 
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 Ngoài việc tích cực triển khai hướng dẫn đến các xã, phường, thị trấn, Phòng 
LĐTBXH-DT cấp huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp, hướng dẫn cụ thể 
về quy trình, thủ tục và các điều kiện liên quan khi đăng ký xuất cảnh sang Trung 
Quốc lao động để thực hiện theo Hướng dẫn số 749/HD-SLĐTBXH. Đồng thời đề 
nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên 
của tổ chức mình biết, thực hiện đăng ký lao động qua biên giới thông qua các cơ 
quan, tổ chức được cấp phép, phân quyền tuyển lao động, giới thiệu việc làm theo 
quy định. Phối hợp với các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm thông báo tuyển dụng 
cho người lao động của huyện có nhu cầu đi qua biên giới làm việc theo nhu cầu 
tuyển dụng lao động của doanh nghiệp thành phố Sùng Tả. 
 

 3. Đối với đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn ban hành 
văn bản thông tin tuyên truyền và thông báo tuyển lao động cung ứng cho doanh 
nghiệp của thành phố Sùng Tả gửi cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh. 

 Trên cơ sở văn bản 749/HD-SLĐTBXH triển khai, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm của tỉnh đã quan hệ, phối hợp trao đổi thông tin về cơ chế hoạt động cung ứng 
lao động với Công ty TNHH Dịch vụ việc làm Trung Quốc - Thái Lan - Việt Nam, 
Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc (ngày 12-13/7/2017 tại thành phố Lạng Sơn). Có 
văn bản thông báo tuyển lao động đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây 
gửi cho Phòng LĐTBXH-DT cấp huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình để thông báo 
công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở 
UBND phường, xã, thị trấn, các nhà văn hóa khối, thôn về nhu cầu tuyển dụng, điều 
kiện tuyển dụng, chế độ ưu đãi, điều kiện, đặc điểm làm việc của người lao động 
khi được tuyển dụng làm việc tại thành phố Sùng Tả, Trung Quốc.  

Để cùng với Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đáp ứng nhu cầu tuyển 
dụng lao động của tỉnh Lạng Sơn cho các doanh nghiệp thành phố Sùng Tả, Trung 
Quốc, UBND tỉnh đã cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và đồng ý làm thí 
điểm hoạt động cung ứng lao động của tỉnh cho các doanh nghiệp sử dụng lao động 
của thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, trung Quốc đối với 02 doanh nghiệp của tỉnh 
(Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn và Công ty cổ phần Thương mại 
Lạng Sơn). Hai công ty cũng đã sắp xếp thành lập bộ phận hoạt động dịch vụ việc 
làm, tiến hành ký kết cung ứng lao động với các doanh nghiệp của thành phố Sùng 
Tả, thông báo tuyển chọn lao động đến các huyện và các xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh. 

II.  KẾT QUẢ VỂ LAO ĐỘNG QUA BIÊN GIỚI LÀM VIỆC. 
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1. Số liệu chung 

 Qua tổng hợp báo cáo của 11 huyện, thành phố về tình hình lao động qua 
biên giới làm việc, tổng số lượt người qua biên giới năm 2017 là 42.482 lượt và 09 
tháng đầu năm 2018 là 29.726 lượt, cụ thể ở các huyện, thành phố như sau: 
 

Địa bàn huyện 
Năm 2017 

(lượt người) 

 Đến hết 
 tháng 9/2018 
(lượt người)  

 1. Thành phố   628   557 

 2.  Đình Lập   209     197 

 3.  Văn Quan 2.829 1.786 

 4.  Tràng Định            10.547 4.652 

 5.  Chi Lăng 3.337 1.622 

 6.  Văn Lãng 7.193 3.161 

 7.  Lộc Bình 5.725 5.082 

 8.  Cao Lộc 6.610 4.685 

 9.  Bắc Sơn 1.923 1.654 

10.  Hữu Lũng 1.529 5.307 

11.  Bình Gia 1.952   1.023 

    Tổng số lượt người            42.482         29.726 

    Ước tính bình quân  

           số người 

  
Trên 10.000 người 
 

       
      7.000 người 
 

  

 Trong đó phần lớn lao động sang Trung Quốc làm thuê trái phép hoặc xuất 
cảnh hợp pháp (có giấy thông hành) nhưng không đăng ký với các cơ quan chức 
năng, các đơn vị được phép trong hoạt động dịch vụ cung ứng, tuyển dụng lao động; 
Chỉ có 712 lao động chiếm khoảng 10% (năm 2017 là 238 lao động, 09 tháng năm 
2018 là 474 lao động) bao gồm thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (388 lao 
động), Công ty CP Thương mại Lạng Sơn (58 lao động) và công ty CP Du lịch và 
Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (28 lao động). 

 2. Kết quả các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm. 

2.1. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh thuộc Sở lao động – 
Thương binh và Xã hội: 
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Trong năm 2017 (từ tháng 10/2017), Trung tâm đã phối hợp tuyển dụng và 
cung ứng lao động cho Công ty Trung - Thái - Việt 238 người. Công ty đã đưa 
người lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp: Công ty gỗ Lan Quang, Công ty 
gỗ Hòa Thuận, Công ty rượu Khải Nguyên và đi chặt mía tại thành phố Sùng Tả. 
Thu nhập của người lao động dao động từ 80 - 150 Nhân dân tệ/người/ngày tùy theo 
vị trí làm việc và chưa tính tiền làm thêm giờ; thu nhập thấp nhất của người lao 
động là 2.000 Nhân dân tệ/người/tháng, cao nhất là 4.700 Nhân dân tệ/người/tháng 
tương đương khoảng 7.000.000 - 16.000.000 Việt Nam đồng/người/tháng (đã bao 
gồm tiền làm thêm giờ và trừ các khoản chi phí ăn, điện, nước sinh hoạt) 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã đưa được 388 người lao động 
sang làm việc tại thành phố Sùng Tả, trong đó thông qua Công ty Trung - Thái - 
Việt, Công ty TNHH Dịch vụ lao động Tiến Trình Cẩm Tú, công ty TNHH Dịch vụ 
lao động Tổng Tấn. Người lao động sang chủ yếu làm việc tại Công ty giầy 
Meinalisa Dong Guan, Khu Giang Châu, Công ty đóng gói hoa quả Kim Ngọ Đồng, 
Công ty sản xuất gỗ Hạ Hiếu. 

Người lao động đi làm việc tại Sùng Tả được Công ty sử dụng lao động tạm 
ứng chi phí để làm thủ tục cấp giấy tạm trú, giấy phép lao động sau đó trừ vào 
lương (khoảng 200 Nhân dân tệ). 

Toàn bộ người lao động đi làm việc hợp pháp tại Sùng Tả thông qua Trung 
tâm, đều được tư vấn miễn phí, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh, cấp giấy 
tạm trú và hỗ trợ xe đưa đón khi đến nơi làm việc và khi về nước. Được Công ty 
theo dõi, quản lý chặt chẽ, được đảm bảo tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 
lao động, người lao động làm việc đủ 01 tháng trở lên không bị nợ lương. 

Khi phát sinh các vướng mắc giữa chủ sử dụng lao động với người lao động, 
Công ty Trung - Thái - Việt đều tham khảo ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ 
việc làm trước khi giải quyết.  

2.2. Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn: 

 Công ty đã cử cán bộ sang Bằng Tường (Trung Quốc) tiến hành ký kết hợp 
đồng cung ứng lao động với các đơn vị điều phối lao động của thành phố Sùng Tả 
(Công ty TNHH Tài nguyên Nhân lực Tiến Trình Cẩm Thêu Sùng Tả, Công ty 
TNHH Điều phối lao động Sáng Hối (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc), Công 
ty TNHH Nguồn nhân lực Trưng đồ Quảng Tây – CN Bằng Tường…). Hai bên 
thực hiện cam kết theo trách nhiệm của mình, đồng thời nắm bắt các diễn biến phát 
sinh trong quá trình hoạt động dịch vụ cung ứng, tiếp nhận lao động để kịp thời xử 
lý. 

 Tính từ khi đi vào hoạt động (từ tháng 02/2018 đến hết tháng 9/2018) đã 
tuyển và đưa được 58 lao động sang làm việc tại các xưởng chế biến thực phẩm, chế 
biến gỗ, gia công giày dép, thiết bị phòng cháy chữa cháy... Trong quá trình kiểm 
tra các vấn đề liên quan tiền công, công việc, thời gian, nơi làm việc chưa có phát 
sinh phản ánh. 

 2.3. Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn. 

 Theo báo cáo Công ty, đầu năm 2018 tiến hành củng cố tổ chức, thành lập 
Ban chuyên trách hoạt động dịch vụ việc làm (Quyết định số 215/QĐ-DL ngày 
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22/12/2017) đã triển khai phối hợp ký kết hợp đồng cung ứng lao động với các công 
ty điều phối nhận lực của thành phố Sùng Tả (Công ty Trung Đô chi nhánh Quảng 
Tây). Tính từ 03/2018 đến hết  tháng 09/2018 đưa được 28 người đi làm việc tại các 
doanh nghiệp của Thành phố Sùng Tả. 

3. Số liệu người Trung quốc sang làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. 

 3.1. Theo số liệu báo cáo của các huyện, số lao động là người Trung Quốc 
sang làm việc trên địa bàn tỉnh chủ yếu là thương nhân buôn bán tại các cửa khẩu 
sáng sang chiều về (khoảng 250 người), chưa có lao động sang làm việc theo Hội 
đàm đã ký. 

 3.2. Quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn được 
thực hiện theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ về quản 
lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Sở LĐTB&XH đã thẩm 
định, tham mưu UBND tỉnh Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 
ngoài cho 155 vị trí công việc của 27 doanh nghiệp. Xác nhận 12 trường hợp người 
lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại 07 doanh 
nghiệp trên địa bàn. Cấp giấy phép lao động cho 51 người nước ngoài (trong đó cấp 
mới 43 người và cấp lại 08 người) làm việc tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

 Qua tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp, theo dõi tình hình sử dụng 
người lao động nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, tổng số người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh tính đến 
thời điểm 30/9/2018 là 134 người, phần lớn là người Trung Quốc.  
  

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Những thuận lợi khi triển khai thực hiện 

 - Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp 
có trách nhiệm của các ngành chức năng liên quan của tỉnh để tiến hành Hội đàm ký 
kết hợp tác quản lý lao động qua biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua 
biên giới làm việc và được người dân đồng tình ủng hộ; 

 - Được sự quan tâm trên tinh thần hữu nghị hợp tác cùng có lợi của Đảng, 
Chính quyền, Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội, các cơ quan liên quan 
thành phố Sùng Tả, Quảng tây, Trung Quốc.  

- Thực hiện Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng 
Sơn, Việt nam với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, 
Quảng Tây, Trung Quốc, trên cơ sở các nội dung đã ký, hai bên đã ban hành Kế 
hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ thuận lợi, 
vừa tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 
của người sử dụng lao động và người lao động, góp thúc đẩy phát triển kinh tế của 
mỗi bên;  

- Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể vào 
cuộc và triển khai các quy định, nội dung hướng dẫn về Cơ chế hợp tác quản lý lao 
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động qua biên giới đến các tầng lớp nhân dân, tạo các điều kiện tốt nhất cho người 
dân qua lại biên giới làm việc. 

 - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật về xuất nhập cảnh, về lao động việc làm và các quy định về cơ chế hợp tác 
quản lý lao động qua biên giới của người dân, người lao động được nâng lên; số 
lượng người đăng ký theo kênh chính thống thông qua các cơ quan chức năng, các 
doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong tuyển dụng lao động tăng lên; tính chất 
công việc ổn định, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. 

 - Các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm đã tích cực triển khai ký kết, cung 
ứng lao động của tỉnh cho các doanh nghiệp của thành phố Sùng Tả . 
 

 2. Những khó khăn, vướng mắc. 

 - Công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật về lao động và nội dung Biên bản 
Thỏa thuận triển khai hợp tác, Biên bản Hội đàm về cơ chế quản lý lao động qua 
biên giới, Hướng dẫn số 749/HD-SLĐTBXH được các huyện, thành phố triển khai, 
tuy nhiên tại các xã, phường, thị trấn công tác tuyên truyền, vận động người dân còn 
hạn chế (chưa đúng đối tượng do khi tuyên truyền có đối tượng không có mặt tại địa 
phương). 

 - Tuy đã được tuyên truyền nhưng do nhận thức của người dân không cao nên 
số lượng lao động trên địa bàn đăng ký tuyển dụng qua kênh chính thống thông qua 
các cơ quan chức năng còn ít, người lao động theo thói quen đi qua con đường xuất 
nhập cảnh tự do, qua lối mòn biên giới vẫn còn tương đối nhiều, tính chất công việc 
không ổn định.  

 - Mặc dù thông qua cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa Lạng Sơn và 
Sùng Tả người lao động sẽ được đảm bảo về chế độ và quyền lợi, tuy nhiên đa số 
người lao động lại đi xuất cảnh tự do hoặc vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm 
thuê do tâm lý e ngại của người dân là mất thời gian đi lại làm thủ tục hồ sơ, vừa 
mất chi phí làm giấy thông hành, các chi phí thủ tục (bảo hiểm, kiểm tra sức khỏe, 
đăng ký tạm trú);  

- Việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp của thành phố Sùng Tả, 
trung Quốc có thời điểm, trong khi người lao động của tỉnh đa phần là lao động 
nông thôn, trình độ học vấn thấp, ngành nghề chủ yếu là làm nông nghiệp nên 
thường tranh thủ lúc nông nhàn dịp cuối năm, sau Tết nguyên đán qua biên giới 
sang Trung Quốc làm thuê (công việc chủ yếu là lao động phổ thông: Phụ hồ, chặt 
mía, thu hái nông sản, bốc vác…) gây khó khăn cho việc tuyển dụng lao động đi 
làm tại công xưởng có thời gian ổn định, lâu dài. 

 - Công tác phối hợp giữa các cấp, các đơn vị dịch vụ việc làm với Phòng 
LĐTBXH-DT của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn; giữa Trung tâm 
Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp được cấp phép tham gia dịch vụ việc làm 
chưa chặt chẽ rõ ràng.   

 - Việc nắm bắt thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp 
sử dụng lao động tại Trung Quốc để phân nhóm ngành nghề, thời gian, địa điểm 
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làm việc còn hạn chế nên việc thông báo cho người dân nói chung và người lao 
động có nhu cầu đi qua biên giới làm riêng nói riêng chưa cụ thể chi tiết. 

  * Đối với phía Thành phố Sùng Tả qua quá trình thực hiện có một số phát 
sinh vướng mắc: 

Một số nội dung triển khai thực hiện không đúng như trong Biên bản hội đàm 
đã ký kết giữa Đoàn đại biểu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Đoàn 
đại biểu Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả - Quảng 
Tây (Trung Quốc). 

- Không thực hiện ký kết Hợp đồng lao động trước khi người lao động làm 
việc với doanh nghiệp sử dụng lao động theo quy định đã ký mà mà người lao động 
chỉ ký kết với công ty điều phối lao động.  

- Khó khăn trong quy định cửa khẩu nhập cảnh: Ban đầu cho phép lao động 
đi qua cửa khẩu Quốc tế (Hữu Nghị) đến 05/4/ 2018 phía thành phố Sùng Tả quy 
định người lao động có giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới được đi qua 
cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Việc quy định cứng này đã gây khó khăn, 
tốn kém (thời gian, các chi phí tàu xe đi lại...) cho người lao động của Lạng Sơn ở 
các huyện xa cửa khẩu quy định khi tham gia xuất cảnh sang lao động tại các doanh 
nghiệp của Sùng Tả (Trung Quốc). 

- Việc cấp giấy phép tạm trú có thời hạn 01 (một tháng) cho lao động Lạng 
Sơn (Việt Nam) đi làm việc ổn định lâu dài của Công an Sùng Tả (Quảng Tây-
Trung Quốc) gây trở ngại gây khó khăn, tốn kém vì đi lại nhiều lần làm thủ tục 
nhập cảnh và ảnh hưởng đến tâm lý không an tâm làm việc cho người lao động làm 
công việc tại công xưởng có thời gian ổn định, lâu dài. 
  

 IV. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRONG 
THỜI GIAN TỚI 

 1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật (pháp luật về lao động việc làm, tạm trú tạm vắng, xuất nhập cảnh) 
cho nhân dân. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành quy 
định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Trung Quốc trước khi xuất cảnh sang 
Trung Quốc làm việc, đảm bảo an ninh, chính trị cũng như quyền lợi của người lao 
động đặc biệt chú trọng tuyên truyền ở xã, thôn, bản (đây là giải pháp quan trọng 
và quyết định). 

2. Cần thường xuyên trao đổi thông tin 02 chiều giữa 02 cơ quan quản lý lao 
động để điều chỉnh bổ sung Cơ chế quản lý lao động cho phù hợp, kịp thời xử lý các 
vướng mắc phát sinh.(Hội kiến một măm 02 lần giữa 02 cơ quan Sở LĐTB&XH tỉnh 
Lạng Sơn và Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, Trung 
Quốc tại địa điểm làm thủ tục xuất nhập cảnh hoặc Thị Bằng Tường, Trung Quốc 
hoặc tại thành phố Lạng Sơn với thời gian 01 hoặc 02 ngày. Đột xuất có thể linh 
hoạt hai Bên gặp trực tiếp trao đổi, xử lý vướng mắc phát sinh tại đường biên cửa 
khẩu Hữu Nghị). 
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3. Thường xuyên rà soát quản lý hộ khẩu, lao động, đăng ký tạm trú, tạm 
vắng tại các xã, phường, thị trấn, tổ chức cam kết không xuất cảnh trái phép sang 
Trung Quốc làm thuê đối với các hộ gia đình, không đi lao động tự do và tăng 
cường công tác quản lý chặt chẽ lực lượng lao động tại địa bàn từng thôn, xã.  

4. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm và 02 công ty được cấp phép hoạt 
động về dịch vụ việc làm cần chủ động quan hệ với các công ty điều phối lao động 
của thành phố Sùng Tả để ký kết hợp đồng tuyển chọn, cung ứng lao động của tỉnh 
sang làm việc tại các doanh nghiệp có việc làm ổn định, thu nhập cao. Trước khi 
đưa người lao động sang làm việc tại thành phố Sùng Tả các đơn vị hoạt động dịch 
vụ việc làm phải cung cấp thông tin danh sách người lao cho Phòng LĐTBXH-DT 
liên quan để thực hiện quản lý lao động trên địa bàn. 

 5. Các giải pháp quản lý chuyên ngành của Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên 
phòng, Sở ngoại vụ nhằm tăng cường công tác quản lý và hoạt động dịch vụ cung 
ứng lao động qua biên giới. 

6. Thực hiện quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài nói 
chung và lao động của thành phố Sùng Tả nói riêng đến làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 
theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ về quản lý lao 
động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Cơ chế hợp tác quản lý lao động 
qua biên giới. 

 7. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu 
tranh, có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm hoạt động đưa người sang Trung 
Quốc làm việc trái phép và các trường hợp xuất cảnh trái phép. 

 V. KIẾN NGHỊ 

 1. Đề nghị UBND tỉnh: Cho phép Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành 
Hội đàm với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả, Trung 
Quốc trao đổi thống nhất và xử lý các phát sinh liên quan đến hợp tác quản lý lao 
động qua biên giới hai bên cùng quan tâm (dự kiến thời gian gặp mặt Hội đàm tại 
thành phố Lạng Sơn vào cuối tháng 11/2018). 

- Thống nhất các quy định, quy trình tuyển chọn, cung ứng lao động như đã 
ký kết. Quy định chọn cửa khẩu dành cho lao động của hai bên đi qua biên giới làm 
việc. 

- Làm rõ và thống nhất quy định về Hợp đồng lao động và chủ sử dụng lao 
động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động trước khi làm việc. 

- Việc cấp giấy tạm trú cho lao động của tỉnh Lạng Sơn sang làm việc của 
Công an thành phố Sùng Tả cần thống nhất thêm về thời gian tạm trú từ 01 tháng 
lên tối thiểu là 03 tháng cho lao động làm việc ổn định thời gian dài tại công xưởng. 

 2. Đề nghị Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước:  Việc triển 
khai các công tác quản lý lao động qua biên giới trên cơ sở thỏa thuận của hai Bên 
mà chưa có khung pháp lý rõ ràng nên vẫn còn nhiều vướng mắc khó xử lý vì vậy 
Đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Việc làm tham mưu cho Bộ lao 
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động – Thương binh và Xã hội và Bộ, Ngành liên quan có những quy định, giải 
pháp đồng bộ thống nhất về quản lý lao động chuyển dịch khu vực biên giới để tỉnh 
Lạng Sơn và các tỉnh biên Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang … cùng thực hiện. 

 3. Đề nghị Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xem 
xét, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn và 02 
công ty được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm qua lại biên giới sang thành 
phố Sùng Tả để quan hệ trao đổi phối hợp với các Công ty điều phối lao động, các 
doanh nghiệp để ký kết tuyển, cung ứng lao động và giải quyết vướng mắc phát sinh 
đột xuất. Cho phép tiếp đón đại diện các công ty điều phối của thành phố Sùng Tả 
sang tỉnh Lạng Sơn làm việc./. 

     KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:     
- Bộ LĐ-TB&XH (Báo cáo)                   
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Các Ban, Sở, Ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, 
LĐTB&XH thành phố 
- Các đơn vị hoạt động DVVL 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

            
 
               
 
               Đàm Văn Chính 
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