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Với chủ đề được Singapore, nước Chủ 
tịch ASEAN năm 2018, đưa ra là Tự 
cường và đổi mới, diễn đàn AFML lần 

thứ 11 đã thông qua chủ đề “Số hóa để thúc 
đẩy Việc làm bền vững cho lao động di cư 
trong khu vực ASEAN”. Là một hoạt động của 
Ủy ban ASEAN về triển khai Kế hoạch hành 
động 2016-2020 về Tuyên bố ASEAN về Bảo 
vệ và Thúc đẩy các Quyền của Lao động di cư 
(ACMW), Diễn đàn AFML lần thứ 11 đã chia sẻ 
các thực tiễn, cách làm tốt, và thảo luận các ý 
tưởng để thúc đẩy áp dụng  công nghệ nhằm  
cải thiện công tác quản lý lao động và cung 
cấp các dịch vụ số đối với lao động di cư, với 
quan điểm bao quát tiếp tục nâng cao và đảm 
bảo phúc lợi của tất cả lao động di cư và quan 
tâm phù hợp về vấn đề nhạy cảm giới.

Diễn đàn AFML lần thứ 11 đã khuyến nghị 
những hành động dưới đây để hướng dẫn các 
Quốc gia thành viên ASEAN triển khai nhằm 
đạt được những mục tiêu này cũng như việc 
triển khai sự đồng thuận của ASEAN trong Bảo 
vệ và Thúc đẩy các Quyền của lao động di cư:

SỐ HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

1. Áp dụng số hóa, khi phù hợp, trong quá 
trình tuyển dụng, bố trí công việc, việc làm, hồi 
hương và tái hòa nhập, như cung cấp nền tảng 
số hóa và tài liệu điện tử một cửa để hỗ trợ quá 
trình di cư lao động minh bạch hơn, giảm chi 
phí hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng, thuận lợi hơn.

2. Thúc đẩy việc sử dụng các công cụ số, 
như là truyền thông xã hội và các thiết bị thông 

minh trong việc dạy nghề hoặc bố trí việc làm 
cho người lao động di cư, gồm: các chương 
trình cung cấp thông tin trước phái cử  và sau 
khi nhập cảnh; phổ biến thông tin; và nâng cao 
kỹ năng cũng như xác nhận kỹ năng tay nghề.

3. Tăng cường hơn nữa các nỗ lực trong việc 
sử dụng công nghệ nhằm đảm bảo thực thi các 
quyền của người lao động di cư như là quyền 
được trả lương và các chế độ đúng thời điểm 
và đầy đủ; quyền tổ chức của người lao động di 
cư; thanh tra lao động; tiếp cận tư pháp cũng 
như việc giải quyết tranh chấp xuyên biên giới.

4. Hỗ trợ cơ chế điều phối giữa các cơ quan, 
trong điều kiện cụ thể, để xây dựng cơ chế 
khiếu nại và phản hồi trên cơ sở kỹ thuật số, dễ 
dàng tiếp cận với lao động di cư. Những cơ chế 
này nên: xác nhận việc phản hồi thông tin hợp 
lệ; theo dõi tiến độ xử lý vụ việc bao gồm các 
biện pháp khắc phục; cũng như việc giới thiệu 
đến các trung tâm dịch vụ hỗ trợ có liên quan.

5. Xây dựng và cải thiện hệ thống thông tin 
di cư lao động nhằm tạo điều kiện cho việc xác 
định các chủ sử dụng lao động và các cơ quan 
việc làm/tuyển dụng không tốt cũng như việc 
minh bạch hóa các chi phí tuyển dụng. Nếu 
có thể, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa 
các bên liên quan, gồm sự phối hợp liên chính 
phủ, liên cơ quan, trong khi vẫn ưu tiên bảo 
vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đối với 
thông tin được chia sẻ.

CÁC DỊCH VỤ SỐ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DI CƯ

6. Vì người lao động di cư thường có mức 
độ sẵn sàng khác nhau trong việc hưởng lợi từ 
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số hóa, và không phải tất cả các dịch vụ đều có 
thể được hưởng lợi từ việc số hóa, cần duy trì 
cách làm hiện tại cũng như nâng cao khả năng 
của người lao động để đảm bảo họ có thể được 
hưởng lợi từ nỗ lực số hóa của chúng ta.

7. Phối hợp các nỗ lực giữa các bên liên 
quan trong việc phát triển các dịch vụ số dành 
cho người lao động di cư, tránh việc trùng lặp 
không cần thiết và đảm bảo rõ ràng về các 
hình thức hỗ trợ, gồm các hình thức giới thiệu 
hiệu quả đến các dịch vụ hỗ trợ đối với người 
lao động di cư.

8. Chính phủ và các bên liên quan nên cân 
nhắc việc hỗ trợ, như là về kinh phí, cho việc 
phát triển các dịch vụ số đáp ứng nhu cầu của 
người lao động di cư, như việc chuyển tiền về 
trong nước, các dịch vụ tài chính và an sinh xã 
hội. Người lao động di cư không nên phải gánh 
chịu các chi phí cho việc phát triển các dịch vụ 
hỗ trợ này.

9. Tất cả các bên liên quan nên thông tin 
hướng dẫn người lao động di cư về các loại 
hình dịch vụ số sẵn có; an ninh mạng; rủi ro của 
thông tin giả mạo, thông qua các hình thức 
thông tin phù hợp như các chiến dịch thông 
tin tuyên truyền và đào tạo trước phái cử cũng 
như sau khi nhập cảnh.

10. Các đơn vị cung cấp, sở hữu dịch vụ số 
phải đảm bảo rằng thông tin được đăng tải là 
chính xác cũng như phải có các nỗ lực nhằm 
gỡ bỏ các thông tin sai lệch thông qua các 
biện pháp như xác nhận thông tin trực tuyến 
và thường xuyên kiểm chứng thông tin.

NHỮNG VẤN ĐỀ BAO QUÁT

11. Đảm bảo tất cả người lao động di cư 
được hưởng quyền đối với thông tin và truyền 

thông, chẳng hạn như quyền sở hữu; tiếp cận; 
và sử dụng hợp lý điện thoại di động và các 
tiện ích công nghệ thông tin khác. Cần quan 
tâm nhiều hơn đối với người lao động yếm 
thế/dễ bị tổn thương và làm việc ở những nơi 
tách biệt, bao gồm việc tăng cường kết nối với 
những nơi làm việc khó được tiếp cận.

12. Công nhận tầm quan trọng riêng tư và 
bảo mật dữ liệu, giới thiệu và tăng cường các 
khung bảo vệ mạnh mẽ đảm bảo việc thu thập, 
sử dụng và chia sẻ dữ liệu, như cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ hoặc hướng dẫn về pháp lý.

13. Đảm bảo rằng các nền tảng kỹ thuật 
số đối với người lao động di cư cần đặt người 
lao động làm trọng tâm, dễ dàng tiếp cận và 
sử dụng. Điều này bao gồm, khi thích hợp, áp 
dụng các biện pháp như nhắn tin hình ảnh và 
âm thanh, giao diện đơn giản và ngôn ngữ bản 
địa của người lao động di cư. Là người sử dụng, 
người lao động di cư nên được nâng cao năng 
lực và tích cực tham gia vào việc tạo ra và tăng 
cường các nền tảng này thông qua tư vấn và 
phản hồi của người dùng.

14. Nâng cao năng lực trong việc phát triển 
và sử dụng những nền tảng kỹ thuật số thông 
qua việc nghiên cứu và chia sẻ thông tin thực 
tiễn; phối hợp với các bên liên quan; và giới 
thiệu các hình thức đào tạo phù hợp, bao gồm 
tăng cường kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số 
cho tất cả các bên liên quan.

15. Nâng cao nhận thức về lợi ích của việc thúc 
đẩy và áp dụng công nghệ trong tăng trưởng 
toàn diện và bền vững vì tương lai công việc, ví 
dụ như thông qua các nỗ lực phát triển xanh.

Những khuyến nghị trên được các diễn đàn 
AFML lần thứ 11 thông qua ngày 30-10-2018. q

 Nguồn: ILO
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Từ ngày 24/11/2018 đến ngày 01/12/2018, 
Đoàn công tác của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội do Bộ Trưởng 

Đào Ngọc Dung dẫn đầu đã đi thăm và làm 
việc tại Bungari và Rumani về các vấn đề định 
hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động và an 
sinh xã hội.

KÍ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC LAO 
ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI VỚI BUNGARIA

Tại Bungari, trong chương trình công tác, 
Đoàn đã có buổi hội đàm với Bộ Lao động và 
Chính sách xã hội Bungari các nội dung về lao 
động, đào tạo nghề, bảo hiểm và an sinh xã hội 
và khả năng hợp tác chung trên các lĩnh vực 
của ngành.

Riêng về vấn đề lao động di cư, phía bạn 
cho biết đang có nhu cầu tiếp nhận nhiều lao 
động nước ngoài vào làm việc để bù đắp sự 
thiếu hụt lao động trong nước do số lượng lớn 
lực lượng lao động Bungari đã di cư sang các 
nước Châu Âu có thu nhập cao hơn. Phía bạn 
nêu rõ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người lao 
động Việt Nam sang làm việc tại Bungari trong 
một số ngành nghề như nông nghiệp, du lịch, 
dịch vụ, sản xuất chế biến, lái xe. Đồng thời 
Bạn cũng đề nghị phía Việt Nam quan tâm đến 
công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, pháp luật 
và phong tục tập quán, văn hóa của Bungari 
cho người lao động trước khi đi làm việc tại 
Bungari. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã tích 
cực trao đổi tìm hiểu nhu cầu và khả năng đáp 
ứng của mỗi bên về vấn đề lao động việc làm 
để tìm hướng phát triển hợp tác.

Ngày 27/11/2018 Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng 
Bộ Lao động và Chính sách Xã hội Bungari đã 
ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác lao động và an 
sinh xã hội nhằm thiết lập quan hệ hợp tác tích 
cực và lâu dài trong lĩnh vực lao động và chính 
sách xã hội, trên tinh thần hợp tác và mong 
muốn phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. 
Bản ghi nhớ gồm 12 nội dung: Pháp luật lao 
động; Các hoạt động liên quan đến chính sách 
việc làm tích cực cho các nhóm yếu thế trong 
thị trường lao động; Đào tạo lại cho người đã 
có việc làm và người thất nghiệp; Bảo trợ xã hội 
và trợ giúp xã hội cho nhóm công dân bị tổn 
thương; Ngăn ngừa tình trạng việc làm bất hơp 
pháp; Chính sách hòa nhập cho người khuyết 
tật, các hình thức để đảm bảo môi trường cho 
người khuyết tật tiếp cận tốt việc làm; Chống 
phân biệt đối xử và bình đẳng giới; An toàn vệ 
sinh lao động; Lao động di cư; Chính sách về 
thu nhập và các biện pháp chống đói nghèo 
và không đươc hòa nhập xã hội; Phát triển hệ 
thống an sinh xã hội và hưu trí; và các lĩnh vực 
khác được thỏa thuận giữa các bên.

KÍ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC LAO 
ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI VỚI RUMANI

Tại Rumani, Đoàn công tác đã làm việc với 
Bộ Lao động và Công bằng Xã hội Rumani, hai 
bên đã trao đổi các nội dung về hợp tác lao 
động, dạy nghề, bảo hiểm và an sinh xã hội. 
Về tình hình thị trường lao động, phía bạn cho 
biết Rumani đang có nhu cầu tiếp nhận nhiều 
lao động nước ngoài đặc biệt trong một số 
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ngành nghề như: hàn, xây dựng, sản xuất, chế 
biến các sản phẩm nông nghiệp và đảm bảo 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người lao động 
Việt Nam sang làm việc tại Rumani. Phía Bạn 
cũng đánh giá chất lượng lao động Việt Nam 
tốt, người lao động Việt Nam thông minh, 
sáng tạo, cần cù chịu khó. Bộ Trưởng Đào Ngọc 
Dung đề nghị phía Bạn tạo điều kiện thuận lợi 
về thủ tục cho người lao động Việt Nam sang 
làm việc tại Rumani.

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho 
rằng, Rumani là thị trường tiềm năng, có nhu 
cầu tiếp nhận lao động nước ngoài lớn, ngành 
nghề phù hợp với lao động Việt Nam, mức 
lương và thu nhập của người lao động đảm 
bảo, chi phí trước khi đi thấp.

Cũng trong chuyến công tác và làm việc 
tại Rumani, ngày 28/11 tại Thủ đô Bucharest, 
Cộng hòa Rumani, Bộ trưởng Bộ Lao động 
-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc 
Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Công bằng 
xã hội Rumani Marius Constatin Budai đã tiến 
hành hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ (MOU) 
hợp tác trong lĩnh vực lao động và an sinh xã 
hội. Bản ghi nhớ có thời hạn 05 năm, bắt đầu 
từ năm 2018.

“Việc ký kết hợp tác giữa Bộ Lao động 
-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao 
động và Công bằng xã hội Rumani thể hiện 
trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đưa lao 
động Việt Nam sang làm việc. Hiện tại nhu cầu 
tiếp nhận lao động của bạn là rất lớn khi kinh 
tế đang tăng trưởng nhanh, bình quân 5-7%/
năm. Bên cạnh đó, hiện nay lao động Rumani 
chuyển sang các nước Tây Âu làm việc khá 
nhiều, điều này dẫn đến lao động trong nước ở 
các ngành nghề đang thiếu hụt trầm trọng...”- 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Việc hợp tác đưa lao động Việt Nam sang 
Rumani làm việc trong những năm tới, Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, sẽ chỉ đạo Cục 
Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn các 
doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam 
lựa chọn lao động có kỹ năng, tay nghề, đàm 
phán, ký kết hợp đồng đảm bảo mức lương, 
điều kiện làm việc, các chế độ phúc lợi cho 
người lao động. Theo Bộ trưởng, Rumani đang 
rất cần lao động trong các ngành, nghề: nghề 
hàn, nghề xây dựng, sản xuất, chế biến các sản 
phẩm nông nghiệp... Dự báo trong những năm 
tới, các công ty, doanh nghiệp của bạn cần 
nguồn cung lao động lên tới con số vài chục 
vạn người. Lao động Việt Nam sang Rumani có 
điều kiện làm việc tốt, được chủ doanh nghiệp 
bố trí nơi ăn, ở đảm bảo, mức lương cơ bản từ 
600 USD đến 1.200 USD/tháng tùy từng ngành 
nghề, thời hạn hợp đồng là 02 năm (có thể gia 
hạn). Chi phí trước khi đi của người lao động 
vào khoảng 40 triệu đồng/người.

Trước đó, giai đoạn 2008 - 2016, mỗi năm có 
khoảng 100 lao động Việt Nam sang Rumani 
làm việc trong các ngành nghề: hàn, cơ khí, 
điện, sơn. Năm 2017, có hơn 800 lao động Việt 
Nam sang Rumani làm việc. Trong 11 tháng 
năm 2018, đã có gần 1.400 lao động Việt Nam 
sang Rumani làm việc tại các ngành nghề: hàn, 
cơ khí, mộc, sắt thép, thợ may, xây dựng, chế 
biến thịt...

Cũng trong chuyến công tác tại Rumani, Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác của 
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội làm việc 
với Bộ Lao động và Công bằng xã hội; Bộ Giáo 
dục Rumani, dự Hội nghị bàn tròn về “Cơ hội 
và thách thức trong hợp tác lao động Việt Nam 
- Rumani”; thăm và làm việc với Đại sứ quán 
Việt Nam tại Bucharest, thăm một số cơ sở giáo 
dục, công ty, doanh nghiệp của nước bạn.

(Xem tiếp trang 13)
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T rong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2018, 
SpectrumK (Cơ quan dịch vụ tổng hợp 
ngành y tế CHLB Đức) đã tổ chức hội nghị 

Điều dưỡng lần thứ 5 tại Berlin. Thành phần tham 
dự Hội nghị gồm các cơ quan của CHLB Đức có 
liên quan đến ngành điều dưỡng, bao gồm các cơ 
quan chính trị, các cơ quan thực hiện, các quỹ bảo 
hiểm y tế bắt buộc, các tổ chức từ khu vực kinh 
doanh và khu vực nghiên cứu. Đại sứ Việt Nam 
tại CHLB Đức đã tham dự hội nghị này. Lao động 
và Việc làm ngoài nước trân trọng giới thiệu bài 
tham luận của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Nguyên 
Cục trưởng Cục QLLĐNN trình bày trong hội nghị. 

I. Khái quát

Hiện Việt Nam thực hiện chương trình đưa 
điều dưỡng viên sang 3 nước và lãnh thổ, đó là: 
Đài Loan, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức

Từ năm 2000, Việt Nam đã đưa nhân viên 
điều dưỡng sang Đài Loan chăm sóc người già, 
người bệnh tại các gia đình và các cơ sở dưỡng 
lão. Trong những năm gần đây, hàng năm có 
khoảng 5.000 người sang Đài Loan làm công 
việc này theo các hợp đồng giữa các công ty 
xuất khẩu lao động Việt Nam ký với các công 
ty dịch vụ việc làm Đài Loan. Người lao động 
đi làm việc tại Đài Loan trong lĩnh vực này phải 
được đào tạo trước khi đi ít nhất là 390 giờ, 
trong đó gồm 90 giờ nghiệp vụ điều dưỡng, 
200 giờ học tiếng Trung Quốc và 100 giờ kiến 
thức cần thiết về pháp luật, văn hóa, xã hội.

Từ năm 2012, Việt Nam cũng bắt đầu hợp 
tác với Nhật Bản đưa điều dưỡng viên và hộ lý 
chăm sóc người già sang làm việc tại Nhật Bản 

theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật 
Bản (Japan-Vietnam Economic Partnership 
Agreement – JVEPA) ký năm 2008. Theo đó, cơ 
quan được ủy quyền của Việt Nam (Cục Quản 
lý lao động ngoài nước) và cơ quan được ủy 
quyền của Nhật Bản (Japan International 
Corporation of Welfare Services – JICWELS) 
tuyển chọn điều dưỡng viên (đã tốt nghiệp đại 
học hoặc cao đẳng điều dưỡng, đã có chứng 
chỉ hành nghề điều dưỡng tại Việt Nam, đã 
hành nghề điều dưỡng tối thiểu 2 năm) và hộ 
lý (đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng điều 
dưỡng tại Việt Nam), tổ chức đào tạo tiếng 
Nhật 1 năm tại Việt Nam để đạt trình độ N3 
bằng toàn bộ kinh phí do Chính phủ Nhật Bản 
đài thọ, đưa sang các cơ sở dưỡng lão của Nhật 
Bản làm việc theo  quy chế thực tập (thời hạn 
3 năm đối với điều dưỡng viên và 4 năm đối 
với hộ lý). Trong thời gian thực tập, nếu điều 
dưỡng viên và hộ lý thi đỗ chứng chỉ điều 
dưỡng quốc gia của Nhật Bản sẽ được làm việc 
chính thức là điều dưỡng viên tại Nhật Bản. Từ 
đó đến nay, đã có 892 điều dưỡng viên sang 
Nhật Bản, 240 ứng viên đang học tiếng Nhật 
để sang Nhật vào đầu năm 2019 và đang tuyển 
mới 240 ứng viên để đào tạo tiếng Nhật từ cuối 
năm 2019.

II. Hợp tác đưa người lao động Việt Nam 
sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong 
lĩnh vực điều dưỡng

1. Giai đoạn thí điểm
Cuối năm 2012, đầu năm 2013, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (Bộ 
LĐTBXH) và Bộ Kinh tế và năng lượng CHLB 
Đức (BMWi) đã trao đổi và thống nhất thực 

NGUYỄN NGỌC QUỲNH 
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hiện chương trình thí điểm đưa ứng viên Việt 
Nam sang Đức học tập và làm việc trong lĩnh 
vực này. Hai khóa đầu thí điểm tuyển chọn ứng 
viên chăm sóc người già và 2 khóa sau thí điểm 
tuyển chọn ứng viên chăm sóc người bệnh.

Khóa thí điểm thứ nhất về chăm sóc 
người già

Cuối năm 2012, hai bên thống nhất chọn 
120 ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc cao 
đẳng điều dưỡng để tổ chức học tiếng Đức 
trình độ A2 tại Việt Nam trong 6 tháng và đưa 
sang các cơ sở đào tạo điều dưỡng Đức học 
nghề điều dưỡng theo chương trình rút gọn 
2 năm (chương trình đào tạo điều dưỡng của 
Đức là 3 năm) và sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc 
trong các cơ sở dưỡng lão tại Đức. Chi phí ăn 
ở và học tiếng Đức tại Việt Nam do Chính phủ 
CHLB Đức đài thọ. Trong thời gian học điều 
dưỡng tại CHLB Đức, học viên được hưởng học 
bổng do các cơ sở đào tạo cấp.  Cục Quản lý 
lao động ngoài nước và Tổ chức Hợp tác quốc 
tế Đức (GIZ) tại Hà Nội là các đối tác thực hiện 
dự án, Viện Goethe tại Hà Nội là cơ quan dạy và 
cấp chứng chỉ tiếng Đức. Khóa học tiếng Đức 
cho 120 ứng viên được tổ chức tập trung từ 
tháng 3 đến tháng 8 năm 2013. 100 học viên 
đạt trình độ tiếng Đức A2 đã xuất cảnh tháng 9 
năm 2013, đã tốt nghiệp khóa học điều dưỡng 
vào tháng 10 năm 2015 và từ đó đến nay đang 
làm việc tại các cơ sở dưỡng lão tại Đức. 

Khóa thí điểm thứ hai về chăm sóc 
người già

Sau khi khóa thí điểm thứ nhất xuất cảnh và 
bắt đầu học điều dưỡng tại Đức, hai bên nhận 
thấy với trình độ A2 tiếng Đức, học viên gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc học điều dưỡng. 
Đồng thời, việc rút ngắn thời gian đào tạo điều 
dưỡng xuống 2 năm cũng đòi hỏi học viên phải 
cố gắng quá sức vì chương trình đào tạo điều 
dưỡng tại Việt Nam và tại Đức rất khác nhau. Vì 

vậy, hai bên đã quyết định thực hiện thí điểm 
khóa 2 với một số thay đổi: đào tạo tiếng Đức 
một năm tại Việt nam để học viên đạt trình độ 
B2 tiếng Đức và đào tạo điều dưỡng đầy đủ 
chương trình 3 năm tại Đức. Đối tượng tuyển 
chọn do đó cũng thay đổi: không cần đòi hỏi 
ứng viên phải tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại 
học điều dưỡng mà mở rộng việc tuyển chọn 
sang những người đang học năm cuối cùng tại 
các trường điều dưỡng tại Việt Nam. Dự án thí 
điểm khóa 2 đã tuyển chọn 125 ứng viên và tổ 
chức học tiếng Đức từ tháng 7 năm 2014. Sau 
một năm, 102 học viên đã đạt trình độ tiếng 
Đức B1 và B2 và xuất cảnh sang Đức tháng 9 
năm 2015 để học nghề điều dưỡng. Số học 
viên này vừa tốt nghiệp và chuẩn bị được nhận 
vào làm việc tại các cơ sở dưỡng lão.

Khóa thí điểm về chăm sóc người bệnh
Tiếp theo thành công của chương trình thí 

điểm đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và 
làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại 
CHLB Đức, hai bên thống nhất hợp tác thực 
hiện thí điểm 2 khóa tuyển chọn ứng viên sang 
Đức học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm 
sóc người bệnh. Đối tượng tuyển chọn và công 
tác chuẩn bị để đưa học viên sang học tập và 
làm việc tại Đức tương tự như đối với khóa thí 
điểm chăm sóc người già khóa 2.

Tháng 5/2016, Cục Quản lý lao động ngoài 
nước hợp tác với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức 
tại Hà Nội tuyển chọn 112 ứng viên, tổ chức dạy 
tiếng Đức từ tháng 6 năm 2016. Có 72 ứng viên 
đạt trình độ tiếng Đức B1 và B2 đã xuất cảnh 
vào tháng 9 năm 2017 để tham gia chương 
trình đào tạo 3 năm ngành điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh tại Đức.

Tháng 7/2017, hai bên đã đã phối hợp tuyển 
chọn 128 ứng viên, đưa vào đào tạo tiếng Đức 
từ tháng 8 năm 2017. 77 học viên khóa II đạt 
trình độ tiếng Đức B1 và B2 đã xuất cảnh sang 
Đức trong tháng 9 và 10 năm nay.
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2. Giai đoạn thực hiện mở rộng

* Ý định thư chung giữa Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh 
tế - Năng lượng Liên bang CHLB Đức

Dựa trên kết quả thí điểm 2 đợt tuyển ứng 
viên nghề điều dưỡng người già, ngày 1 tháng 
7 năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và 
Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng 
liên bang Đức đã ký kết Ý định thư chung về 
những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn 
học viên một cách công bằng để đào tạo trong 
ngành chăm sóc người già tại CHLB Đức. Một 
số nguyên tắc cơ bản được hai bên thống nhất 
trong Ý định thư bao gồm:

- Việc hợp tác tuyển chọn ứng viên sang 
học nghề và làm việc trong ngành điều dưỡng 
nên được tiếp tục thực hiện, nhưng chuyển 
giao cho các đối tác khác triển khai theo các 
nguyên tắc của dự án thí điểm.

-  Việc tuyển chọn ứng viên phải được thực 
hiện một cách minh bạch và công bằng. Các 
cơ quan tham gia tuyển chọn không được thu 
phí tuyển chọn và giới thiệu học viên sang Đức 
đạo tạo ngoài một khoản chi phí hành chính 
không quá 300 Euro/học viên.

- Học viên phải có trình độ tiếng Đức B2 do 
viện Goethe kiểm tra và cấp chứng chỉ và phải 

tham gia khóa học định hướng về luật pháp, 
văn hóa, xã hội trước khi đi.

- Các cơ sở đào tạo tại Đức sẽ phải đài thọ 
một phần hoặc toàn bộ chi phí khóa học tiếng 
Đức tại Việt Nam, chi phí thủ tục và chi phí vé 
máy bay đưa học viên sang Đức, chi trả học 
bổng cho học viên đủ để trang trải cuộc sống 
trong quá trình học tại Đức.

*  Kết quả 
Trong Ý định thư chung, hai bên thống 

nhất giao cho Trung tâm lao động ngoài nước 
(COLAB) thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức 
trực tiếp thực hiện các dự án tiếp theo trong 
lĩnh vực đào tạo điều dưỡng viên. Hai cơ quan 
này đã phối hợp với VIVANTES (một tập đoàn 
bệnh viện và viện dưỡng lão lớn nhất của Đức) 
triển khai tuyển chọn và đưa học viên sang học 
tập tại Đức. VIVANTES đã tạm ứng các chi phí 
học tập và ăn ở cho học viên trong quá trình 
học tiếng Đức tại Việt Nam, các học viên phải 
hoàn lại dần trong quá trình học tập và làm việc 
tại Đức sau này. Từ năm 2015 đến nay, các bên 
đã tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Đức 4 
khóa, trong đó 3 khóa đã xuất cảnh sang Đức 
học chăm sóc người già (268 người) và khóa 4 
đã tuyển chọn được 391 người và tổ chức học 
tiếng Đức từ tháng 9 năm nay. Riêng khóa 4 

Năm Số lượng người Ngành đào tạo Đối tác thực hiện

2015 102 Chăm sóc người già DOLAB/GIZ (thí điểm)

2017 72 Chăm sóc người bệnh DOLAB/GIZ (thí điểm)

2018 77 Chăm sóc người bệnh DOLAB/GIZ (thí điểm)

2016 76 Chăm sóc người già COLAB/GIZ/VIVANTES

2017 82 Chăm sóc người già COLAB/GIZ/VIVANTES

2018 110 Chăm sóc người già COLAB/GIZ/VIVANTES

2019 (đã tuyển chọn) 391 Chăm sóc người già + chăm sóc người bệnh COLAB/GIZ/VIVANTES

Tổng cộng: 619 người đã xuất cảnh và 391 người đang học tiếng Đức tại Vietnam)

Nguồn: Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Bảng 1. Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực nhân lực điều dưỡng:
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sẽ bao gồm cả học viên chăm sóc người già và 
học viên chăm sóc người bệnh. (Xem bảng 1)

Bên cạnh chương trình hợp tác chính thống 
trên đây, trong thời gian vừa qua đã có một số tổ 
chức và cá nhân Việt Nam kết nối với một số tổ 
chức, cá nhân tại Đức đưa một số người sang học 
nghề điều dưỡng tại CHLB Đức, trong đó có các 
tổ chức và cá nhân không tuân thủ các nguyên 
tắc mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt 
Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức 
đã thỏa thuận, thu một khoản tiền lớn từ học 
viên và đưa sang Đức mà không có sẵn nơi học 
tập và nơi làm việc, gây thiệt hại lớn cho học viên 
và phức tạp cho các cơ quan hữu quan của hai 
bên. Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam đã từ 
chối cấp visa cho phần lớn số ứng viên do các tổ 
chức, cá nhân này tuyển chọn.   

3. Cơ hội và đề xuất 

* Cơ hội
Qua quá trình hợp tác nêu trên, có thể thấy 

tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời 
gian tới còn lớn và có nhiều thuận lợi:

- Nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng ở 
Đức cao, nhiều cơ sở điều dưỡng Đức có nhu 
cầu tiếp nhận nhân lực từ Việt Nam,

- Nhiều thanh niên Việt Nam muốn sang 
Đức học tập và làm việc,

- Chính phủ và các cơ quan chức năng hai 
nước ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
đối tác thực hiện hợp tác trong lĩnh vực này,

- Đã có mô hình hợp tác phù hợp sau 4 khóa 
thí điểm và các dự án mở rộng được chuyển giao.

* Đề xuất 

Một là, ngay từ khi bắt đầu thảo luận để 
triển khai thí điểm, Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng 
lượng Liên bang Đức đã thống nhất việc đưa 
ứng viên sang Đức đào tạo phải gắn liền với 
việc làm sau đào tạo để đảm bảo học viên sau 
khi tốt nghiệp có chỗ làm việc ngay. Do đó các 

dự án hợp tác tuyển chọn phải có sự tham gia 
từ đầu của các cơ sở sẽ sử dụng điều dưỡng 
viên sau này. Nguyên tắc này cần được tiếp tục 
thực hiện trong thời gian tới.

Hai là, các nguyên tắc cơ bản nêu trong Ý 
định thư chung giữa MOLISA và BMWi là phù 
hợp và cần được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, 
để có thể tuyển chọn được nhiều hơn ứng 
viên, cần xem xét:

- Cho phép thêm các tổ chức có thể tham 
gia tuyển chọn ứng viên để đưa sang Đức đào 
tạo điều dưỡng với điều kiện đáp ứng đúng các 
yêu cầu cơ bản nêu trong Ý định thư chung.

- Mở rộng thêm các cơ sở đào tạo tiếng Đức 
đủ điều kiện về chuyên môn tham gia dạy và 
cấp bằng tiếng Đức cho học viên.

Trong trường hợp đó, hai bên cần thống 
nhất chỉ định cơ quan đầu mối kiểm soát, điều 
phối và quản lý việc hợp tác giữa các đối tác 
hai bên.

Ba là, trong tương lai gần, các đối tác hai 
bên nên nghiên cứu để tiến hành hợp tác đào 
tạo một phần chuyên môn tại Việt Nam để 
giảm chi phí và thời gian học tập của học viên 
tại Đức.Về dài hạn, hai bên nên tham khảo mô 
hình hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản, đưa 
điều dưỡng viên đã được đào tạo tại Việt Nam 
sang Đức thực tập nâng cao tay nghề để thi lấy 
bằng điều dưỡng viên của Đức để đủ điều kiện 
làm việc tại Đức.

Bốn là, các cơ sở đào tạo điều dưỡng viên 
của Đức có thể nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ, chương trình đào tạo và hợp tác với các 
cơ sở đào tạo Việt Nam thực hiện đào tạo ngành 
điều dưỡng và cấp bằng điều dưỡng viên Đức 
tại Việt Nam để đưa sang Đức làm việc.

Năm là, hai Bộ MOLISA và BMWi, hoặc 2 
Chính phủ Việt Nam và Đức nên xem xét ký kết 
một bản thỏa thuận mới cho lĩnh vực này để 
tạo khung pháp lý cho việc hợp tác lành mạnh 
và bền vững trong thời gian tiếp theo. q
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Những năm gần đây, công tác xuất khẩu 
lao động (XKLĐ) được xác định là giải 
pháp có hiệu quả trong việc giải quyết 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở một 

số địa phương. Có được kết quả đó là nhờ sự 

chung tay vào cuộc của các ngành, cấp, địa 

phương trong công tác tuyên truyền, vận động.

Chị Nguyễn Thị Bình ở phường Liên Bảo 

(thành phố Vĩnh Yên) cho biết: “Sau khi con gái 

tốt nghiệp THPT, tôi cũng muốn cháu thi vào 

một trường cao đẳng, đại học, nhưng lực học 

của cháu chỉ ở mức trung bình khá, nên không 

chắc chắn có đỗ hay không. Khi ấy, con gái của 

bạn tôi đi XKLĐ Nhật Bản về có vốn hỗ trợ gia 

đình mở công ty kinh doanh rất tốt, bản thân 

cháu thạo ngoại ngữ nên đã được tuyển dụng 

vào một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập 

hơn 10 triệu đồng/tháng. Bạn tôi đã khuyên tôi 

nên cho con gái đi XKLĐ, tôi thấy đó cũng là cơ 

hội tốt để lập nghiệp nên đã quyết định vay 

vốn cho con đi XKLĐ.

Hiện nay, con gái tôi đã sang làm việc tại 

Nhật Bản được gần 2 năm, mỗi tháng, trừ chi 

phí sinh hoạt, cháu gửi về được 25 triệu đồng. 

Tôi đã trả hết nợ ngân hàng, sửa sang nhà cửa 

và tích lũy để cháu có vốn làm ăn sau khi hết 

hạn hợp đồng về nước”.

Cách đây 5 năm, chị Lưu Thị Đan, thôn Đan 

Thượng, xã Phú Thịnh (Vĩnh Tường) quyết định 

vay vốn đi XKLĐ ở Đài Loan với mong muốn 

vực dậy kinh tế gia đình trong hoàn cảnh khó 

khăn. Ở Đài Loan, chị được bố trí công việc tạp 

vụ ở bệnh viện. Với bản chất cần cù, chịu khó, 

chị Đan luôn đảm đương tốt công việc, sau mỗi 

tháng, mức lương của chị tăng lên 15, 20 triệu 

đồng, số tiền tích lũy được, chị đã giúp gia đình 

xây dựng nhà cửa khang trang, mở cửa hàng 

kinh doanh, phát triển kinh tế, các con của chị 

có điều kiện học hành tốt hơn.

Anh Hoàng Văn Thắm, chồng chị Đan chia 

sẻ: “Từ XKLĐ mang lại, nhiều bà con hàng xóm 

đã tới hỏi thăm và tìm hiểu để đi XKLĐ. Vợ 

chồng tôi đều nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm 

và động viên những gia đình có con em trong 

độ tuổi lao động, nhất là những gia đình nghèo 

nên cho con đi XKLĐ để lấy vốn về làm ăn. Nhìn 

thấy sự đổi thay của một số gia đình có người 

đi XKLĐ, các hộ trong thôn cũng mạnh dạn vay 

vốn cho con, em tham gia”.

Có thể nói, bằng những gương “người thật, 

việc thật”, mọi băn khoăn, nghi ngại của những 

gia đình muốn cho con đi XKLĐ đã từng bước 

được giải tỏa. Nhờ vậy, người dân sẽ thêm 

tin tưởng, yên tâm và có động lực động viên 

con, em, người thân trong gia đình tham gia 

XKLĐ. Đến nay, XKLĐ đã trở thành phong trào 

thu hút khá đông thanh niên, phụ nữ tuổi lao 

động tham gia. Được biết, toàn xã Phú Thịnh 

BAN MAI
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có hơn 50 lao động đang làm việc có thời hạn ở 

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... trung bình mỗi 

năm, nguồn thu từ XKLĐ của xã đạt 5 tỷ đồng.

Đánh giá cao vai trò của công tác tuyên 

truyền, nhất là tuyên truyền miệng trong XKLĐ, 

ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng Phòng Nhân sự 

Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực và Tư vấn 

đầu tư HTC – doanh nghiệp nhiều năm liền 

tham gia tuyển dụng lao động xuất khẩu ở Vĩnh 

Phúc cho biết: “So với các địa phương khác, Vĩnh 

Phúc có nhiều cơ chế ưu đãi về chương trình 

XKLĐ, bởi vậy, đã thu hút nhiều lao động trẻ 

tham gia. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được 

các cấp chính quyền, địa phương hướng về cơ 

sở. Các hội đoàn thể đã tích cực vào cuộc, tuyên 

truyền lồng ghép qua các hội nghị và tuyên 

truyền miệng cho chính con em, người thân 

và bà con thôn xóm hiểu chính sách của Nhà 

nước, của tỉnh cũng như những gương người 

thật, việc thật về XKLĐ. Bởi vậy, công ty luôn 

phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ-TB&XH các địa 

phương, các xã, phường, thị trấn tổ chức các hội 

nghị tuyên truyền tới tận người dân.

Nhờ vậy, trung bình mỗi năm, công ty 

tuyển dụng và đưa khoảng hơn 100 lao động 

Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 

chủ yếu là Nhật Bản. Nhìn chung, chất lượng 

nguồn lao động Vĩnh Phúc được đối tác đánh 

giá tốt về năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật...

Có được sự tin tưởng của người lao động và 

đối tác thời gian qua, công ty luôn hoạt động 

trên quan điểm trung thực, công khai minh 

bạch về thông tin với khách hàng. Ở mỗi thị 

trường, công ty đều cử cán bộ quản lý đi theo 

các nghiệp đoàn có người lao động làm việc 

nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền 

lợi tốt nhất cho người lao động khi đăng ký 

tham gia XKLĐ ở công ty”.

Thời gian qua, Sở LĐ-BT&XH và các huyện, 

thị, thành, địa phương, doanh nghiệp dịch vụ 

XKLĐ đã tăng cường công tác tuyên truyền về 

chương trình XKLĐ bằng nhiều hình thức: Phát 

tờ rơi, treo băng rôn, đăng tải thông tin trên 

các trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH, 

Trung tâm Đào tạo LĐXK, Trung tâm DVVL tỉnh; 

niêm yết thông tin; tổ chức hội nghị, hội thảo 

tư vấn XKLĐ ở các xã, thôn xóm và các trường 

THPT. Đối với các xã, phường, thị trấn đã chủ 

động bố trí cán bộ trực tiếp tư vấn, tuyên 

truyền, giải thích cho người lao động, đồng 

thời, hướng dẫn người lao động làm hồ sơ, các 

thủ tục cần thiết khi có nhu cầu tham gia XKLĐ, 

giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh và 

chính xác nhất về thị trường lao động, những 

doanh nghiệp tham gia tuyển lao động uy tín, 

thông tin về ngành nghề; chi phí xuất cảnh...

Bằng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên 

truyền miệng trực tiếp, những tháng đầu năm 

2018, toàn tỉnh đã đưa hơn 200 lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu là thị 

trường Nhật Bản. Hiện nay, phần lớn người lao 

động có nhu cầu tham gia XKLĐ đều chủ động 

tìm đến các trung tâm của uy tín của tỉnh như: 

Trung tâm Đào tạo LĐXK, Trung tâm DVVL tỉnh 

và Trung tâm DVVL Thanh niên (Tỉnh Đoàn). 

Qua đó, hạn chế tình trạng người lao động bị 

lừa đảo qua các dịch vụ XKLĐ “ma” cũng như 

việc xuất cảnh trái phép và đi XKLĐ qua đường 

tiểu ngạch. q
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V ài năm trước, công tác xuất khẩu lao 
động (XKLĐ) trên địa bàn huyện Tân 
Sơn, Phú Thọ gặp nhiều khó khăn 

một phần do nhận thức không muốn thoát 
ly đi làm ăn xa của người dân. Ngay cả khi 
được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi theo 
Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ về 
“Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu 
lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2009-2020” thì việc thu hút người dân 
đi XKLĐ ở huyện miền núi này cũng không 
hề thuận lợi. Tuy nhiên, năm 2017 công tác 
XKLĐ nơi đây bước đầu đã có tín hiệu vui khi 
số lượng người đăng ký đi tăng hơn so các 
năm trước, hiệu quả từ XKLĐ mang lại ngày 
càng rõ nét.

Văn Luông là xã miền núi nghèo với tỷ lệ 
hộ nghèo và cận nghèo còn trên 36%. 3 năm 
trước, trung bình mỗi năm xã chỉ có khoảng 
trên dưới chục người đi XKLĐ, đến năm 2017 
đã có 37 người xuất cảnh trong tổng số 56 hồ 
sơ đăng ký. Có được kết quả vượt trội này là 
do nhiều người dân đã tự ý thức được hiệu 
quả từ XKLĐ mang lại làm thay đổi cuộc sống 
từng ngày. Nhìn vào những gia đình có người 
thân đang làm việc ở nước ngoài gửi tiền về 
xây dựng nhà cửa và phát triển kinh tế nên 
nhiều thanh niên trong xã cũng quyết định 
xuất cảnh. Quãng đường từ UBND xã đi khu 
Đồng Hẹ tới khu Mơn chỉ chừng 3km nhưng 
rất nhiều nhà cao tầng mọc lên khang trang từ 

tiền kiều hối. Đến thăm gia đình chị Nguyễn 
Thị Minh ở khu Đồng Hẹ có hai con đang lao 
động tại Hàn Quốc, chúng tôi không khỏi ngỡ 
ngàng giữa đất đồi rừng vùng sâu vùng xa này 
chị lại xây dựng được cơ ngơi đàng hoàng đến 
thế. Chị Minh cho biết: “Cả hai con tôi đi Hàn 
Quốc được 3 năm rồi. Con rể làm công nhân 
đóng tàu mỗi tháng gửi về cho vợ con 60 triệu 
đồng, còn con trai làm nông nghiệp gửi về đều 
đặn 30 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập một 
tháng của các cháu bằng mình lam lũ ở quê vài 
năm ấy chứ!”. Từ số tiền các con gửi về, gia đình 
chị Minh mở cửa hàng bán tạp hóa, trồng rừng 
và chăn nuôi. Rời nhà chị Minh chúng tôi đến 
khu Mơn, gặp chị Hà Thị Duyên đang cho đàn 
trâu ăn cỏ phía sau nhà. Được biết trước khi 
quyết định xây ngôi nhà trị giá gần 1 tỷ đồng 
vào đầu năm 2017, vợ chồng chị đã bán bớt vài 
con trâu cộng tiền con trai đi XKLĐ Hàn Quốc 
gửi về. Con trai chị đi XLKĐ đã được hơn 3 năm, 
mỗi tháng gửi về cho bố mẹ 20 triệu đồng lấy 
vốn trồng rừng, chăn nuôi và xây nhà. Ở khu 
Mơn hiện có 20 người đi XKLĐ chủ yếu là Đài 
Loan, Hàn Quốc và Malaysia. 

Không kể những địa phương có đông 
người đi XKLĐ như: Văn Luông, Thạch Kiệt, 
Thu Cúc, Kim Thượng… ngay cả những xã vốn 
ít người đi như Lai Đồng, Thu Ngạc, thì tình 
trạng XKLĐ cũng dần được cải thiện. Xuân Sơn 
từ trước tới nay chưa từng có người đi XKLĐ 
nhưng năm 2017 đã bắt đầu có người đi Đài 
Loan. Đây cũng là tín hiệu vui bởi công tác 

HỒNG NHUNG
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XKLĐ ở huyện Tân Sơn đang có sức lan tỏa, tạo 
thành phong trào rộng khắp. Để có được con 
số hơn 200 người đi XKLĐ trên địa bàn toàn 
huyện trong năm 2017 huyện Tân Sơn đã đổi 
mới công tác tuyên truyền tới người dân. Nếu 
như trước đây, hoạt động tư vấn, tuyên truyền 
về những chủ trương, chính sách và quyền lợi 
của người dân khi đi XKLĐ chỉ tập trung ở các 
thành phần là cán bộ xã, khu dân cư thì năm 
qua hoạt động này đã mở rộng xuống tất cả 
người dân có nhu cầu đi XKLĐ. Theo đó, huyện 
đã tổ chức hội nghị có sự phối hợp giữa Đoàn 
thanh niên, Công an huyện, các doanh nghiệp 
có chức năng XKLĐ để tuyên truyền, vận động 
tại 4 cụm xã thu hút hàng nghìn người dân 
tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập 
trung vào các quy định XKLĐ, chế độ chính 

sách và chương trình lấy người đi làm việc ở 
nước ngoài mà các doanh nghiệp sẽ triển khai. 
Hoạt động này vừa góp phần làm tăng lượng 
người đi XKLĐ, vừa giúp người dân hiểu rõ 
những quy định và cảnh giác với các chiêu trò 
lừa đảo bởi những đối tượng xấu.

Để đạt mục tiêu giai đoạn 2015-2020 huyện 
Tân Sơn có 1.000 người đi XKLĐ theo Nghị quyết 
của HĐND huyện đề ra, thời gian tới các phòng 
ban chuyên môn và các xã sẽ tăng cường hơn 
nữa công tác tuyên truyền trực tiếp tới người lao 
động có nhu cầu đi làm việc nước ngoài cũng 
như có trách nhiệm giải quyết kịp thời những 
vướng mắc mà người lao động gặp phải trong 
quá trình xuất cảnh. Có như vậy, XKLĐ ở huyện 
Tân Sơn mới phát triển bền vững. q

Qua chuyến thăm và làm việc, Đoàn công 
tác nhận thấy Rumani và Bungari là thị trường 
tiềm năng có nhu cầu tiếp nhận lao động 
nước ngoài lớn, các ngành nghề phù hợp với 
người lao động Việt Nam, chủ sử dụng không 
đòi hỏi quá cao về kỹ năng nghề, mức lương 

và thu nhập của người lao động được đảm 
bảo, vì vậy với sự nỗ lực của cả hai bên, trong 
tương lai sẽ có nhiều lao động Việt nam có cơ 
hội sang làm việc hợp pháp tại hai quốc gia 
Đông Âu này. q

Nguồn: Tổng hợp từ trang tin DOLAB

Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động 
và Công bằng xã hội Rumani: Các bên cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam 
và Rumani và mong muốn thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, việc 
làm và an sinh xã hội trên cơ sở bình đẳng, vì lợi ích chung.

Các lĩnh vực hợp tác, bao gồm: Trao đổi kinh nghiệm, các bài học tốt và thông tin về quy định 
luật pháp của hai quốc gia trong lĩnh vực việc làm, quan hệ lao động, an sinh xã hội và quản lý lao 
động di cư; Trao đổi kinh nghiệm, các bài học tốt và thông tin pháp luật của hai quốc gia về hoạt 
động thanh tra lao động nhằm đảm bảo quyền của người lao động và an toàn vệ sinh lao động 
tại nơi làm việc; Trao đổi kinh nghiệm, các bài học tốt và thông tin pháp luật về an sinh xã hội của 
hai quốc gia, bao gồm chế độ bảo hiểm xã hội và hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ trợ cấp xã 
hội cho lao động yếu thế khu vực tư nhân; người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
người khuyết tật v.v... cũng như các vấn đề quan tâm chung khác.

ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC LAO ĐỘNG... (Tiếp theo trang 5)
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Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Quản 
lý lao động ngoài nước, trong 11 tháng 
năm 2018 có 131.075 lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài, tăng 10,28% so với 11 
tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng 1, các 
doanh nghiệp đã cung ứng được 14.400 lao 
động, tăng 13,10% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động 
phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á 

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông 
Bắc Á là 124.591 người, chiếm tỷ trọng 95,05% 
tổng số đưa đi, tăng 11,18% số lượng lao động 
đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 57.268 
người, chiếm 45,96% số lao động đưa đi trong 
khu vực này và chiếm 43,69 % so với tổng số 
lao động đưa đi trong 11 tháng đầu năm 2017, 
giảm 5,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 
thị trường này mỗi tháng tiếp nhận gần 5.206 
người. Riêng tháng 11 Đài Loan tiếp nhận 4.174 
người giảm 22,52% so với tháng 10 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 
61.004 người, tăng 29,91% so với cùng kỳ 
năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 5.545 
người. Trong tháng 11 con số này là 8.939 
người. Đây là lần đầu tiên quy mô lao động/ 
tháng sang Nhật cao hơn quy mô lao động/ 
tháng sang Đài Loan.

Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 6.020 
người trong đó số lao động nữ chỉ chiếm 
11,94%. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp 
nhận 547 người. 

Lao động đi làm việc tại Macao: 242  người, 
bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận khoảng 
22 người, giảm 22,19% so với cùng kỳ năm trước. 
Riêng tháng 11, Macao chỉ tiếp nhận 28 người.

Lao động đi làm việc tại Trung Quốc: 34 
người và Hồng Kông: 23 người.

2. Khu vực Đông Nam Á

Có 1.180 lao động Việt Nam đi làm việc tại 
thị trường này, chiếm 0,90% tống số lao động 
đưa đi, giảm 17,08% quy mô lao động đưa đi 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ có 4 
thị trường tiếp nhận lao động sang làm việc là 
Malaysia Singapore (107 ng), Philippine (3ng)
và Lào (7ng).

3. Khu vực Trung Đông 

Thị trường các nước khu vực Trung Đông 
tiếp nhận 2.687 lao động, chiếm 2,05% tổng số 
lao động đưa đi, giảm 28,61% so với số lao động 
đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 11 tháng đầu 
năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động đi  
cho 5 thị trường với quy mô như sau: UAE với 
17 người; Ả Rập Xê-Út: 1.807 giảm 45,37% so 
với cùng kỳ năm trước, Quatar: 73 người giảm 
32,40% so với cùng kỳ năm trước, Cô oét :744 
người và O man: 46 người . Với 5 thị trường này 
đều có sự sụt giảm lao động đáng kể.

4. Khu vực Bắc Phi

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi 
chỉ đến Algieri với số lao động là 928 người 
chiếm 0,71% thị phần các khu vực có lao động 
Việt nam, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.

MINH TÂM

(Xem tiếp trang 16)
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CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO 
XUẤT KHẤU LAO ĐỘNG

Những năm gần đây xuất khẩu lao động trở 
thành con đường xóa đói giảm nghèo lý tưởng 
của nhiều gia đình ở nông thôn. Đi xuất khẩu 
lao động không những giúp họ thoát nghèo 
mà còn trở lên giàu có; nhiều người từ làm thuê 
cũng trở thành ông chủ. Tuy nhiên xung quanh 
hoạt động xuất khẩu lao động thì những hình 
thức lừa đảo trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại 
rất ngang nhiên và phổ biến.

“Mức lương cao, hấp dẫn, không yêu cầu 
chuyên môn, đóng tiền là có thể đi luôn”, những 
quảng cáo như thế đã đánh trúng tâm lý của 
nhiều người lao động nghèo có mong muốn 
đổi đời và hy vọng một cuộc sống ấm no. 
Nhưng đổi đời chưa thấy đâu nhiều người lao 
động đã phải nuốt trái đắng; tiền mất tật mang 
khi bị các cá nhân, tổ chức mạo danh chức năng 
xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ.

Để tránh bị lừa đảo khi đi xuất khẩu lao 
động, chúng tôi, những người có nhiều năm 
hoạt động trong lĩnh vực và hiểu rõ các quy 
định của luật pháp Việt Nam và những nước 
tiếp nhận lao động Việt Nam mong muốn 
cung cấp thông tin nhằm  cho người lao động 
tránh được những tình huống bị lừa, tiếp cận 
được những thông tin chính thống, thông tin 
đẩy đủ những công ty có chức năng và làm ăn 
nghiêm chỉnh trong lĩnh vực này.

CÁC PHƯƠNG THỨC LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN 
Thứ nhất: Mạo danh các doanh nghiệp 

xuất khẩu lao động
Các công ty này thường quảng cáo thông 

tin trên mạng xã hội với địa chỉ không rõ ràng, 

lập trung tâm tuyển dụng lao động gần các 
doanh nghiệp có uy tín; có thương hiệu trong 
lĩnh vực này để vận động người có nhu cầu 
xuất khẩu lao động đóng tiền qua trung gian 
hoặc các trung tâm môi giới không có chức 
năng xuất khẩu lao động; ký kết hợp đồng 
xuất khẩu lao động không đảm bảo, các chi 
tiết thỏa thuận mơ hồ.

Một “chiêu” khá phổ biến khác là đăng 
thông tin trên internet với nội dung hấp dẫn 
như: xuất cảnh nhanh, công việc ổn định, 
lương cao, chi phí thấp, không đòi hỏi trình độ 
tay nghề cao, ngoại ngữ, sức khỏe…

Ngoài ra chúng còn thành lập các doanh 
nghiệp, giả danh cán bộ đi tuyển sinh để lừa 
đảo. Với chiêu bài tuyển chọn hay thậm chí đưa 
người lao động đi học để gây được niềm tin; 
khiến nhiều người sau một thời gian dài đi học 
mới hay biết mình bị lừa khi đã giao một khoản 
tiền khá lớn cho cò mồi.

Thứ hai: Các đối tượng lừa đảo dụ dỗ người 
dân xuất khẩu lao động bất hợp pháp

Một hình thức lừa đảo khá phổ biến nữa 
là các đối tượng dụ dỗ người lao động đi xuất 
khẩu “chui” dưới hình thức du lịch, du học, 
thăm người thân, kết hôn giả. Điều nguy hiểm 
của thủ đoạn này là người bị hại vừa mất tiền, 
vừa không tìm được việc làm, lại đứng trước 
nguy cơ bị nhà chức trách nước sở tại bắt, phạt 
tiền, phạt tù, thậm chí mất cả tính mạng.

Bất nhân hơn, có đối tượng, đường dây 
lừa đảo còn lợi dụng sự nhẹ dạ, hứa hẹn đưa 
những cô gái trẻ sang nước ngoài làm việc 
với thu nhập cao, nhưng đã bán họ vào động 
mại dâm. Sau đó nhiều người lao động đã ở 
lại kiếm tiền kể cả khi đã hết thời hạn và cuộc 

 XUÂN NGUYỄN
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sống ở miền đất khách quê người không như 
mong đợi.

Thứ ba: Doanh nghiệp có chức năng xuất 
khẩu lao động hoạt động không đúng giấy phép

Nhu cầu việc làm của người lao động quá 
lớn nên ngày càng xuất hiện nhiều đường 
dây xuất khẩu lao động trái phép. Bên cạnh 
việc tuyển dụng bất hợp pháp của một số cá 
nhân, doanh nghiệp bất hợp pháp xuất khẩu 
lao động thì thời gian qua đã xuất hiện một 
số công ty có chức năng xuất khẩu lao động 
nhưng hoạt động không đúng giấy phép.

Doanh nghiệp lập ra các chi nhánh, trung 
tâm nhưng sau khi được cấp phép hoạt động 
thì thiếu quản lý, phó mặc cho các văn phòng 
đại diện, diễn ra các hành vi lừa đảo, lợi dụng 
để thu phí cao. Điều này, dẫn đến tình trạng 

doanh nghiệp không kiểm soát được chất 
lượng, số lượng lao động đưa đi, đến khi có 
vụ việc xảy ra với lao động lại đùn đẩy trách 
nhiệm, khiến cho tình trạng vi phạm pháp 
luật xảy ra ngày càng phổ biến. Do đó việc các 
doanh nghiệp mở nhiều trung tâm xuất khẩu 
lao động như hiện nay là không hiệu quả. 
Muốn việc này trở nên hiệu quả thì các doanh 
nghiệp phải chỉ đạo và quản lý chặt chẽ các chi 
nhánh, trung tâm hoạt động theo đúng quy 
định của pháp luật.

Xuất khẩu lao động là một quá trình không 
hề dễ dàng, do vậy nhiều người có ý định làm 
việc tại nước ngoài hãy có cái nhìn toàn diện; 
tìm hiểu kỹ các thông tin, đồng thời biết nắm 
bắt cơ hội để có thể thực hiện ước mơ đổi đời 
của mình một cách tỉnh táo nhất. q

5. Khu vực các nước Châu Âu

Khu vực này tiếp nhận 1,656 người chiếm 
1,26% tổng số lao đông đưa đi các nước. Một số 
nước có quy nô tiếp nhận đáng kê là: Rumani: 
1.284 người, Slovakia: 82 người, Ba Lan 82 
người, CH Sip: 76 người. Một số thị trường như 
Nga, Belarus, Bồ Đào Nha, Italia, Hungari… tiếp 
nhận lao động VN với quy mô còn khiêm tốn.

6. Khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác 
là 33 người, chiếm 0,03% tổng số lao động đưa 
đi. Trong đó thị trường tiếp nhận đáng kể là 
Hoa Kỳ: 28 người. Hiện số lao động này có việc 
làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ 
đưa đi là 46.670 người, chiếm 35,61% tổng số 
lao động đưa đi.

Nếu trong 11 tháng đầu năm 2018 có 28 
thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì 

chỉ có 06 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 
1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài 
Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Rumaia 
và Ả Rập Xê Út. Riêng hai thị trường Đài Loan 
và Nhật Bản có số lao động đưa đi trong 11 
tháng chiếm 90,23% tổng số đưa đi của cả 
nước trong đó Đài Loan có tỷ lệ là 43,69% và 
Nhật Bản là 46,54%.

Tóm lại trong 11 tháng đầu năm 2018, các 
thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn 
tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực 
Đông Bắc Á và so với năm 2017 một nét đáng 
lưu ý, ngoài quy mô lao động tăng đáng kể vào 
thị trường Nhật bản thì Rumania đang là thị 
trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Với số lượng đưa đi của 11 tháng qua đã 
vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra là 31% và kết 
thúc năm 2018 chắc chắn quy mô lao động lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn 
vượt chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao hơn nữa. q

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM... (Tiếp theo trang 14)
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C húng tôi muốn kể cho các bạn nghe 
hành trình của 32 thực tập sinh nam 
Công ty Honda Lock hôm nay. Câu 

chuyện của các chàng trai rắn rỏi, hoạt bát, 
và lúc nào cũng không quên thả vào không 
khí của buổi khai thông tin visa những câu 
chuyện, tràng cười hồn nhiên như chính tuổi 
của các bạn vậy.

Tròn 6 tháng 12 ngày kể từ ngày nhận 
thông báo trúng tuyển, 32 nam thực tập sinh 
Công ty Honda Lock nhận được tư cách lưu trú. 
Hôm 13/10/2018, các bạn có mặt tại trụ sở Hải 
Phong hoàn tất các thông tin khai visa.

Ngày ấy rồi cũng đến. Ngày sẽ được chạm 
vào tấm vé lên tàu bay sang Nhật. Mọi ước mơ, 
cố gắng của các bạn trong suốt những ngày 
qua đã sắp trở thành hiện thực.

32 thực tập sinh – 32 số phận. Các bạn 
cùng tựu lại về mái trường Hải Phong đùm 
bọc, sẻ chia, học hỏi từ thầy cô cùng bạn bè. 
Tất cả đều thể hiện quyết tâm “chinh phục 
Nhật Bản” đến cùng. 

Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1997, học Khoa 
Công nghệ Ô tô, Cao đẳng Nghề Công nghệ 
Cao Hà Nội. Quê ở Yên Bái, nhà bảy anh chị em, 
điều kiện khó khăn vô cùng, Hùng quyết tâm 
thi lần đầu, Hùng đậu luôn.

Còn Hoàng Đình Hậu, bạn đồng môn với 
Hùng, lại sử dụng toàn bộ số tiền tích cóp được 
khi đi làm thêm trong lúc học đại học. Cộng 
vay mượn thêm, Hậu có 50 triệu để nộp tiền 
cam kết và tạm ứng. Hậu bảo “Bố mất. Sợ mẹ 
vất vả nên mình tự tìm cách xoay sở”.

Hậu tâm sự “Sau khi rèn luyện và học hỏi 
kinh nghiệm tại Nhật, em mong muốn về 
Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Nội 
cống hiến. Em rất yêu môi trường nơi đây”.

“Vào Hải Phong rồi, thấy thời gian thật 
quý giá và yêu gia đình hơn”

Nhớ lại quãng thời gian 6 tháng đào tạo tại 
Trường Đào tạo Hải Phong, các bạn đều nhận 
thấy bản thân trưởng thành lên rất nhiều.

“Thời gian đầu mới vào trường, cuộc sống 
em đảo lộn hoàn toàn. Em thấy thật gò bó và 
ngột ngạt. Nhưng rồi thành quen. Em đã học 
hỏi được rất nhiều thứ ở đây. Từ chào hỏi, tới 
tác phong của người Nhật và cả tiếng Nhật 
nữa”, Hoàng Đình Hậu kể.

Hậu thật thà: “Vào Hải Phong rồi thấy thời 
gian thật quý giá. Tận dụng mọi thời gian để 
học. Vào Hải Phong, em thấy yêu và trân trọng 
những khoảnh khắc bên gia đình hơn. Gần 
như vào đây, em thay đổi hoàn toàn, có lý 
tưởng sống ạ”.

Với Nguyễn Văn Quang, thì  “Trước kia em 
ham chơi. Có những hôm cày điện tử tới sáng. 
Từ ngày đỗ chương trình Honda Lock, ngoài 
thời gian học mà Trường Đào tạo Hải Phong 
quy định đến 22 giờ. Em cố gắng học thêm tới 
khoảng 2 giờ sáng”.

“Hành trình em đến với Hải Phong nhanh 
và dày”

Hoàn Ngọc Đạm, quê Hà Tĩnh, tốt nghiệp 
Cao đẳng Nghề Việt – Đức Hà Tĩnh. Đạm biết 
đến chương trình thi tuyển của Hải Phong 
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cũng thật tình cờ. Khi tháng 1/2017, Đạm thi 
trượt chương trình tại một công ty khác. Đạm 
kể “Lúc nào em cũng muốn đi Nhật” nhưng 
tưởng hết duyên. Đến Tết 2018, tình cờ đến 
chơi nhà bạn, thấy bạn để card visit giới thiệu 
Hải Phong trên bàn. Em về tìm hiểu trên mạng, 
hỏi qua bạn bè. Ra Tết em vẫn phải vào Đồng 
Nai làm việc. Nhưng làm tròn 15 ngày thì biết 
thông tin thi tuyển của Honda Lock, ngày hôm 
đấy đang cầm cờ lê, em vứt xuống, vào phòng 
viết đơn nghỉ việc gửi quản lý”.

Chàng trai 23 tuổi chia sẻ “Em không muốn 
trượt suy nghĩ một lần nữa”. Em đã quyết định 
nghỉ công việc hiện tại và tức tốc bay ra Hà 
Nội để làm thủ tục thi tuyển. Tất cả đều do em 
quyết định. May mắn đỗ luôn.

Những ngày đầu vào Hải Phong, dù là 
người chịu áp lực khá tốt, nhưng em vẫn thấy 
sock kinh khủng. Nếp ăn học ở Hải Phong trái 

múi giờ em đã hình thành bấy lâu – ngủ ngày 
cày đêm.

Nhưng sau 2 tuần, em quen. “Người ta làm 
được, mình cũng làm được”, Đạm tự tin.

“Em muốn qua Nhật để học cách làm việc 
của người Nhật”. Hành trình của em đến với 
Hải Phong nhanh và dày. Nhanh vì từ lúc biết 
và quyết định tham gia chỉ vỏn vẹn trong hai 
ngày. Còn hành trình tại Hải Phong giúp em 
dày kinh nghiệm. Em đã học hỏi được nhiều 
thứ tại đây”.

Hải Phong cảm ơn vì tất cả nỗ lực của các 
bạn trong thời gian qua. Cầu chúc cho tất cả 
các bạn sức khỏe, ý chí, và luôn giữ tinh thần lạc 
quan. Ngày sang Nhật đã gần các bạn lắm rồi! q

Cùng ngắm nhìn các gương mặt xán lạn, đầy 
nhiệt huyết của các bạn thực tập sinh Honda 
Lock trong các bức hình dưới đây:
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Hãy ghi nhớ danh sách những đồ bị cấm 

nhập cảnh vào Nhật Bản sau đây để 

không gặp rắc rối với nhân viên kiểm 

soát ở sân bay.

1. Các vật dụng bị cấm mang sang Nhật

Nếu mang một trong những vật dụng sau 

đây, bạn sẽ bị chặn lại ở sân bay và có thể 

không được tiếp tục thực hiện chuyến bay 

sang Nhật:

r Các loại chất nổ mang tính hủy diệt: bom, 

mìn, pháo,...

r Các chất dễ gây cháy nổ: gas, cồn, xăng 

dầu, sơn,...

r Các hóa chất độc hại, chất ăn mòn, lây 

nhiễm, oxy hóa,...

r Cặp sách, túi, két, những thứ có thiết bị 

báo động,...

r Các thiết bị có thể tự vận hành sử dụng 

phin lithium

r Những thứ bị cấm vận chuyển theo quy 

định của các vùng mà máy bay đi qua.

2. Tuyệt đối không được mang sang Nhật 
bất cứ chất lỏng gì ngoài các chất sau:

r Thuốc chữa bệnh (Ghi rõ họ tên, địa chỉ 

của bác sĩ và hành khách)

r Sữa, đồ ăn cho trẻ sơ sinh (Có trẻ sơ sinh 

cùng đi)

r Các chất lỏng mua ở cửa hàng miễn thuế 

ở sân bay hay trên máy bay (Có hóa đơn ghi rõ 

ngày bán).

Lưu ý: Tất cả các chất lỏng mang theo 

phải được đựng trong những bình thủy tinh, 

đóng chặt, kín. Những bình này chỉ được đặt 

trong một túi nhựa trong suốt nên bạn chỉ 

nên mang theo những thứ thật cần thiết cho 

chuyến đi của mình.

3. Các loại thực phẩm bị cấm nhập cảnh 

Nhật Bản

r Thực phẩm tươi sống bị cấm nhập cảnh 

Nhật Bản 
Gia cầm: vịt, gà, ngan, ngỗng, các loại 

chim;  Gia súc: lợn, bò,... đã để đông lạnh 

hay đã nấu chín  ; Các loại thực phẩm từ thịt 

đã qua chế biến: xúc xích, giò, chả, nem, lạp 

xưởng,...; Xương, mỡ, da, máu, tóc, sừng, móng 

guốc, gân,...; Trứng (bao gồm cả vỏ trứng); Sữa 

(không dùng cho trẻ sơ sinh)

Các loại bánh như: bánh chưng, bánh giò,...

r Một số loại rau - củ - quả không được 

phép mang sang Nhật Bản

Xoài, măng cụt, mít, thanh long, mãng cầu, 

hồng, nhãn, vải, ổi, bòn bon, bưởi, cam, mận, 

đu đủ, doi, hồng xiêm, vú sữa, bơ, táo, khế, 

đào, sơ ri, dưa, chôm chôm, táo ta,... Ớt, chanh, 

dưa chuột, mướp, su su, cà, cà chua, gấc, khoai 

lang, sắn,... Rau muống, rau lang, rau bí,..
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4. Lưu ý: Với những vật dụng, thực phẩm 

có tên trong danh sách được phép nhập cảnh 

nêu trên, phải có đầy đủ chứng từ khi mang 

vào Nhật Bản:

- Giấy chứng nhận kiểm kiểm dịch thực vật 

do nước xuất khẩu cấp.

- Tuân thủ việc kiểm tra, kiểm dịch dựa trên 

luật bảo vệ thực vật của Nhật Bản.

Trường hợp không xuất trình được giấy tờ 

chứng nhận về chất lượng của hàng hóa bạn 

mang vào Nhật Bản, bạn có thể sẽ phải chịu 

những hình thức xử phạt sau:

- Tiêu hủy toàn bộ thực phẩm, hàng hóa trái 

quy định.

- Phạt tài chính 1 triệu yên (tương đương 

200 triệu VNĐ).

- Nguy cơ ngồi tù lên tới 3 năm.

-  Cấm nhập cảnh Nhật Bản. q
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V iệc loại bỏ visa 457 chuyển sang visa 
TSS (visa định cư) đã phần nào gây ảnh 
hưởng rất lớn cho cộng đồng người Việt 

với mong muốn được qua Úc làm việc và sau 
đó là tìm kiếm cơ hội để xin định cư tại Úc theo 
diện tay nghề. Tuy nhiên, đây không phải là con 
đường duy nhất. Ngoài visa TSS còn có visa huấn 
luyện tay nghề (Visa 407 - Training Visa), nhưng 
liệu đây có phải là lợi thế cho người nộp đơn hay 
là miếng mồi nhử ngon cho các vụ lừa đảo di trú? 

Visa 407 là gì?

Chỉ trong năm 2016-2017 đã có 2,395 
trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Visa 407. Điều 
này cho thấy loại visa này đang được sự quan 
tâm rất cao sau khi loại visa 457 đã bị loại bỏ.

Nếu bạn có dự định tìm kiếm việc làm và tay 
nghề của bạn hiện đang là trong diện những 
ngành nghề mà Úc đang cần, nhưng tính theo 
thang điểm bạn không đủ điểm để xin cấp 
visa TSS để được định cư làm việc lâu dài tại 
Úc, thì visa 407 là cơ hội tốt cho bạn được qua 
Úc nâng cao tay nghề, phát triển chuyên môn 
của bạn.

Chính phủ Úc áp dụng cho những đối 
tượng mong muốn được đào tạo thêm, phát 
triển thêm về chuyên môn tay nghề tại Úc:

• Được đào tạo tại nơi làm việc (doanh 
nghiệp, công ty, tổ chức …) để nâng cao năng 
lực chuyên môn hiện tại của ứng viên.

• Hoặc tham gia trực tiếp vào một chương 
trình phát triển đào tạo nghề nghiệp tại Úc.

Đặc điểm của Visa 407

• Visa 407 được cấp 1 lần với thời hạn không 
quá 2 năm, có thể gia hạn thêm khi hết Visa. 
Đặc biệt loại Visa này không giới hạn số lần gia 
hạn Visa.

• Khi đang giữ Visa 407 tại Úc thì đương đơn 
có thể nộp đơn xin các loại Visa khác nếu có đủ 
điều kiện như Visa kết hôn, sinh viên,…

• Sau thời gian làm việc và nâng cao tay 
nghề nếu đủ điều kiện theo luật định đương 
đơn có cơ hội xin định cư theo các diện tay 
nghề trung dài hạn Visa TSS hay Visa bảo lãnh 
từ doanh nghiệp Visa186, 187 hay 189.

Đối tượng được xin Visa 407:

- Không giới hạn giới tính.

- Độ tuổi từ 18 đến 35 có nhân thân tốt và 
không vi phạm pháp luật (tiền án, tiền sự) theo 
quy định của luật pháp Úc.

- Trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học, 
trung cấp.

- Trình độ tiếng Anh IELTS từ 4.5 trở lên hoặc 
những chứng chỉ khác có điểm tương đương.

- Kinh nghiệm làm việc không yêu cầu 
nhưng đương đơn có kinh nghiệm sẽ được ưu 
tiên xét cao.

- Điều quan trọng là có tay nghề nằm trong 

TẠ QUANG HUY
Cố vấn Viện Di trú Úc
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list tay nghề được Bộ Nội Vụ quy định ngày 
16/3/2018 cho diện Visa 407 (Migration (IMMI 
18/050: Specification of Occupations-Subclass 
407 Visa) Instrument 2018).

- Có sức khoẻ tốt và được kiểm tra theo 
đúng quy định. Bảo đảm mua bảo hiểm Y tế 
cho toàn thời gian sinh sống tại Úc theo diện 
Visa được cấp.

- Ngoài ra, điều quan trọng nhất là loại Visa 
này yêu cầu đương đơn bắt buộc phải có một 
công ty, tổ chức hay một trường học đứng ra 
bảo lãnh cho đương đơn tham gia một trong 
những hoạt động sau:

+ Chương trình đạo tạo chứng chỉ hoặc 
giấy phép hành nghề tại Úc.

+ Chương trình tào tạo trong lĩnh vực 
ngành nghề trong danh sách ngành nghề Visa 
407, đương đơn phải làm việc toàn thời gian 
(full time) trong ít nhất 12 tháng đến 2 năm trở 
lại đây.

+ Đương đơn đã có kinh nghiệm thực tế 
(từ 6 tháng trở lên) với những ngành nghề quy 
định trong danh sách ngành nghề Visa 407. 
Bây giờ đương đơn được mời qua Úc để thực 
hành thêm, nâng cao tay nghề để có thể lấy 
chứng chỉ theo quy định của Úc.

+ Được mời tham gia chương trình đào tạo 
đặc biệt được cung cấp bởi chính phủ Úc, hoặc 
chương trình đào tạo đặc biệt được chính phủ 
của nước đương đơn đang sinh sống cung cấp. 
Các chương trình đào tạo thực hành thường 
yêu cầu tối thiểu 70% thời gian đào tạo phải 
thực hiện ngay tại nơi làm việc hoặc các hình 
thức đào tạo khác tại lớp học. Các tổ chức, 
công ty bảo lãnh phải được xem xét và được 

Bộ Nội Vụ xem xét thông qua trước khi đương 
đơn nộp hồ sơ xin Visa 407.

Hiện nay, các quảng cáo tuyển dụng visa 
407 phổ biến là nghề làm nông trại, làm trong 
lĩnh vực nhà hàng khách sạn, đầu bếp, cơ khí, 
xây dựng. Mức lương hứa hẹn đưa ra từ những 
công ty tuyển dụng trong khoảng $33,000 - 
$40,000/năm. So với những người ở Việt Nam 
đây có thể là một con số khá lớn, tuy nhiên đối 
với điều kiện ở Úc, số tiền này thuộc loại thấp 
rất khó để dành dụm. Ngoài ra, điều kiện sống, 
chỗ ở như thế nào cũng ít khi được các công ty 
tuyển dụng nhắc đến.

Tại sao các loại visa liên quan tới nghề 
nghiệp lại là miếng mồi cho các vụ lừa đảo?

Theo thống kê của Viện di trú Úc, thì từ năm 
2008 đến nay, trong nước Úc có 76 luật sư và 
đại diện di trú đã bị tước/treo giấy phép hành 
nghề vì đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức 
nghề nghiệp. Số tiền thiệt hại lên đến hàng 
triệu đô la. Trong đó không ít người là nạn nhân 
của các vụ lừa đảo Visa 457. Ngày 14/12/2017 
một luật sư gốc Việt đã bị tước bằng hành nghề 
khi dính líu đến những cáo buộc có liên quan 
đến lừa đảo Visa 457.

Ngoài visa 457 thì visa 462 đang được các 
đối tượng lừa đảo công khai tuyên truyền. Visa 
462 là loại Visa du lịch kết hợp làm việc mà thời 
gian gần đây Chính phủ Úc đã cho phép người 
dân Việt Nam được nộp đơn đăng kí loại Visa 
này nếu đủ điều kiện. Trên trang chủ của Đại 
sứ quán Úc tại Việt Nam đã đưa ra những cảnh 
báo về những thông tin sai sự thật nhằm lừa 
đảo người dân về loại Visa này.

(Xem tiếp trang 27)
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Tháng 10 năm 2018 Quảng Ngãi đã có 
Nghị Quyết số 23/2018/NQ-HĐND về 
chính sách hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, theo đó:

1. Đối tượng áp dụng là người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

2. Người lao động được hưởng sự hỗ trợ 
phải đảm bảo hai điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kể cả 
thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

-  Đã tham gia hoàn thành khóa học do đơn 
vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài 
tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh 
được cấp có thẩm quyền cho phép đào tạo 
nghề tổ chức cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng 
nhận về đào tạo nghề, ngoại ngữ, xác nhận 
hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức cần 
thiết để đi làm việc ở nước ngoài.

3. Mức hỗ trợ
- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng thuộc đối tượng được hưởng 
chính sách theo quy định tại Thông tư Liên 
tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số điều về 
hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 
số 61/2015/NĐ-CPngày 09 tháng 7 năm 2015 
của Chính phủ được hỗ trợ thêm để đủ 100% 
chi phí đào tạo ngoại ngữ do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành.

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng thuộc đối tượng quy định tại 
khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-
BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh 
phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016 - 2020, ngoài mức hỗ trợ theo quy định 
của Trung ương thì được hỗ trợ thêm để đủ 
5.000.000 đồng/1 lao động xuất cảnh.

- Người lao động không thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này tham 
gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì 
được hỗ trợ 3.000.000 đồng/1 lao động xuất 
cảnh để chi trả các khoản học nghề, ngoại ngữ, 
bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

- Người lao động không thuộc diện chính 
sách (trừ đối tượng công an, bộ đội xuất ngũ 
đã quy định tại Nghị quyết số 05/2016/NQ-
HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND 
tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi 
giai đoạn 2016-2020) khi tham gia đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng được vay 50%/
tổng chi phí cần thiết còn lại ghi trong hợp 
đồng tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi 
suất tiền vay thông thường theo quy định của 
Ngân hàng chính sách xã hội tại thời điểm vay 
và thời hạn vay không quá thời hạn người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Kinh phí thực hiện
-  Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Nguồn kinh phí cho vay từ nguồn ngân 
sách tỉnh, nguồn thu từ gốc và lãi cho vay tại 
Ngân hàng chính sách xã hội bổ sung vào 
nguồn vốn cho vay đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng hằng năm. q
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1. Việt Nam đã nhận được gần 13,8 tỷ USD 
tiền kiều hối trong năm 2017, khiến Việt Nam trở 
thành quốc gia có nguồn kiều hối cao thứ tám 
trên thế giới. Sau hai năm suy giảm, kiều hối năm 
2017 tăng 16% so với năm 2016, chiếm 6,7% 
GDP của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp 
tục là người nhận cao nhất trong cả nước, với 
tổng số vốn là 5,2 tỷ USD, tăng 4,5% hàng năm.

Ấn Độ chiếm vị trí dẫn đầu trong năm 2017, 
đạt 69 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 63,9 
tỷ USD và Philippines với 32,8 tỷ USD

Cùng với đó, kiều hối của các quốc gia có 
có số lượng lớn kể trên đã chiếm hơn một nửa 
trong tổng số 466 tỷ USD được gửi đến các 
nước thu nhập thấp và trung bình, tăng 8,5% 
so với năm 2016.

Nếu dòng chảy kiều hối đến các nước có 
thu nhập cao cũng được tính đến, kiều hối 
tăng 7% lên 613 tỷ USD vào năm 2017.

Kiều hối từ Mỹ vẫn là nguồn tiền lớn nhất 
trong 35 qua chuyển về các quốc gia   Mexico, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Philipin và Việt Nam, mặc 
dù các chuyên gia cảnh báo năm ngoái rằng 
Việt Nam có thể bị mất vì Tổng thống Donald 
Trump chính sách chống nhập cư và lãi suất của 
Cục dự trữ liên bang tăng vào thời điểm đó.

Kiều hối cho các nước đang phát triển dự 
kiến   sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018 thêm 
4,1% đạt 485 tỷ USD, trong khi kiều hối được 
dự báo sẽ tăng 4,6% lên 642 tỷ USD, theo WB.

2. Các nguồn kiều hối chính của Việt Nam 
là các  công nhân xuất khẩu của Việt Nam và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài sống ở 
các nước khác. Hoa Kỳ chiếm 60% tổng số kiều 
hối gửi  về Việt Nam, trong khi 20% được gửi 
từ châ u  Âu. Các nguồn chính khác bao gồm 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bốn kênh chính được sử dụng để gửi tiền 
gửi về Việt Nam là các ngân hàng thương mại, 

các tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện, riêng 
các ngân hàng thương mại chiếm 72% tổng số 
kiều hối.

3. Kiều hối gửi về Việt Nam không chỉ là 
nguồn vốn chủ chốt cho nền kinh tế mà còn 
quan trọng vì nó là ngoại tệ, góp phần vào 
ngoại hối và giúp bù đắp thâm hụt thương 
mại.  Để ổn định thị trường ngoại hối tại Việt 
Nam, ngân hàng trung ương đã thực hiện một 
tỷ lệ tiền gửi không bằng ngoại tệ trong năm 
2016, dẫn đến giảm tiền gửi.

Kiều hối gửi về Việt Nam thường được 
sử dụng để hỗ trợ gia đình, nhưng trong vài 
năm qua, nó đã được chuyển hướng tới các 
khoản đầu tư kinh doanh, bất động sản và tiết 
kiệm. Trong những năm gần đây, khoảng 70% 
số tiền gửi về các dự án sản xuất kinh doanh, 
trong khi 20% được hướng tới bất động sản, và 
chỉ 6 đến 7% được chi cho y tế, hỗ trợ gia đình 
và giáo dục.

4. Kể từ hai năm qua, ngân hàng trung ương 
của Việt Nam đã giữ lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
đô la Mỹ ở mức 0, để giúp ổn định thị trường 
ngoại hối.

5. Đối  với Việt Nam, trong 25 năm qua, 
dòng vốn từ nước ngoài đã tăng khoảng 100 
lần, từ 140 triệu USD năm 1993 lên xấp xỉ 13,4 
tỷ USD trong năm 2016, theo số liệu được công 
bố vào tháng 5 năm ngoái của ngân hàng.

Số liệu chính thức của chính phủ cho thấy 
số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài đạt gần 135.000 vào năm 2017, tăng 6,7% 
so với năm 2016, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp 
con số vượt con số 100.000. Dự kiến con số này 
sẽ tăn g  trong năm 2018 theo đó kiều hối hy 
vọng c ũ ng sẽ gia tăng góp phần quan trọng 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế của VN. q

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của WB và 
các tổ chức quốc tế
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Ngày 29-07-2017, Nhật Bản đã công bố chính thức Quyết định bổ sung ngành nghề hộ lý vào 

trong danh mục các ngành nghề được thực tập kỹ năng 3 năm tại Nhật Bản nâng tổng số ngành 

nghề lên 77 ngành. Liên quan đến việc triển khai phái cử thực tập sinh ngành hộ lý đi Nhật Bản, Bộ 

Lao động TBXH hướng dẫn như sau:

Mặc dù mục đích chính là bổ sung nhân sự Hộ lý nhưng đây là ngành nghề dịch vụ đầu tiên 

Nhật Bản tiếp nhận phục vụ trực tiếp cho đối tượng là con người, do vậy, bên cạnh các chế độ đãi 

ngộ, điều kiện làm việc đảm bảo tương đồng với người Nhật, hay mức tiền lương phải bằng hoặc 

hơn người Nhật cùng làm công việc này, phía Nhật Bản đặt ra một số yêu cầu khá khắt khe đối với 

các đoàn thể quản lý, cơ quan phái cử và thực tập sinh (TTS).

Để được sang Nhật Bản TTS ngành nghề hộ lý, TTS bắt buộc phải tốt nghiệp khóa học điều 

dưỡng hoặc đã có chứng chỉ điều dưỡng tại Việt Nam, có kinh nghiệm làm việc hộ lý bao gồm cả 

việc chăm sóc, phục hồi chức năng tại các Trung tâm dưỡng lão hoặc tại nhà của người cao tuổi. 

Ngoài ra TTS phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu N4 (kỳ thi năng lực tiếng Nhật JPLT) hoặc trên 

350 điểm (kỳ thi cấp E-F của J.TEST) hoặc hơn 400 điểm (kỳ thi cấp A-D của J.TEST) hoặc cấp 4 (kỳ 

thi NAT-TEST) trở lên. Sau khi nhập cảnh, TTS phải tham gia khóa huấn luyện thêm về các nội dung 

cơ bản của ngành hộ lý cũng như ngoại ngữ chuyên ngành hộ lý.

Sau khi kết thúc năm thứ nhất, TTS kỹ năng bắt buộc phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ N3 (kỳ thi 

năng lực tiếng Nhật JPLT) hoặc 400 điểm (kỳ thi cấp A-D của J.TEST) hoặc cấp 3 (kỳ thi NAT-TEST) 

trở lên. TTS không đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu sẽ phải về nước.

Với tính chất đặc thù của TTS ngành hộ lý có tính rủi ro cao, TTS phải về nước trước hạn khi 

không đạt yêu cầu, Bộ Lao động TBXH giao cho Cục Quản lý LĐNN đàm phán với phía Nhật Bản 

giảm các điều kiện với TTS, ngoài ra đề nghị với phía Nhật Bản tăng các chế độ đãi ngộ như việc 

chi trả toàn bộ học phí đào tạo tiếng Nhật (tại Việt Nam), các chi phí và kế hoạch đào tạo trong thời 

gian TTS thực tập tại Nhật Bản để đảm bảo cho việc có thể được thực tập năm 2, 3 tại Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, trước mắt Bộ cho phép 6 công ty (Hoàng Long CMS, CEO, LOD, JVS, TTLC và Thịnh 

Long) được thí điểm triển khai đào tạo miễn phí và phái cử TTS ngành này đi Nhật Bản.

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GỬI SỞ LĐ - TBXH 
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
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KT. Bộ Trưởng

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã ký

* Cho tới nay (Tháng 11/2018) có 12 công ty được phép thí điểm tham gia chương trình đưa Thực 

tập sinh hộ lý sang Nhật, đó là các công ty: Hoàng Long CMS, CEO, LOD, JVS, TTLC, Thịnh Long, Nhật 

Huy Khang, Tocontap Sài Gòn, Mirai, Sài Gon Inserco, Dũng Giang, Vinamex và VNJ .

Hầu hết các quy định của chính phủ Úc về 

những loại visa liên quan đến tay nghề đều thu 

hút sự chú ý của người Việt Nam. Việt Nam có 

rất nhiều nhân công có tay nghề cao và chịu 

khó nhưng lại ít quan tâm và không có sự hiểu 

biết về thủ tục hành chính hay những quy định 

pháp l u ật của Chính phủ Úc liên quan đến 

những quy định và những hạn mức được đưa 

ra xem người nộp đơn có đủ chuẩn hay không. 

Người lao động chỉ mong muốn được qua Úc 

và làm việc, họ không quan tâm đến quy trình 

và cũng không hiểu hết được quy trình.

Nắm bắ t  được tâm lý này những dịch vụ 

di trú lừa đảo đã tìm kiếm và kêu gọi, đưa ra 

những l ời hứa dễ dàng. Điều này làm cho 

người lao động lầm tưởng và đặt niềm tin. Họ 

sẵn sàng bán nhà bán, tài sản để đưa cho các 

trung t âm di trú hay những người làm di trú 

loại này. Họ tin rằng khi được qua Úc họ sẽ lao 

động và kiếm lại được số tiền đã bỏ ra.

Nhưng t hực tế là để lấy được thường trú 

với visa lao động tạm trú phải trải qua nhiều 

giai đoạn và mất rất nhiều thời gian. Cứ qua 

mỗi giai đoạn, Bộ Nội Vụ lại tiến hành xác minh 

xem điều kiện của người lao động và điều kiện 

của công ty bảo lãnh có phù hợp luật định hay 

không. Điều này có nghĩa là ngay cả khi qua Úc 

rồi và đã đi làm rồi, nhưng phải mất một thời 

gian dài sau người lao động mới biết mình bị 

lừa đảo.

Để tránh tình trạng bị lừa đảo thì không có 

cách nào hiệu quả bằng việc chính người dân 

nên tự tìm hiểu, trang bị kiến thức về các loại 

visa và tìm hiểu kĩ quy định của pháp luật Úc về 

từng loại visa đó. q

ÚC: VISA 407 (Tiếp theo trang 23)

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng cá nhân, tổ chức của Nhật Bản sang phối 

hợp với các tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tuyển 

chọn đào tạo điều dưỡng, hộ lý với mục đích đưa sang thực tập tại Nhật Bản.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tăng cường rà soát và xử lý đối với những hành vi vi phạm trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Sở được biết và thực hiện./.
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Thực hiện Thỏa thuận về tuyển dụng lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam và Thái Lan, vừa qua Bộ Lao 
động - Thương binh & Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Thái Lan đã cùng làm việc để trao đổi và thống nhất 
về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan theo Thỏa thuận này. Theo đó, Cục Quản lý lao động 
ngoài nước hướng dẫn chi tiết việc đưa lao động đi làm việc tại Thái Lan như sau:

1. Tất cả các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
đều có thể đưa lao động đi làm việc tại Thái Lan và đăng ký hợp đồng tại Cục Quản lý lao động ngoài nước 
theo quy định.

2. Hai ngành nghề thí điểm đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan là xây dựng và đánh bắt cá.

3. Doanh nghiệp dịch vụ có thể ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Thái Lan trực tiếp với chủ 
sử dụng lao động Thái Lan hoặc thông qua công ty môi giới lao động Thái Lan. Công ty môi giới lao động 
Thái Lan và chủ sử dụng lao động Thái Lan đều phải được cấp giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài.

4. Quy trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan: Quy trình 8 bước như sau:

(1) Người sử dụng lao động Thái Lan nộp đơn xin tuyển dụng lao động nước ngoài lên Văn phòng việc 
làm tỉnh tại Thái Lan (kèm theo các thông tin về số lượng lao động cần tuyển, yêu cầu đối với lao động, 
điều kiện làm việc, mức lương/thu nhập hàng tháng, hợp đồng lao động mẫu sẽ ký với người lao động Việt 
Nam). Sau khi được Văn phòng việc làm tỉnh tại Thái Lan cấp phép, các giấy tờ đó được chuyển trực tiếp cho 
cơ quan phái cử Việt Nam hoặc được chuyển gián tiếp thông qua công ty môi giới Thái Lan.

(2) Cơ quan phái cử Việt Nam đăng ký hợp đồng tại Cục QLLĐNN. Sau khi được Cục QLLĐNN chấp 
thuận, cơ quan phái cử Việt Nam đăng tuyển thông tin tìm lao động. Sau khi có lao động, cơ quan phái cử 
Việt Nam gửi danh sách người lao động cho người sử dụng lao động Thái Lan hoặc công ty môi giới Thái 
Lan (kèm theo giấy chứng nhận khám sức khỏe, lý lịch tư pháp và hộ chiếu của người lao động).

(3) Người sử dụng lao động Thái Lan lựa chọn lao động từ danh sách, ký trước hợp đồng lao động cho 
từng lao động và thông báo cho Cục Việc làm Thái Lan và cơ quan phái cử Việt Nam.

(4) Cục Việc làm Thái Lan xác nhận và thông báo cho Cơ quan đại diện ngoại giao của Thái Lan tại Việt 
Nam để cấp visa, đồng thời cũng thông báo cho Cục QLLĐNN.

(5) Cơ quan phái cử Việt Nam tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hướng dẫn người lao động ký hợp 
đồng lao động, ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động. Đồng thời 
nộp tất cả tài liệu bao gồm cả danh sách lao động do Cục QLLĐNN xác nhận để xin cấp visa ở Việt Nam.

(6) Người sử dụng lao động Thái Lan chịu trách nhiệm đón người lao động tại sân bay, kiểm tra sức khỏe 
người lao động, xin giấy phép làm việc và đưa người lao động tham gia chương trình giáo dục định hướng 
1 ngày do Cục Việc làm Thái Lan tổ chức.

(7) Người sử dụng lao động Thái Lan và công ty môi giới Thái Lan chịu trách nhiệm quản lý người lao 
động, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và cơ quan phái cử Việt Nam giải quyết các vấn đề 
phát sinh đến người lao động.

(8) Khi lao động hoàn thành hợp đồng lao động hoặc trong trường hợp về nước trước thời hạn hợp 
đồng lao động, người sử dụng lao động Thái Lan và công ty môi giới Thái Lan chịu trách nhiệm mua vé 
khứ hồi và/hoặc thu xếp việc hồi hương cho người lao động, cũng như thông báo cho cơ quan phái cử Việt 
Nam về việc tiếp nhận lao động và thanh lý hợp đồng với người lao động.

Nguồn: Trang DOLAB

HƯỚNG DẪN ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI THÁI LAN 
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