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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
______________________

Thực hiện Công văn số 19/HĐND-VHXH ngày 23/02/2021 của HĐND
Tỉnh về việc khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với Chương trình đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động).
Từ ngày 02-05/3/2021, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh tổ chức khảo sát thực tế
một số hộ dân (người lao động) và làm việc với UBND một số địa phương cấp
huyện1. Qua khảo sát có kết quả như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã tác động rất lớn đến công tác
xuất khẩu lao động của Tỉnh, từ đầu năm đến tháng 02/2021, có kết quả như sau:
a) Đối với Tỉnh: có 236 lao động xuất cảnh (Nhật bản: 230; Đài Loan: 06),
đạt 15,73% kế hoạch năm; hiện có 1.236 lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục
định hướng (Nhật Bản: 1.193; Đài Loan: 01; Hàn Quốc: 42).
b) Đối với các địa phương được khảo sát:
- Huyện Tam Nông: có 28 lao động xuất cảnh (Nhật Bản: 27, Đài Loan: 01),
đạt 29,78% kế hoạch năm; hiện có 80 lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục định
hướng và trúng tuyển chờ lịch xuất cảnh (Nhật Bản: 78, Đài Loan: 01, Hàn Quốc: 01).
- Tp. Sa Đéc: có 09 lao động xuất cảnh, đạt 11,39% kế hoạch năm; hiện có 15
lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục định hướng và trúng tuyển chờ lịch xuất cảnh.
- Huyện Lai Vung: có 32 lao động xuất cảnh (Nhật Bản: 31, Đài Loan: 01),
đạt 22,69% kế hoạch năm; hiện có 106 lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục
định hướng và trúng tuyển chờ lịch xuất cảnh.
- Tp. Hồng Ngự: có 08 lao động xuất cảnh (Nhật Bản), đạt 11,11% kế hoạch
năm; hiện có 20 lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục định hướng và trúng
tuyển chờ lịch xuất cảnh (Nhật Bản).
2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế
- Nhiều gia đình còn lo lắng, ngán ngại không muốn con em tham gia
chương trình vì tình hình dịch tại các nước tiếp nhận lao động còn diễn biến phức
1

Huyện Tam Nông: Khảo sát tại xã Phú Thọ, thị trấn Tràm Chim; Tp. Sa Đéc: Khảo sát tại xã Tân Khánh Đông,
phường An Hoà, phường 2; huyện Lai Vung: Khảo sát tại xã Long Hậu, xã Tân Phước; riêng Tp. Hồng Ngự do tình
hình dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp ở các địa phương giáp biên giới Campuchia nên không tổ chức khảo sát thực
tế mà thông qua Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 04/3/2021 của UBND Tp. Hồng Ngự.

tạp, chưa được kiểm soát làm ảnh hưởng đến công tác huy động và thực hiện chỉ
tiêu của địa phương.
- Chính sách hỗ trợ lãi suất cho lao động đi xuất khẩu lao động nhưng chưa
được xuất cảnh không còn áp dụng (Công văn số 392/UBND-THVX ngày 03/9/2020
của UBND Tỉnh về chủ trương hỗ trợ lãi suất cho lao động đi làm việc ở nước ngoài
nhưng chưa được xuất cảnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã hết hiệu lực) nhưng các
khoản vay ngân hàng đã được giải ngân đến hạn phải đóng lãi suất định kỳ.
- Do ảnh hưởng của dịch bùng phát nhiều lần nên thời gian đào tạo ngoại
ngữ - giáo dục định hướng bị gián đoạn, các Công ty đào tạo xuất khẩu lao động
buộc phải cho lao động về địa phương, kéo dài thêm thời gian nên chi phí tăng cao,
nhất là đối với lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,
từ đó làm cho lao động chán nản, thiếu động lực học tập, ngán ngại học ngoại ngữ,
sợ không trúng tuyển, tốn kém chi phí gây khó khăn cho gia đình .
- Để phòng chống dịch lây lan nên các đường bay quốc tế giữa các nước tạm
thời đóng cửa hoặc bị hạn chế khiến nhiều lao động đang học ngoại ngữ, giáo dục
định hướng hay đã trúng tuyển chờ lịch xuất cảnh bị huỷ, tạm hoãn hoặc phải kéo
dài thời gian lịch xuất cảnh; đa số lao động phải tiếp tục ôn luyện tại các Công ty
đào tạo xuất khẩu lao động ở Tp. Hồ Chí Minh làm tăng, phát sinh nhiều chi phí.
- Một số lao động bị huỷ đơn hàng (Công ty Skylex Holding) phải chuyển
sang đơn hàng khác, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.
- Nhiều lao động đi tự do hay đăng ký trực tiếp với Công ty tuyển xuất khẩu
lao động không thuộc diện ký kết hợp tác với UBND tỉnh, không thông qua Trung
tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Tỉnh gặp vướng mắc thủ tục vay vốn và có việc
làm không ổn định khi tham gia lao động ở nước ngoài.
- Hộ gia đình hay người lao động khi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) buộc phải cung cấp code vé hoặc bản sao vé máy bay (nếu có) cho
NHCSXH2, từ đó gây áp lực rất lớn cho người lao động và gia đình vì trong thời
gian ngắn để vay vốn và cận kề lịch xuất cảnh (huyện Lai Vung)...
- Một số trường hợp người lao động đã được xuất cảnh do chịu ảnh hưởng
của dịch nên một số Công ty, Nhà máy buộc phải giảm công suất hoặc hoạt động
cầm chừng nên phải giảm thời gian của người lao động, dẫn đến nguồn lương thu
nhập không ổn định, thấp (không như dự kiến ban đầu) làm ảnh hưởng đến việc trả
các khoản vay định kỳ gặp nhiều khó khăn (huyện Tam Nông, Tp. Sa Đéc).
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo
các ngành chức năng, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:
- Tập trung tuyên truyền về nhận thức và tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức làm công tác tư vấn tuyển sinh xuất khẩu lao động ở cấp huyện, cấp
xã để từ đó có nguồn cung ứng cho các Công ty xuất khẩu lao động một khi được
xuất cảnh; động viên ổn định tư tưởng cho các gia đình, người lao động đã và đang
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Hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ
cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

học ngoại ngữ - giáo dục định hướng an tâm, vững tin vào chính sách xuất khẩu lao
động của Tỉnh, cố gắng chờ đợi thời gian thích hợp khi tình hình dịch Covid-19 dần
được kiểm soát tốt và việc mở lại đường bay thương mại giữa các nước.
- Rà soát các trường hợp lao động đã học xong ngoại ngữ - giáo dục định
hướng chờ đợi quá lâu, do bị huỷ đơn hàng hoặc hoãn lịch xuất cảnh rất nhiều lần
để có tác động, can thiệp đối với các Công ty xuất khẩu lao động nhằm có giải
pháp tháo gỡ như: chuyển đổi đơn hàng, ưu tiên đơn hàng…; tổ chức học tập trực
tuyến, hạn chế tập trung nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập, phòng tránh dịch
và giảm chi phí cho người lao động; ngoài ra nên có chính sách miễn, giảm các chi
phí ăn, ở, điện, nước… cho lao động đang học tập trung tại Công ty; luôn công
khai những thông tin cần thiết để cho lao động biết an tâm chờ đợi.
- Các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh nên có
chính sách hỗ trợ đối với đối tượng lao động xuất khẩu chưa được xuất cảnh (như
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ3
nhưng từ nguồn ngân sách của Tỉnh); đồng thời nên tiếp tục thực hiện chủ trương
hỗ trợ lãi vay theo Công văn số 392/UBND-THVX của UBND Tỉnh đối với người
lao động đã vay nhưng chưa xuất cảnh từ đầu năm 2021.
- Rà soát, thống kê số lao động đã xuất cảnh từ đầu năm 2020 (từ lúc bùng
phát dịch Covid-19) đến nay có mức thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định vì
phía Công ty bạn phải tạm ngưng, giãn cách, phân chia ca kíp lao động do ảnh
hưởng dịch bệnh, từ đó trách nhiệm hoàn trả vốn, lãi vay theo phân kỳ của
NHCSXH hết sức khó khăn. Do đó, nên có xem xét hỗ trợ rủi ro, khoanh nợ, kéo
dài, giãn thời gian trả nợ đối với những trường hợp như trên.
- Tiếp tục đa dạng hoá các thị trường, các ngành nghề lao động, nhất là thời
điểm này cần những ngành nghề không tập trung đông người như: giúp việc nhà,
chăm sóc người già…; đồng thời, kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi thu hút hoặc liên
kết các Công ty xuất khẩu lao động có uy tín đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo, giáo
dục định hướng tại Tỉnh, giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng, đào tạo ngoại ngữ,
giáo dục định hướng góp phần giảm chi phí cho người lao động của tỉnh nhà.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát về tác động dịch Covid-19 đối với Chương
trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh (gửi qua email);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở LĐ-TB&XH;
- NHCSXH chi nhánh Tỉnh;
- Trung tâm Dịch vụ - Việc làm Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố (gửi iDesk);
- Các Phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND. Đề.
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TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Đức

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

