HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/HĐND-VHXH

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khảo sát tác động của
dịch bệnh Covid-19 đối với
Chương trình đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng

Kính gửi:
- Hội đồng nhân dân Tp. Hồng Ngự, Sa Đéc, huyện
Tam Nông, Lai Vung;
- Uỷ ban nhân dân Tp. Hồng Ngự, Sa Đéc, huyện
Tam Nông, Lai Vung.
Thực hiện Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Tỉnh
về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021; Kế hoạch số 198/KH-HĐND ngày
29/7/2020 của Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện Nghị quyết về Chương trình
hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND Tỉnh.
Từ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã tác động rất lớn
đến Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của
Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh tiến hành khảo sát với các nội dung sau:
I. Nội dung
- Khảo sát từ hộ dân (người thân) hoặc người lao động hiện đã và đang học
ngoại ngữ - giáo dục định hướng tại Trung tâm Dịch vụ - Việc làm Tỉnh và các
Công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gọi tắt là Công ty xuất khẩu
lao động) nhưng đến nay chưa được xuất cảnh.
- Kế hoạch tổ chức giao - nhận chỉ tiêu xuất khẩu lao động, công tác tư vấn, vận
động tuyên truyền của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội có liên
quan trực tiếp ở địa phương trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
II. Thời gian, địa điểm, hình thức khảo sát
1. Thời gian, địa điểm
- Ngày 02/3/2021: Thành phố Hồng Ngự (bắt đầu lúc 8 giờ).
- Ngày 03/3/2021: Huyện Tam Nông (bắt đầu lúc 8 giờ).
- Ngày 04/3/2021: Thành phố Sa Đéc (bắt đầu lúc 7 giờ 30).
- Ngày 05/3/2021: Huyện Lai Vung (bắt đầu lúc 7 giờ 30).
2. Hình thức
Mỗi địa phương cấp huyện chọn khoảng 06 hộ dân/02 địa phương cấp xã có
người lao động tham gia Chương trình theo nội dung (mục I) nêu trên để Đoàn

khảo sát trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt thông tin, lắng nghe, ghi nhận
ý kiến phản ánh của người thân hoặc người lao động.
Sau khi khảo sát thực tế, Đoàn làm việc với UBND cấp huyện và các cơ
quan chuyên môn liên quan (Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, Ngân hàng
Chính sách Xã hội, đại diện tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trực tiếp và đại
diện lãnh đạo UBND cấp xã được chọn khảo sát) để nghe báo cáo tóm tắt kết quả
tình hình thực hiện Chương trình, trao đổi, nắm thêm thông tin; tham khảo những
kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiến kế (nếu có)... và những đề xuất, kiến
nghị, giải pháp của địa phương để thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.
III. Thành phần
- Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh Trưởng đoàn.
- Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh
- Phó đoàn.
- Ông Võ Văn Đề, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh - Thành viên.
- Ông Phan Văn Nam, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh - Thành viên.
* Mời tham gia hoạt động khảo sát:
- Đại biểu HĐND Tỉnh và đại diện Thường trực HĐND cấp huyện tại các
địa phương nêu trên.
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ - Việc làm Tỉnh.
* Lưu ý: Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát tại UBND cấp huyện hạn
chế số lượng nhằm thực hiện các quy định theo khuyến cáo của ngành Y tế về
phòng, chống dịch Covid-19.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khảo sát của Đoàn công tác, đề
nghị các địa phương quan tâm thực hiện nội dung Công văn này, đồng thời có
thông tin trước cho Đoàn về địa điểm khảo sát và phân công người hướng dẫn khi
Đoàn đến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh (ông Võ Văn Đề, số điện thoại
0911909091-0985837660).
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh;
- 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;
- Các Phòng thuộc Văn phòng;
- Báo, Đài PT-TH Đồng Tháp (dự đưa tin);
- Lưu: VT, CTHĐ. Đề.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Đức

