
 
            Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành 

đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh công tác đào tạo, hợp tác xuất khẩu lao động, từ 

năm 2009 đến năm 2019, Hà Tĩnh có 72.236 người đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng, bình quân mỗi năm có 6.600 người. Riêng năm 2017 có 8.567 

người, năm 2018 có 8.973 người, dự kiến năm 2019 có 8.500 người đi XKLĐ. 

Tính đến nay Hà Tĩnh đang có trên 55.200 người đang làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động. 

Tổng thu nhập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt được là rất 

lớn, bình quân mỗi năm gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó số tiền gửi về nước trên 

4.500 tỷ đồng/năm. Từ nguồn lực của hoạt động xuất khẩu lao động đã đóng góp 

quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thành lập doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hỗ trợ đầu tư cho các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới 

và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh. 

Những kết quả đạt được trên đây có sự đóng góp quan trọng của các doanh 

nghiệp xuất khẩu lao động, doanh nghiệp dịch vụ việc làm và các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp cả trong và ngoài tỉnh. Tuy vậy, do công tác quản lý hoạt động xuất 

khẩu lao động còn nhiều tồn tại, hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân, qua công 

tác kiểm tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đã phát 

hiện nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không có giấy phép hoạt động 

xuất khẩu lao động, giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng vẫn tổ chức 

triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
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xuất khẩu lao động; tổ chức cung ứng lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu 

lao động như trường hợp: Công ty Tư vấn du học Toàn Cầu Hà Tĩnh, Công ty 

TNHH Hợp tác Quốc tế VICTORY (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), Công ty 

Phát triển nhân lực quốc tế ASK tại thành phố Hà Tĩnh (năm 2018 chưa có Giấy 

phép); Công ty TNHH Hùng Hường (Trị trấn Nghèn, Can Lộc); Công ty TNHH 

Nhân lực Việt Anh Kenzy (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh); Công ty Cổ 

phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Hoàng Gia (thị trấn Cẩm Xuyên). 

Bên cạnh những vi phạm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian 

qua cũng đã xuất hiện nhiều Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các doanh 

nghiệp xuất khẩu lao động ngoại tỉnh (doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài) mặc dù chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp phép 

hoạt động của các Văn phòng trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn treo biển quảng cáo; 

tổ chức tư vấn, tuyển chọn lao động; tiếp nhận hồ sơ của người lao động đăng 

ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như trường hợp: Văn phòng Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu CIP.CO IMEX (CIP.CO IMEX) và Văn phòng Công 

ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại THABICO Thái Bình (tại thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc); Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Việt Thắng (tại 

Phường Hà Huy Tập và xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh); Văn phòng Công 

ty TNHH Phát triển nhân lực Việt Anh, Văn phòng Công ty Cổ phần XNK và 

hợp tác Quốc tế Việt Nam (thị xã Hồng Lĩnh); Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu 

tư Quốc tế Vinacom Việt Nam (Thị trấn Nghèn, Can Lộc); Văn phòng Công ty 

Cổ phần Nhân lực IPM Việt Nam (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên); Văn 

phòng Công ty Cổ phần Nhân lực TTC (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên và 

phường Bắc Hồng, TX Hà Tĩnh). Thậm chí Trưởng Văn phòng đại diện Công ty 

TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình (thị trấn Ngèn, huyện Can 

Lộc) còn đứng ra tổ chức thu tiền đặt cọc, tiền phí xuất cảnh, tiền học phí học 

ngoại ngữ của lao động đăng ký đi làm việc tại các thị trường Đài Loan, Nhật 

Bản, Ba Lan, Algeria, Hàn Quốc nhưng không có giấy ủy quyền của Công ty. 

Ngoài các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng nêu trên, hiện nay trên địa 

bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, thị xã 

Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh vẫn xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân 

không có chức năng, không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, xuất khẩu 

lao động nhưng vẫn treo biển quảng cáo, đăng thông tin trên Zalo, Facebook, tổ 

chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thu tiền của 

người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài. 

Đặc biệt trong thời gian gần đây, một số đơn vị, cá nhân đã lợi dụng chủ 

trương về đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc để tư vấn, giới thiệu, 

lừa đảo thu tiền của người lao động như trường hợp: Công ty TNHH Tư vấn Du 

học Xuất khẩu lao động Lucky TD MASAN (Phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh) thu của 43 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có lao 

động đăng ký đi làm thời vụ tại Hàn Quốc với tổng số tiền đã thu của người lao 

động là 260 triệu đồng và 2.500 USD. Vụ việc đã được Sở Lao động – Thương 



binh và Xã hội kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu Công ty khắc phục hậu quả, 

đồng thời tiến hành các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Ngoài trường hợp Công ty TNHH Du học Xuất khẩu lao động Lucky TD 

MASAN, trên các trang mạng xã hội còn xuất hiện hàng chục tổ chức, cá nhân 

đăng thông tin quảng cáo, giới thiệu về Chương trình lao động thời vụ Hàn 

Quốc và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tuyển sinh đào tạo tiếng, thu tiền của 

người lao động, trong khi đó Chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc hiện nay 

UBND tỉnh chưa cho phép bất kỳ cơ quan, đơn vị nào triển khai thực hiện.  

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng xuất 

khẩu lao động, tuyển sinh đào tạo, thu tiền của người lao động; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội kính đề nghị các sở, ngành chức năng, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - 

Truyền tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền về các Chương trình hợp tác lao động giữa 

Chính phủ Việt Nam với các nước và Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh 

với các địa phương của Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc. Hỗ trợ cung cấp 

thông tin kịp thời cho các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, 

thị xã về các trường hợp có hành vi vi phạm trong hoạt động tư vấn, giới thiệu 

việc làm, cung ứng xuất khẩu lao động, lừa đảo thu tiền của người lao động.  

2. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn: Hình sự, An ninh 

chính trị nội bộ, Cảnh sát kinh tế phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng xuất 

khẩu lao động; các trung tâm dịch vụ việc làm; doanh nghiệp dịch vụ việc làm 

và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động này. Chỉ đạo 

Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các hoạt động phối hợp, điều 

tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung 

ứng xuất khẩu lao động, tuyển sinh, đào tạo. 

3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có biện pháp xử lý đối với các doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng có các sai phạm trong hoạt động tư vấn, giới thiệu 

việc làm, cung ứng xuất khẩu lao động theo kiến nghị, đề xuất của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an huyện và các phòng, ngành 

liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê danh sách tất cả các 

đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động tư vấn, giới 

thiệu việc làm, cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh 

nghiệp XKLĐ theo phụ lục gửi kèm theo công văn này (bao gồm các đơn vị, 

doanh nghiệp có giấy phép và những đơn vị, tổ chức, cá nhân không có giấy 
phép) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/10/2019. 



Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an cấp 

huyện và các phòng, ngành liên quan tham mưu thành lập Đoàn và tổ chức 

thanh tra, kiểm tra đối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt 

động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng xuất khẩu lao động tại địa phương; 

đặc biệt là tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

không có giấy phép xuất khẩu lao động, giấy phép hoạt động của văn phòng đại 

diện tại Hà Tĩnh, giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Trường hợp vượt quá 

thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện, tổng hợp báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để đưa vào kế hoạch kiểm tra của tỉnh.  

Đề nghị Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối 

hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề xuất nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động - TBXH; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;       Để báo cáo 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở LĐTBXH; 

- Phòng LĐTBXH huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, LĐVL. 
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