Gn ây, vi vic mt s th trng lao ng nc ngoài m ca có tuyn lao ng Vit Nam nên ã xut hin tình
trng, nhiu ngi lao ng mong mun i làm vic nc ngoài b ri vào "by" la o. ngn nga tình trng
trên, Cc Qun lý lao ng ngoài nc ã khuyn cáo ngi lao ng nên tìm hiu k các thông tin trc khi
quyt nh i làm vic ngoài.

Lao ng EPS nhp cnh ti sân bay Incheon (Hàn Quc). nh: KV.
Ông Nguyn Gia Liêm, Phó Cc trng Cc Qun lý lao ng ngoài nc (B Lao ng - Thng binh và Xã hi
-LTBXH) cho bit, i tng la o ã li dng nhu cu ca ngi lao ng mong mun i làm vic nc ngoài có
thu nhp cao, iu kin làm vic tt nhng không phi tri qua các khâu, th tc tuyn chn, ào to ngoi ng,
k nng ngh. Do ó, nhiu t chc, cá nhân không có chc nng hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic
nc ngoài ã tìm nhiu hình thc, th on la o ngi lao ng.
Có nhng hình thc, th on rt tinh vi mà phi có s vào cuc ca c quan qun lý, c quan chc nng mi
phát hin c. Các i tng này thng lp thành công ty, có vn phòng và i ng nhân viên nh các doanh
nghip hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài, t chc qung cáo trên mng xã hi nh
facebook, zalo…
"Thm chí, h có c trang website qung bá v hot ng ca doanh nghip và hình nh tuyn chn, ào to
ngi lao ng và ni ngi lao ng làm vic nc ngoài", ông Nguyn Gia Liêm thông tin. Các i tng này
cng li dng uy tín ca các doanh nghip có chc nng a ngi lao ng i làm vic nc ngoài lp ra các
công ty có tên tng t nhm ánh la nhng ngi lao ng.
Theo Cc Qun lý lao ng ngoài nc, nhìn chung, hình thc, th on la o ca các t chc, cá nhân này

vn ch nhm vào nhu cu mun i làm vic ca ngi lao ng bng mi giá, s nhn thc v pháp lut và thông
tin vic làm ngoài nc còn hn ch ca ngi lao ng.
Lut Ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo hp ng (sa i) (Lut s 69), có hiu lc t 1/1/2022 và
các vn bn quy phm pháp lut quy nh chi tit và hng dn Lut ã c ban hành, trong ó quy nh cht
ch v các iu kin yêu cu i vi doanh nghip hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc ngoài. Lut và
các vn bn hng dn cng quy nh rõ chi phí i vi ngi lao ng i làm vic nc ngoài i vi tng th trng,
ngành, ngh và công vic c th.
Thi gian ti, B LTBXH s phi hp vi các c quan hu quan và a phng t chc tuyên truyn, ph bin,
giáo dc pháp lut v các quy nh mi c ban hành trong lnh vc ngi lao ng i làm vic nc ngoài theo
hp ng. Vic tuyên truyn này bng các hình thc phù hp n các c quan, t chc và ngi dân, cng ng
nâng cao nhn thc trong vic chp hành quy nh pháp lut.
Bên cnh ó, B LTBXH cng s tng cng công tác thanh, kim tra nh k hoc t xut và x lý nghiêm
các hành vi vi phm trong lnh vc này. Theo ông Nguyn Gia Liêm, vi các quy nh chi tit, rõ
ràng v các khon chi phí ca ngi lao ng i làm vic nc ngoài trong các vn bn pháp lut nói trên s
là c s ngi lao ng và các c quan, t chc và ngi dân giám sát vic thu tin ca doanh nghip i vi ngi
lao ng.
tránh b la o i làm vic nc ngoài, theo ông Nguyn Gia Liêm, ngi lao ng có nhu cu i làm vic nc
ngoài cn trc tip liên h n doanh nghip có Giy phép hot ng dch v a ngi lao ng i làm vic nc
ngoài do B LTBXH cp. Danh sách các doanh nghip có Giy phép trên trang Thông tin in t ca
Cc Qun lý lao ng ngoài nc.
Các nc m ca tr li tip nhn lao ng nc ngoài trong ó có lao ng Vit Nam, c th: Các nc Châu Âu t
nm 2021; Hàn Quc t tháng 5/2021 (sau hn mt nm ngng tip nhn lao ng i theo chng trình EPS);
ài Loan (Trung Quc) m li t ngày 15/2/2022 (óng ca t 19/5/2021); Nht Bn bt u m li t tháng
3/2022 (sau hn mt nm óng ca t cui tháng 1/2021)...
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

