UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN
Số: 2290

/UBND-VP

V/v cung cấp thông tin theo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 17 tháng 11 năm 2021

đề nghị của phóng viên

Kính gửi:

Phóng viên Hồ Mạnh Cường
Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC

Uỷ ban nhân dân huyện nhận được đề nghị cung cấp 1 số thông tin liên
quan công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực trạng xuất khẩu lao động
trên địa bàn của Phóng viên Hồ Mạnh Cường - Đài truyền hình Kỹ thuật số
VTC ngày 16/11/2021; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trao đổi các nội
dung liên quan cụ thể như sau:
I. Liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động:
1. Số lao động đang làm việc ở nước ngoài
- Tính đến tháng 11/2021 có 14.606 người lao động đang lao động tại các
nước; Trong đó: Hàn Quốc: 3.902 người; Nhật bản 1.701 người; Đài Loan:
5.498 người; Malaixia: 408 người; Angola: 201 người; số còn lại các nước khác.
2. Tình hình lao động đi XKLĐ tại Hàn Quốc trên địa bàn
- Số lao động đang làm việc tại Hàn Quốc: 3.902 lao động.
- Số lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình
EPS chưa về nước theo danh sách của Sở Lao động - TB&XH chuyển đến 02
đợt trong năm 2021: 75 lao động.
3. Kết quả rà soát, xác minh thông tin của 75 người, cụ thể:
- Số lao động chưa về nước tính đến ngày 30/10/2021 đồng ý xử lý khoản
tiền ký quỹ theo quy định khoản 1 Điều 10 Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của
Thủ thướng Chính phủ: 60 người;
- Số lao động đã có giấy xác nhận làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc theo
các hình thức tại Chính phủ Hàn Quốc: 04 người (có bản xác nhận chụp);
- Số lao động đã về nước: 08 người;
- Số lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 không có chuyến bay về
nước hoặc các lý do khác: 02 người (nhưng không có giấy tờ xác minh);
- Số lao động không có hộ khẩu ở tại địa phương: 01 người. (xã Đan
Trường).
4. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức thông tin tuyên
truyền; UBND các xã, thị trấn thành lập tổ liên ngành đến tận gia đình vận động
gia đình kêu gọi người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn quốc về nước theo
quy định; hướng dẫn người lao động sau khi về nước đúng thời hạn hoàn thành
thủ tục thanh toán tiền ký quỹ trước lúc xuất cảnh.
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- Nếu lao động cư trú bất hợp pháp sẽ bị xử lý nguồn ký quỹ của người
lao động xung vào công quỹ nhà nước;
- Khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động là do dất nước Hàn
Quốc là một nước phát triển và rất phù hợp với người lao động Việt Nam, mặt
khác nguồn thu nhập khá cao so với các thị trường khác; là thị trường rất khó
khăn trong tuyển chọn nên khi đã sang làm việc được một thời gian là bỏ trốn
khỏi nơi làm việc cư trú bất hợp pháp.
- Công tác chế tài xử phạt chỉ mức thanh lý tiền ký quỹ trước khi xuất
cảnh nên chưa đủ sức răn đe.
II. Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Liên quan đến ổ dịch tại Quán karaoke An Hồng, có địa chỉ tại Tổ dân
phố 1, thị trấn Xuân An: Đến thời điểm hiện tại đã có 16 trường hợp F0, xác
nhận được 786 trường hợp F1 (trong đó có 517 trường hợp trên địa bàn huyện
Nghi Xuân, và 269 trường hợp người ngoài huyện);
- Ngày 15/11/2021, UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số
4598/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; văn hóa
và quảng cáo; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng
cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đối với ông Hà Văn Toản,
sinh ngày 27/8/1963, chủ cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng, có địa chỉ tại Tổ
dân phố 1, thị trấn Xuân An
Theo quyết định, ông Hà Văn Toản bị xử phạt hành chính với tổng tiền
phạt là 27,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không
chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
Phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài
thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi để
người khác lợi dụng sử dụng chất ma tuý trong khu vực mình quản lý.
Ngoài ra, cơ sở này phải nộp lại số tiền kinh doanh ngoài thời gian cho
phép là 1,8 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trao đổi để Phóng viên Hồ Mạnh
Cường được biết./.
TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các phòng, ngành: Lao động – TBXH, Y tế,
Tư pháp, VHTT, Công an huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Trường

