ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG

Số: 591 /UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cái Răng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện thí điểm ký quỹ đối
với người lao động đi làm việc tại
Hàn Quốc theo Chương trình cấp
phép việc làm cho lao động nước
ngoài của Hàn Quốc

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận;
- Ủy ban nhân dân các phường.
Thực hiện Công văn số 1022/UBND-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối
với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc
làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái
Răng có ý kiến như sau:
1. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện Quyết định số
12/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và
hướng dẫn, tư vấn, tuyên truyền cho người lao động chấp hành các quy định của
pháp luật liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo, hợp đồng,
các quy định của Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình EPS và thực hiện ký
quỹ theo quy định. Lập danh sách, cập nhật danh sách báo cáo về Ủy ban nhân
dân quận để theo dõi, chỉ đạo (nếu có).
2. Giao Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận
hướng dẫn quy trình, thủ tục, thực hiện việc nhận ký quỹ của người lao động và
hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ đối với người lao động thuộc đối
tượng được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
3. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận
tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng
3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống truyền thanh quận, phường.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 1022/UBND-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT và các PCT UBND quận;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận;
- Trang Thông tin điện tử quận;
- Lưu: VT.
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