
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

   
Số:          /SLĐTBXH-GDNN

V/v rà soát thông tin về tình hình 
lao động tại Ucraina

Hải Dương, ngày      tháng 4 năm 2022

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề 
cần lưu ý trước tình hình tại Ucraina. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề 
nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai các 
nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê số lượng người lao động trên địa bàn đang làm việc tại 
Ucrainai theo mẫu biểu gửi kèm và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp.

2. Phổ biến cho người dân có con em đang lao động tại Ucraina nếu cần sự 
hỗ trợ thì liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina (+380 (63) 8638999); Đại 
sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (+79916821617) hoặc Bộ ngoại giao 
(+84965411118; +84981848484; Email: baohocongdan@gmail.com) hoặc Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, số điện 
thoại: 0220.3850.534).

3. Phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong việc giải quyết các vấn đề liên quan sau 
khi người lao động cư trú tại địa phương về nước (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội (quan phòng Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 
0220.3850.534) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý LĐNN (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);                  
- GĐ Sở; PGĐ Trình
- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình
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