
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN GIA LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /UBND-LĐTBXH
V/v phối hợp với Đoàn công tác Tổ chức di 
cư quốc tế (IOM) thực hiện nghiên cứu đánh 
giá tác động của Covid-19 đến lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài trở về nước.

         Gia Lộc, ngày     tháng  05 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1592/SLĐTBXH-GDNN ngày 12/5/2022 của Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc phối hợp với Đoàn 
Công tác Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động  
của Covid-19 đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  trở về nước trên 
địa bàn 5 huyện của tỉnh Hải Dương, trong đó có huyện Gia Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp danh sách người lao động của địa phương đi làm việc 
ở nước ngoài trở về nước từ tháng 3/2020 đến nay, để tham gia trả lời phỏng vấn 
bằng bảng hỏi và tham gia phỏng vấn sâu (theo phụ lục 1).

2. Mời đại diện cấp xã và thành viên gia đình có người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài để tham gia thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu (theo phụ lục 2), 
cụ thể như sau:

- Đại diện cấp xã: mời 01 đại diện của UBND hoặc Công an hoặc Trưởng thôn;
- Thành viên gia đình: mời đại diện của 02 gia đình;
3. Cử cán bộ liên hệ có kèm số điện thoại để phối hợp với Đoàn công tác 

Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

Các biểu mẫu gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội) trước ngày 21/5/2022./.

(Ghi chú: Người lao động và cán bộ tham gia khảo sát được Đoàn công tác hỗ 
trợ kinh phí).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên
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