UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 1363 /SLĐTBXH-VL
V/v thông báo tình hình sức khỏe của
người lao động vùng biển đăng ký XKLĐ

Ký bởi: Sở Lao
động - Thương
binh và Xã hội
Email:
solaodong@hati
nh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà
Tĩnh
Thời gian ký:
14.09.2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và một số địa
phương nhận được thông tin phản ánh về việc nhiều lao động vùng biển Hà Tĩnh
không được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ký hợp đồng đi làm việc nước
ngoài với lý do lao động bị nhiễm kim loại nặng sau sự cố môi trường biển.
Để kịp thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình sức khỏe của người
lao động đăng ký đi làm việc nước ngoài sau sự cố môi trường biển, ngày
10/8/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã có Công văn số
1017/SLĐTBXH-VL yêu cầu 262 doanh nghiệp XKLĐ trực tiếp trong cả nước và
15 đơn vị hoạt động cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh rà soát, thống kê danh
sách người lao động thuộc các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
đăng ký đi làm việc nước ngoài nhưng không được doanh nghiệp ký hợp đồng vì
lý do lao động bị nhiễm kim loại nặng sau sự cố môi trường biển.
Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được thông tin
phản hồi của 190 doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong cả nước có lao động của
tỉnh Hà Tĩnh đăng ký và 15 đơn vị cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh. Theo báo
cáo của các đơn vị kể từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/8/2016 tất cả các đơn vị,
doanh nghiệp nêu trên chưa loại bất kỳ một lao động nào của tỉnh Hà Tĩnh với lý
do người lao động bị nhiễm kim loại nặng như dư luận phản ảnh (có danh sách
các doanh nghiệp XKLĐ và đơn vị cung ứng lao động gửi kèm theo).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh kính đề nghị các sở, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo kịp thời thông
tin trên đến người dân được biết. Trong quá trình tiếp xúc, làm việc với người
dân, nếu có thông tin phản ánh về lao động bị nhiễm kim loại nặng không đủ điều
kiện đăng ký đi xuất khẩu lao động đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân trực
tiếp phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh theo số điện
thoại: 039.3859075 để Sở phối hợp với các doanh nghiệp xem xét, xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Quản lý LĐNN (để báo cáo);
- Các doanh nghiệp XKLĐ;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử của sở;
- Lưu VT, VL.
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