
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

Số:         /SLĐTBXH-LĐGDNN      Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2019 

V/v trả lời chuyên mục Hỏi-Đáp 

của ông Mai Văn Khải 

       

 

Kính gửi:   Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận. 

                                                 (Trung tâm Tin học – Công báo) 

 

Tiếp nhận Công văn số 2606/VPUB-KTTH ngày 01/7/2019 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi – Đáp. 

 Nội dung  câu hỏi của ông Mai Văn Khải: ”Tôi đã đậu phỏng vấn xuất khẩu 

lao động qua Nhật. Tôi muốn vay vốn để được đi, vậy có được không? Thủ tục thế 

nào?”. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

1. Điều kiện để được vay vốn tại Ngân hàng để tham gia xuất khẩu lao động 

thì phải có hợp đồng được ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho tuyển lao động trên địa 

bàn tinh. 

2. Nếu Ông thuộc một trong các đối tượng sau: Lao động thuộc hộ nghèo, 

lao động thuộc hộ cận nghèo, lao động thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp, lao 

động là dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân gia đình có công cách mạng và 

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã xuất ngũ trở về địa 

phương. Thì đến Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành phố nơi 

mình cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn tham gia xuất khẩu lao động.   

3. Ngoài ra thuộc các đối tượng khác thì Ông liên hệ vay vốn tại các Ngân 

hàng Thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Kính chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở trả lời cho ông Mai 

Văn Khải biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (Ô. Trưa);  

- Phòng P.LĐGDNN. 

- Lưu: VT,VP.Na02b 
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Trần Văn Trưa  
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