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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 
Số: 63/2015/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

 cho người lao động bị thu hồi đất 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Người lao động bị thu hồi đất bao gồm: 
1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
(trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường 
quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc 
được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường 
bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao 
động bị thu hồi đất nông nghiệp). 

2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết 
hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao 
động bị thu hồi đất kinh doanh).  
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Điều 3. Điều kiện hỗ trợ 
Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 
1. Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 
2. Trong độ tuổi lao động. 
Điều 4. Thời hạn hỗ trợ 
Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 

5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất. 
Điều 5. Hỗ trợ đào tạo nghề 
1. Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau: 
a) Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại 

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; 

b) Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.  
Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công 
lập theo quy định của pháp luật. 

Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc 
làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được 
tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư được duyệt; 

c) Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 
2. Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách 

quy định tại Điều này. 
Điều 6. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước 
Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ:  
1. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các 

Trung tâm dịch vụ việc làm; 
2. Vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  
1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 
tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 
gia về việc làm. 

2. Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng được hỗ trợ như người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1219 + 1220/Ngày 23-12-2015 11 
 

3. Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 1 
và Khoản 2 Điều này được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm 
việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và 
được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư được duyệt. 

4. Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng 
góp theo quy định để người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị 
trường lao động. 

Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ 
quy định. 

Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. 
5. Người lao động bị thu hồi đất thuộc huyện nghèo được hỗ trợ đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của chính sách hỗ trợ các huyện nghèo. 
6. Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài một lần 

theo chính sách quy định tại Điều này. 
Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan: 
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; 
b) Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng 

hợp, đề xuất bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải 
quyết việc làm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và cho vay đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quyết định này. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức việc cho vay đối với người lao động bị 
thu hồi đất theo quy định tại Quyết định này. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:  
a) Chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ 

tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; 
b) Báo cáo tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị 

thu hồi đất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 
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Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016. 
2. Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao 
động bị thu hồi đất nông nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành. 

3. Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh có quyết định thu hồi đất sau ngày 01 
tháng 7 năm 2014 được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm theo quy định tại Quyết định này. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 


