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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�50/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�10�t�á���8��ăm�2021�

�
QUYẾT�ĐỊ�H�

Về�việc�ban�h�nh�Qu��chế�ph�i�hợp�hoạt�độn���iữa�các�cơ�quan�
�quản�lý��h��nước�tron��việc�tu�ển�dụn��v��quản�lý�lao�độn���
n�ười�nước�n�o�i�l�m�việc�trên�địa�b�n�tỉnh��inh�Thuận�__________________________�

�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�
Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t��ăm�2015;�

L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�
p�áp�l��t��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t����p�cả����x�ất�cả����q�á�cả����cư�trú�của���ườ���ước���oà��
tạ��V�ệt��am���ày�16�t�á���6��ăm�2014;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t����p�cả����x�ất�cả����
q�á�cả����cư�trú�của���ườ���ước���oà��tạ��V�ệt��am���ày�25�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�Bộ�l��t�Lao�độ�����ày�20�t�á���11��ăm�2019;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 64/2015/�Đ-CP� ��ày� 06� t�á��� 8� �ăm� 2015� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���cơ�c�ế� p�ố�� �ợp���ữa�các�Bộ�� cơ�q�a����a���bộ�� Ủy�ba��
��â�� dâ�� tỉ����t�à��� p�ố�trực�t��ộc� �r����ươ��� tro��� cô��� tác�q�ả�� lý� ���p�
cả����x�ất�cả����q�á�cả����cư�trú�của���ườ���ước���oà��tạ��V�ệt��am;�

Că�� cứ����ị�đị��� số� 152/2020/�Đ-CP���ày� 30� t�á��� 12��ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về���ườ��lao�độ����ước���oà��làm�v�ệc�tạ��V�ệt��am�và�t�yể��
dụ���� q�ả�� lý� ��ườ�� lao� độ��� V�ệt� �am� làm� v�ệc� c�o� tổ�c�ức�� cá� ��â�� �ước�
��oà��tạ��V�ệt��am;�

��eo�đề����ị�của�G�ám�đốc�Sở�Lao�độ��� -���ươ���b����và�Xã��ộ��tạ���ờ�
trì���số�1703/��r-SLĐ�BXH���ày�20�t�á���7��ăm�2021�và�Báo�cáo� t�ẩm�đị���
số�284/BC-S�P���ày�20�t�á���7��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp.�

�

QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều� �.� ���� hà�h� kèm� theo� Quyết� đị�h� �ày� Quy� chế� phối� hợp� hoạt�

độ����iữ��các�cơ�qu���quả�� lý�Nhà��ước� t�o���việc� tuyể��dụ���và� quả�� lý�
l�o�độ��� ��ười� �ước� ��oài� làm� việc� t�ê�� đị�� bà�� t ỉ�h� Ni�h� �huậ�,� �ồm�3�
Chươ���và�18�Điều.��
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Điều��.�Hiệu�lực�thi�h�nh�

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể�từ���ày�20�thá���8��ăm�2021.�

2.� Quyết� đị�h� �ày� th�y� thế� Quyết� đị�h� số� 35/2017/QĐ-U�ND� ��ày� 03�
thá��� 5��ăm� 2017�củ���y�b����hâ�� dâ�� tỉ�h� b���hà�h�Quy�chế� phối�hợp� hoạt�
độ����iữ�� các� cơ�qu���quả�� lý�Nhà��ước� t�o��� việc� tuyể��dụ���và� quả�� lý�l�o�
độ����ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�Giám�đốc�các�sở,�thủ�t�ưở���b��,�
��à�h� liê�� qu��;�Chủ� tịch� �y� b��� �hâ�� dâ��các�huyệ�,� thà�h� phố;� các� do��h�
��hiệp,�tổ�chức�sử�dụ���l�o�độ���là���ười��ước���oài� làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h�
chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��

KT.�CHỦ�TỊCH�
PHÓ�CHỦ�TỊCH�

� �
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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
�

QUY�CHẾ�
�Ph�i�hợp�hoạt�độn���iữa�các�cơ�quan�quản�lý��h��nước�tron��việc�������������

tu�ển�dụn��v��quản�lý�lao�độn��n�ười�nước�n�o�i�l�m�việc�����������������������������
trên�địa�b�n�tỉnh��inh�Thuận�

(Ba���à���kèm�t�eo�Q�yết�đị���số�50/2021/QĐ-UB�D�
��ày�10�t�á���8��ăm�2021�của�Ủy�ba����â��dâ��tỉ�������������)�_______________________________�

�
Chươn��I�

QUY�ĐỊ�H�CHU�G�
�

Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh�

Quy�chế��ày�quy�đị�h���uyê��tắc,��ội�du��,�hì�h�thức�và�t�ách��hiệm�phối�
hợp��iữ��các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�củ��tỉ�h�(s�u�đây��ọi�tắt�là�các�cơ�qu��)�
t�o��� việc� tuyể��dụ���và� quả�� lý� l�o�độ�����ười��ước���oài� làm�việc� t�ê��đị��
bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều��.�Đ�i�tượn��áp�dụn��

1.�Các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�,�b�o��ồm:�
Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội,�����quả��lý�các�khu�cô�����hiệp,�Cô���
���tỉ�h,��ộ�đội��iê��phò���tỉ�h,�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư,�Sở�Cô���thươ��,�Sở��ư�
pháp,�Sở��� tế,� Sở�Giáo�dục�và�Đào�tạo,�Sở�Vă��hó��-��hể�th�o�và�Du� lịch,�Sở�
Xây�dự���và�các�cơ�qu���có�liê��qu���và�các�do��h���hiệp,�tổ�chức�có�sử�dụ���
l�o�độ�����ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h;�

2.��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố.�
�
Điều�3.���u�ên�tắc�ph�i�hợp��

1.��uâ��thủ�các�quy�đị�h�củ��pháp�luật,�các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�t�ê��
đị��bà��tỉ�h�có�t�ách��hiệm�tổ�chức�thực�hiệ�� t�o��� việc� tuyể��dụ���và�quả��lý�
l�o� độ��� ��ười� �ước� ��oài� làm�việc� t�o��� phạm�vi� t�ách��hiệm�quy�đị�h,�chủ�
độ���phối�hợp�với�các�cơ�qu��,�đơ��vị�có�liê��qu���để�đảm�bảo�thố����hất,�đồ���
bộ�t�o��� việc�thực�hiệ�� quả�� lý�Nhà� �ước�về� tuyể��dụ���và� quả�� lý� l�o� độ���
�ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

2.�Các�thủ�tục�hà�h�chí�h� liê��qu���đế��việc�cấp��iấy�phép�l�o�độ���đối�
với� ��ười� �ước���oài� phải� được� thực� hiệ�� thố����hất,� đồ��� bộ� và� thuậ�� tiệ�,�
�hằm�tạo�điều�kiệ��thuậ��lợi�cho�l�o�độ���là���ười��ước���oài�đă���ký�làm�việc�
t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

3.�Hì�h�thức�t��o�đổi�thô���ti�,�phối�hợp�bằ���vă��bả��hoặc�t�ực�tiếp�t��o�
đổi��iữ��lã�h�đạo,�cá��bộ�được�phâ��cô���thực�hiệ���hiệm�vụ�củ��Sở,�b��,���à�h�
có�liê��qu��,��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố.��
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Điều�4.��ội�dun��v��cơ�chế�ph�i�hợp��

1.��heo�dõi,�thố���kê,�tổ���hợp,�phâ��tích�tì�h�hì�h�sử�dụ���l�o�độ����ước�
��oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

2.�Phối�hợp� tuyê��t�uyề�,� hướ��� dẫ��cho� các� do��h� ��hiệp,� tổ�chức,� cá�
�hâ��sử�dụ���l�o�độ����ước���oài�về��hữ���quy�đị�h�củ��pháp�luật�t�o���tuyể��
dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

3.�Hướ���dẫ��các�thủ�tục�liê��qu���đế��cấp�mới,�cấp�lại,��i��hạ���iấy�phép�
l�o�độ��,�thu�hồi��iấy�phép�l�o�độ��,�xác��hậ����ười�l�o�độ����ước���oài�khô���
thuộc�diệ��cấp��iấy�phép�l�o�độ��;�cấp�thị�thực,�cấp�thẻ�tạm�t�ú,��i��hạ��tạm�t�ú;�
lý� lịch� tư� pháp;� khám� sức� khỏe� và� �hữ��� �ội� du��� khác� liê�� qu��� đế�� tuyể��
dụ��,�quả��lý�l�o�độ���là���ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

4.�Phối�hợp�kiểm�t��,�th��h�t���việc�thực�hiệ��các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�
tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h,�xử�
lý���hiêm�các�hà�h�vi�vi�phạm�pháp�luật�theo�thẩm�quyề�.�

5.�Cu���cấp�thô���ti��theo�yêu�cầu��iữ��các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước.�

6.�Đị�h�kỳ�hà����ăm� tổ�chức� sơ�kết,� tổ���kết�đá�h��iá�kết�quả�cô���tác�
tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ����ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

7.�Các�Sở,�b��,� ��à�h�liê�� qu��� có� t�ách��hiệm�cử� thà�h�viê�� th�m��i��
đoà��kiểm�t��,�th��h�t���về�tì�h�hì�h�tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ����ước���oài�
làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

�
Chươn��II�

TRÁCH��HIỆM�CỦA�CÁC�CƠ�QUA��PHỐI�HỢP�
�

Điều�5.��ở�Lao�độn��-�Thươn��binh�v��Xã�hội�

1.�Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�sở,�b��,���à�h�liê��qu���tổ�chức�tuyê��t�uyề�,�
phổ�biế��các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�l�o�độ���Việt�N�m;�hướ���dẫ��t�ì�h�tự,�thủ�
tục,� tiếp��hậ��và��iải�quyết� hồ�sơ�cấp�mới,� cấp�lại,��i��hạ���iấy�phép�l�o�độ��,�
�iấy� xác��hậ�� ��ười� l�o�độ����ước���oài� khô��� thuộc� diệ��cấp��iấy� phép� l�o�
độ���cho���ười�l�o�độ����ước���oài;�đề���hị�cơ�qu���Cô������xử� lý� vi�phạm�
xuất� �hập� cả�h� theo� thẩm�quyề�� phù� hợp�với� quy� đị�h� củ��pháp� luật� đối� với�
�hữ���t�ườ���hợp���ười�l�o�độ����ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h�khô���có�
�iấy�phép�l�o�độ���hoặc�đề���hị�t�ục�xuất���ười�l�o�độ����ước���oài� làm�việc�
khô���có��iấy�phép�l�o�độ��;�thu�hồi��iấy�phép�l�o�độ���khi���ười�sử�dụ���l�o�
độ���hoặc���ười�l�o�độ���khô���thực�hiệ��đú���theo�quy�đị�h.�

2.��iếp� �hậ�,� thẩm� đị�h� và� chấp� thuậ���hu� cầu� sử� dụ��� l�o� độ����ước�
��oài;� tổ�chức�việc�thực�hiệ���iới�thiệu,�cu���ứ�����ười�l�o�độ���Việt�N�m�cho�
�hà�thầu�và�quyết�đị�h�việc��hà�thầu�được�tuyể����ười�l�o�độ����ước���oài�vào�
các�vị� t�í�khô���tuyể��được���ười�l�o�độ���Việt�N�m�theo�ủy�quyề��củ���y�b���
�hâ��dâ�� tỉ�h.���ả� lời� bằ��� vă�� bả�� đối� với� các� t�ườ��� hợp:� khô��� xác� �hậ��
khô���thuộc�diệ��cấp��iấy�phép,�khô���cấp�mới,�cấp�lại,��i��hạ�.�
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3.�Chủ� t�ì,� phối�hợp� với�các� sở,� b��,� ��à�h� liê��qu��� tổ� chức� kiểm� t��,�
th��h�t��,��iám�sát�việc�thực�hiệ��các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�việc� tuyể��dụ���
và�quả�� lý� l�o�độ��� ���ười��ước���oài;� xử� lý� ��hiêm�các� t�ườ���hợp� vi�phạm�
theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�l�o�độ��.�

4.��hực�hiệ��báo�cáo�đị�h�kỳ�và�cu���cấp�thô���ti�:�

�)��Đị�h�kỳ�thô���ti��số�lượ�����ười��ước���oài�làm�việc�tại�tỉ�h�được�cấp�
�iấy�phép�l�o�độ��,�xác��hậ��khô���thuộc�diệ��cấp��iấy�phép�l�o�độ���cho���ười�
sử�dụ���l�o�độ���t�ê��đị��bà��tỉ�h��ửi�đế��các�sở,�b��,���à�h�và�đị��phươ���biết.�

b)� ���o�đổi�tì�h� hì�h,� tiếp� �hậ�� thô��� ti�,�cu���cấp� d��h� sách� l�o�độ���
�ước���oài�làm�việc�tại�các�do��h���hiệp,�tổ�chức,�cá��hâ��t�ê��đị��bà��để�phục�
vụ�yêu�cầu�cô���tác�đột�xuất�theo�đề���hị�củ��các�sở,�b��,���à�h�liê��qu��.�

�
Điều�6.�Ban�Quản�lý�các�Khu�côn��n�hiệp�tỉnh�

1.��heo�dõi,�tổ���hợp�và�đị�h�kỳ�báo�cáo�tì�h�hì�h�l�o�độ���là���ười��ước�
��oài� làm�việc�tại�các�do��h���hiệp�t�o���khu�cô�����hiệp�thuộc�phạm�vi� quả��
lý��ửi�về�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội�để�tổ���hợp�báo�cáo��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và��ộ�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội.�

2.��hực�hiệ��hướ���dẫ��cho�do��h���hiệp�lập�hồ�sơ�đề���hị�xác��hậ��l�o�
độ����ước���oài�khô��� thuộc�diệ��cấp��iấy�phép� l�o�độ��;�hồ�sơ�cấp�mới,�cấp�
lại,��i��hạ��và�t�ì�h�tự�thu�hồi��iấy�phép�l�o�độ���củ����ười�l�o�độ����ước���oài�
làm�việc� tại� các� do��h���hiệp� t�o��� khu�cô�����hiệp� �ộp� hồ�sơ�về���u��� tâm�
phục�vụ�hà�h�chí�h�cô���tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều�7.�Côn��an�tỉnh�

1.�Phối�hợp�tổ�chức�tuyê��t�uyề�,�đô��đốc,�hướ���dẫ��các�tổ�chức,�do��h�
��hiệp,�cá��hâ��sử�dụ���l�o�độ����ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h�thực�hiệ��
đú���quy�đị�h�pháp�luật�Việt�N�m�liê��qu���đế��l�o�độ����ước���oài.�

2.��hực�hiệ��cô���tác�quả��lý�Nhà��ước�về��hập�cả�h,�xuất�cả�h,�cư�t�ú�và�
hoạt�độ���củ����ười��ước���oài;�cấp�thị�thực,�cấp� thẻ�tạm�t�ú,��i��hạ�� tạm�t�ú,�
xác��hậ��tạm�t�ú,�tổ�chức�hướ���dẫ��kh�i�báo�tạm�t�ú�cho���ười�l�o�độ����ước�
��oài�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

3.�Phối�hợp�với�Sở�L�o�độ��� -��hươ���bi�h�và�Xã� hội,�����quả��lý�các�
khu�cô��� ��hiệp,� Sở�Cô��� thươ��,�U�ND�các�huyệ�,�thà�h�phố�kiểm�t��� tì�h�
hì�h� tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài�củ��các�do��h���hiệp,�tổ�
chức,�cá��hâ�,�xử� lý� theo� đú���pháp� luật� đối�với�các� t�ườ���hợp�vi�phạm�quy�
đị�h�pháp� luật�Việt�N�m�liê��qu���đế��l�o�độ�����ười��ước���oài� làm�việc,�cư�
t�ú�tại�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

4.�Phối� hợp�với�Sở��ư� pháp� t�o���việc� xác�mi�h� �hữ��� t�ườ��� hợp� l�o�
độ�����ười��ước���oài� có� vă��bả��đề� ��hị�cấp� phiếu�lý�lịch�tư�pháp�theo�quy�
đị�h�củ��pháp�luật.�
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5.�Xử�lý�vi�phạm�xuất��hập�cả�h� theo�thẩm�quyề��phù�hợp�với�quy�đị�h�
củ��pháp�luật�đối�với��hữ���t�ườ���hợp���ười�l�o�độ����ước���oài�làm�việc�t�ê��
đị��bà��tỉ�h�khô���có��iấy�phép�l�o�độ��.�

6.�Phối� hợp� với� các� cơ�qu��� liê��qu���quả�� lý,� hướ���dẫ�,� đô��đốc� l�o�
độ�����ười��ước���oài,�các�do��h���hiệp,�tổ�chức,�cá��hâ��có�sử�dụ���l�o�độ���
��ười��ước���oài� tuâ�� thủ�các�quy� đị�h�củ��pháp�luật�về�����i�h� t�ật� tự�và� ���
toà��xã�hội.�Phát�hiệ�,�đấu�t���h�và���ă��chặ��kịp�thời�các�hà�h�vi�vi�phạm�pháp�
luật�về�����i�h�quốc��i��và�t�ật�tự����toà��xã�hội�củ��l�o�độ�����ười��ước���oài;�
các�do��h���hiệp,�tổ�chức,�cá��hâ��có�sử�dụ���l�o�độ�����ười��ước���oài;�có�các�
biệ��pháp�xử�lý�theo�thẩm�quyề��phù�hợp�với�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

7.�Đị�h�kỳ�t��o�đổi�thô���ti��về�d��h�sách�l�o�độ�����ười��ước���oài�được�
Cô������tỉ�h�cấp�thị�thực,�thẻ�tạm�t�ú,��i��hạ��tạm�t�ú�làm�việc�cho�các�tổ�chức,�
do��h���hiệp,��hà�thầu,�cá��hâ��t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

�
Điều��.�Bộ�chỉ�hu��Bộ�đội�Biên�phòn��tỉnh�

1.�Chủ�t�ì,� phối�hợp� với� lực� lượ���Cô��� ��,� các���à�h� liê��qu��,� chí�h�
quyề�� đị�� phươ��� t�o��� cô��� tác� quả�� lý� hoạt� độ��� củ�� l�o� độ��� ��ười� �ước�
��oài,�bảo�vệ�����i�h�chí�h�t�ị,��iữ��ì��t�ật�tự,����toà��xã�hội�t�o���khu�vực�biê��
�iới�biể��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

2.��ă���cườ���cô���tác�thô���ti��tuyê��t�uyề�,�phổ�biế��các�quy�đị�h�củ��
pháp�luật�liê��qu���đế��khu�vực�biê���iới�biể�.�

3.��ă���cườ���cô���tác� quả�� lý,�kiểm�t��,�hoạt�độ���củ��l�o�độ�����ười�
�ước���oài�t�ê��đị��bà�� khu�vực�biê���iới�biể�� theo�thẩm�quyề�;�thườ���xuyê��
phối�hợp�chặt�chẽ�với�Sở�L�o�độ��� -��hươ���bi�h�và�Xã�hội,��y�b����hâ��dâ��
các�huyệ�,�thà�h�phố�để�xử�lý���hiêm�các�t�ườ���hợp�l�o�độ�����ười��ước���oài�
vi�phạm�quy�đị�h�về�tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười� �ước���oài�tại�các�
do��h���hiệp,�tổ�chức�có�sử�dụ���l�o�độ�����ười��ước���oài�theo�quy�đị�h�pháp�
luật�Việt�N�m.�

�
Điều�9.��ở�Kế�hoạch�v��Đầu�tư�

Khi�cấp��iấy�chứ����hậ��đă���ký�ki�h�do��h�đối�với�do��h���hiệp�có�sử�
dụ���l�o�độ������ười��ước���oài,� hướ���dẫ��cho�do��h���hiệp� liê��hệ�với�Sở�
L�o�độ��� -��hươ���bi�h�và�Xã�hội�để�được�cu���cấp�tài�liệu,�thô���ti��các�quy�
đị�h�củ��pháp�luật�l�o�độ���về�tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài.�
Đị�h�kỳ� tổ��� hợp�d��h�sách�các�do��h� ��hiệp� FDI�mới� thà�h� lập� �ửi� Sở�L�o�
độ��� -��hươ���bi�h�và�Xã�hội,�Cô������ tỉ�h� để�phối� hợp� tuyê�� t�uyề�,�hướ���
dẫ��thực�hiệ��các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�l�o�độ��,�t�o���đó�có�quy�đị�h�về�tuyể��
dụ���và�quả��lý�l�o�độ��� ��ước���oài.�Phối�hợp�th��h�t��,�kiểm�t���tì�h�hì�h�sử�
dụ���l�o�độ���t�o���do��h���hiệp�FDI�và�phối�hợp�xử�lý�khi�phát�hiệ��vi�phạm.�

�
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Điều��0.��ở�Côn��thươn��

1.��heo�dõi,�tổ���hợp�và�đị�h�kỳ�báo�cáo�tì�h�hì�h�l�o�độ���là���ười��ước�
��oài� làm�việc�tại�các�do��h���hiệp�t�o���cụm�cô�����hiệp�thuộc�phạm�vi�quả��
lý��ửi�về�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội�để�tổ���hợp�báo�cáo��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h�và��ộ�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội.�

2.�N�oài�việc�thực�hiệ��chức��ă���quả��lý�Nhà��ước�đối�với�các�vă��phò���
đại�diệ��củ��thươ����hâ���ước���oài�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.��hực�hiệ��việc�
cấp,�điều�chỉ�h,��i��hạ�,�thu�hồi��iấy�thà�h�lập�vă��phò���đại�diệ�.�Chủ�t�ì�phối�
hợp�với�các�cơ�qu���có�liê��qu���kiểm�t���hoạt�độ���củ��vă��phò���đại�diệ��theo�
quy�đị�h�củ��pháp�luật.�Đị�h�kỳ�báo�cáo�cấp�mới,�chấm�dứt�hoạt�độ���củ��các�
vă��phò���đại�diệ��củ��thươ����hâ���ước���oài�do�Sở�cấp�phép.��

�
Điều���.��ở�Tư�pháp�

1.��hực�hiệ���hiệm�vụ�cấp�phiếu�lý�lịch�tư�pháp�đối�với�l�o�độ���là���ười�
�ước� ��oài�khi� có� yêu� cầu�theo� quy�đị�h.� �áo�cáo,� cu��� cấp� thô��� ti�� về� cấp�
phiếu�lý�lịch�tư�pháp�theo�quy�đị�h.�

2.�Phối�hợp�với�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội�và�các�cơ�qu��,�đơ��
vị�có�liê��qu���thực�hiệ���hiệm�vụ�tuyê��t�uyề��phổ�biế��các�quy�đị�h�pháp�luật�
liê��qu���đế��l�o�độ���là���ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

�
Điều���.��ở�Y�tế�

Chỉ�đạo,�hướ���dẫ��các�cơ�sở�khám�chữ��bệ�h�thuộc�thẩm�quyề��quả��lý�
thực�hiệ��thủ�tục�khám�sức�khỏe�cho���ười��ước���oài�để�cấp��iấy�phép�l�o�độ���
theo�quy�đị�h�củ���ộ���tế.�Kiểm�t��,�th��h�t���hoạt�độ���củ��các�cơ�sở�khám�sức�
khỏe�theo�quy�đị�h,�đì�h�chỉ�hoạt�độ���khám�sức�khỏe�hoặc�xử�lý�vi�phạm�theo�
thẩm�quyề�� đối�với�cơ�sở�khám�sức�khỏe�cho���ười��ước���oài� khô���đủ�điều�
kiệ��theo�quy�đị�h�củ���ộ���tế.�Phối�hợp�với�các�đơ��vị�có�liê��qu���quả��lý�l�o�
độ������ười��ước���oài�hoạt�độ���y,�dược�t�ê��đị��bà��tỉ�h�theo�đú���quy�đị�h�
củ��pháp�luật.��

�
Điều��3.��ở�Giáo�dục�v��Đ�o�tạo�

�hực�hiệ��chức��ă���quả��lý�Nhà��ước�về�hoạt�độ���củ��các�cơ�sở��iáo�
dục,�đào�tạo� t�ê��đị��bà��tỉ�h�có� sử�dụ���l�o�độ��� ���ười��ước���oài�theo�quy�
đị�h�củ��pháp�luật.�Phối�hợp�với�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội,�Cô������
tỉ�h�và�các�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�t�ê��đị��bà��t�o���việc�kiểm�t��,�th��h�t���
và�xử�lý�vi�phạm�(�ếu�có)�về�hoạt�độ���củ�� các�cơ� sở��iáo�dục,�đào� tạo�có� sử�
dụ���l�o�độ����ước���oài.�

�
Điều��4.��ở�Văn�hóa,�Thể�thao�v��Du�lịch�

�hực�hiệ��chặt�chẽ�các�quy�đị�h,�thủ�tục,�điều�kiệ��đối�với�l�o�độ�����ười�
�ước���oài�làm�việc�tại�các�cơ�sở�vă��hó�,�thể�th�o,�câu�lạc�bộ�thể�dục�thể�th�o�
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có�sử�dụ��� vậ��độ���viê�,�huấ��luyệ��viê�� là���ười��ước���oài;�thườ���xuyê��
kiểm� t��,� theo�dõi�số� đơ��vị�hoạt�độ���t�o��� lĩ�h�vực�vă�� hó�,� thể� th�o�có� sử�
dụ���l�o�độ�����ười��ước���oài�t�o���phạm�vi���à�h,�lĩ�h�vực�quả��lý.�

�
Điều��5.��ở�Xâ��dựn��

Phối� hợp�với�Sở�L�o�độ��� -��hươ��� bi�h�và�Xã�hội,�Cô��� ���tỉ�h�t�o���
việc� đá�h� �iá� về� tì�h� hì�h� hoạt� độ��� củ�� do��h� ��hiệp� có� sử� dụ��� l�o� độ���
��ười��ước���oài�t�o���phạm�vi���à�h,�lĩ�h�vực�quả��lý.�Đị�h�kỳ�thô���ti��tì�h�
hì�h� thà�h� lập�mới� hoặc��iải� thể�hoạt�độ���củ�� các�vă��phò��� điều� hà�h,� b���
quả��lý�cô���t�ì�h,��hà�thầu,�số�lượ���l�o�độ�����ười��ước���oài�làm�việc�tại�các�
đơ��vị��ày.�

�
Điều��6.�Ủ��ban�nhân�dân�các�hu�ện,�th�nh�ph��

Phối�hợp�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội,�����quả��lý�các�khu�cô���
��hiệp,�Sở�Cô���thươ���và�các���à�h�liê��qu���thực�hiệ��việc�kiểm�t��,��à�soát�
l�o�độ����ước���oài�cư�t�ú�và�làm�việc�t�o���các�do��h���hiệp,�tổ�chức,�cá��hâ��
ki�h�do��h�t�ê��đị��bà��để�theo�dõi,�quả��lý.�Giám�sát�và�có�biệ��pháp�quả��lý�
chặt�chẽ�l�o�độ�����ười� �ước� ��oài�cư�t�ú,�làm� việc� t�ê�� đị��bà�� về�việc� chấp�
hà�h�các�quy�đị�h�pháp�luật�về�tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài�
làm�việc� tại�các�do��h� ��hiệp,� tổ�chức,� cá��hâ��t�ê��đị��bà�� huyệ�,� thà�h�phố�
quả��lý.�Cử�thà�h�viê��th�m��i��tổ�cô���tác�liê����à�h�kiểm�t���việc�chấp�hà�h�
các�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�tuyể��dụ���và�quả��lý�l�o�độ�����ười��ước���oài�
làm�việc�tại�các�do��h���hiệp,�tổ�chức,�cá��hâ��t�ê��đị��bà��khi�có�yêu�cầu.�

�
Chươn��III�

TỔ�CHỨC�THỰC�HIỆ��
�

Điều��7.�Chế�độ�báo�cáo�

1.��áo�cáo�đột�xuất�khi�có�yêu�cầu�và�t�o���quá�t�ì�h�quả��lý��ếu��ặp�khó�
khă�,�phức�tạp�thì�kịp�thời�báo�cáo�cơ�qu���chức��ă���xi��ý�kiế��chỉ�đạo.�

2.���ước���ày�05�thá���đầu�tiê��củ��quý�các�cơ�qu��,�đơ��vị�có�liê��qu���
tổ���hợp� báo�cáo� bằ���vă��bả�� về� tì�h�hì�h� hoạt� độ���củ�� sở,�b��,� ��à�h� �ội�
du���có�liê��qu���đế�� l�o�độ���là���ười��ước���oài�cư�t�ú�và� làm�việc�t�ê��đị��
bà��tỉ�h��ửi�về� Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội�để� tổ���hợp,�báo�cáo�và�
th�m�mưu��y� b����hâ�� dâ�� tỉ�h� về� cô���tác� tuyể�� dụ���và� quả�� lý� l�o� độ���
��ười��ước���oài�làm�việc�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

�
Điều���.�Tổ�chức�thực�hiện�

1.�Gi�o�Sở�L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội�chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�sở,�
b��,���à�h�liê��qu���và��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố�tổ�chức�thực�hiệ��
Quyết�đị�h��ày.�
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2.���o���quá�t�ì�h�thực�hiệ��Quyết�đị�h� �ày,��ếu�có�phát� si�h�khó�khă�,�
vướ���mắc�các�cơ�qu��,�đơ��vị�phả��á�h�về��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�(thô���qu��Sở�
L�o�độ���-��hươ���bi�h�và�Xã�hội)�để�xem�xét,��iải�quyết./.�
�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��

KT.�CHỦ�TỊCH�
PHÓ�CHỦ�TỊCH�

� �
��u�ễn�Lon��Biên�
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Đị��chỉ:� số�17�đườ���N�uyễ����ãi�

Điệ��thoại:� 0259.3516179�

Em�il:�� co��b�o@�i�hthu��.�ov.v��
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