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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021,
thay thế 03 Nghị định: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước
ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội; Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ chi tiết thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm
việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Trong thời gian chờ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bộ thủ tục
hành chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo: Kể từ ngày
15/02/2021 thực hiện các thủ tục theo theo Nghị định số 152/2020/NNĐ-CP, cụ thể:
- Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
- Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài;
- Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
- Gia hạn giấy phép lao động;
- Cấp lại giấy phép lao động;
- Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
- Gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền
tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam (trường hợp tuyển dụng thông qua tổ
chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam);
- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động Việt Nam.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo các tổ chức, cá nhân doanh
nghiệp biết để thực hiện./.
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