ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

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

Số: 69^ /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày \\ tháng ĩ năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính
lĩnh vực quản lý lao động ngoài nưóc thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đôi, bo sung một sổ điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày
07 tháng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của các Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;
Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát
thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại
Tờ trình sổ 6829/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2022.
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành
chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: 02 thủ tục hành chính mới và
01 thủ tục hành chính sửa đôi.
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.IV.l, B.III.l tại danh
mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định sổ 5287/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc
công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế
xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao
Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TTUB: CT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Công báo, Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, (KSTT/L). -7
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™ủ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Bd^âghỉỂkè™ theo Quyết định sổ £9? /QĐ-UBND ngày ii tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhản dân thành pho)
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MỤC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYÊN TIẾP NHẶN CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thòi hạn

Địa điểm

giải quyết

thực hiện

Ghi chú

Căn cứ pháp lý

Phí, lệ
phí

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước
1

Đăng ký hợp đồng

05 ngày làm

Sở Lao động - Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi

lao động trực tiếp

việc

Thương binh và

làm việc ở nước ngoài theo họp đồng

Xã hội

ngày 13/11/2020.

- Bước 1. Người lao động nộp 01
bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch
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- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày

vụ bưu chính tới Sở Lao động -

Phường

10/12/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một sổ điều và biện pháp thi

Thương binh và Xã hội nơi doanh

giao kết

(địa

chỉ

Pasteur,

Võ Thị Sáu, Quận
3)

hành Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng.

1. Trình tự thực hiện:

nghiệp đặt trụ sở chính.
- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày
làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Thông tư sổ 21/2021/TT-BLĐTBXH

hợp lệ, Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội xác nhận bằng văn bản

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ

việc đăng ký hợp đồng lao động

Lao động-Thương binh và Xã hội quy

cho người lao động; trường hợp

định chi tiết một số điều của Luật

không chấp thuận phải nêu rõ lý

Người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo họp đồng.

doố

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn

Địa điềm

giải quyết

thực hiện

Căn cử pháp lý

Ghi chú

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH
ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ

2. Co- quan thực hiện thủ tục
hành chính: Sở Lao động

Phí, lệ
phí

Lao động - Thương binh và Xã hội Thương binh và Xã hội
quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu
người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo họp đồng.
- Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH
ngày ngày 26 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương
binh và Xã hội về công bố các thủ tục
hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động
ngoài nước thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của Bộ Lao động —
Thương binh và Xã hội.
2

Nhận lại tiền ký

05 ngày làm

Sở Lao động - Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi

quỹ

việc

Thương binh và

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xã hội

ngày 13/11/2020;

động - Thương binh và Xã hội

159

-Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Pasteur, Phường
Võ Thị Sáu, Quận

10/12/2021 của Chính phủ quy định

báo cáo về việc đã thanh lý Hợp
đồng đào tạo nghề ở nước ngoài

của

doanh

nghiệp đưa người
lao động đi đào
tạo, nâng cao trình
độ, kỹ năng nghề
ở nước ngoài (họp
đồng
dưới
90
ngày)

(địa

3)

chỉ

chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo họp
đồng.

lẵ Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp gửi Sở Lao

với người lao động kèm theo tài
liệu chứng minh (Họp đồng đào
tạo nghề có thời gian đào tạo,

3

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thòi hạn

Địa điêm

giải quyết

thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH

nâng cao trình độ, kỹ năng nghê ở
nước ngoài dưới 90 ngày).

Phí, lệ
phí

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ
Lao động -Thương binh và Xã hội về
việc Công bổ các thủ tục hành chính
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được
báo cáo của doanh nghiệp, Sở Lao

vực quản lý lao động ngoài nước

động — Thương binh và Xã hội

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Lao động - Thương binh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
có văn bản gửi ngân hàng nhận ký

và Xã hội

quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ cho
doanh nghiệp.
2. Co' quan thực hiện thủ tục
hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẢM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA SỎ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TT

Tên thủ tục

Thời hạn

Địa điêm

hành chính

giải quyết

thực hiện

Phí, lệ
phí

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước
ngày - Sở Lao động - Không
Đăng ký họp 05
1
Thương binh và Xã
đồng nhận lao làm việc
hội (địa chỉ 159
động thực tập
dưới 90 ngày

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm

1. Điêu chỉnh Trình tự thực

việc ở nước ngoài theo họp đồng ngày

hiện như sau:
- Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01

Pasteur, Phường Võ

13/11/2020.
- Nghị định 112/2021/NĐ-CP

Thị Sáu, Quận 3)

10/12/2021 của Chính phủ quy định chi

bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch
vụ bưu chính tới Sở Lao động -

- Ban Quản lý các
Khu chế xuất và Công

tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Người lao động Việt Nam đi làm

Thương binh và Xã hội nơi
doanh nghiệp đặt trụ sở chính

nghiệp thành phố (35

việc ở nước ngoài theo họp đồng.

hoặc Ban Quản lý các Khu chế

Nguyễn Bỉnh Khiêm,

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH

Quận 1)

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao

xuất và Công nghiệp Thành
phố/ Ban Quản lý Khu Công

- Ban Quản lý Khu
công nghệ cao thành

động-Thương binh và Xã hội quy định
chi tiết một số điều của Luật Người lao

các doanh nghiệp trong Khu).

phố (T2-3 Đường Dl,

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

- Bước 2. Trong thời hạn 05

Khu Công nghệ cao,
Quận 9)

theo họp đồng.
- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH

ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ họp lệ, Sở Lao động -

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao

Thương binh và Xã hội nơi

động - Thương binh và Xã hội quy định

doanh nghiệp đặt trụ sở chính

về Hệ thống cơ sở dữ liệu gười lao động

hoặc Ban Quản lý các Khu chế

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng.
- Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày

xuất và Công nghiệp Thành
phố/ Ban Quản lý Khu Công
nghệ cao Thành phố trả lời

ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ

bằng

ngày

nghệ cao Thành phố (đối với

văn

bản

cho

doanh
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trưởng Bộ Lao động -Thương binh và
Xã hội về công bố các thủ tục hành

nghiệp; trường họp không châp
thuận phải nêu rõ lý do.

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý

2. Thành phần hồ sơ:
Tại gạch đầu dòng (-) thứ 5 của
điểm a điều chỉnh như sau:

nhà nước của Bộ Lao động - Thương

Giấy tờ chứng minh việc ký

binh và Xã hội.
- Văn bản ủy quyền ngày 24/12/2021 của

quỹ của doanh nghiệp theo mẫu
số 11 Phụ lục I ban hành kèm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

theo

về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản

112/2021/NĐ-CP.

lý nhà nước về lao động trong khu chế

3. Cơ quan thực hiện thủ tục

xuất, khu công nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi

- Văn bản ủy quyền ngày 24/12/2021 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

doanh nghiệp đặt trụ sở chính
hoặc Ban Quản lý các Khu chế

về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản

xuất và Công nghiệp Thành

lý nhà nước về lao động trong khu công
nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

phố/ Ban Quản lý khu công
nghệ cao Thành phố (đối với

Minh.

các doanh nghiệp trong Khu).

chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài

Nghị

định

số

4ẵ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tại gạch đầu dòng (-) thứ 2
điều chỉnh như sau: Giấy xác
nhận nộp tiền ký quỹ thực hiện
họp đồng nhận lao động thực
tâp (theo mẫu số 11 Phụ lục 1
ban hành kèm theo Nghị định
số 112/202 l/NĐ-CP)ẵ

