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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của
pháp luật trong việc cấp phép lao động cho người nước ngoài tại
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy
định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND
tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 715/TTr-CATPA01 ngày 05/5/2021 về việc ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên
ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép lao
động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy
định của pháp luật trong việc cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận, gồm:
1. Ông Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh đối ngoại
- Công an tỉnh, Phó Trưởng đoàn;

3. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Chuyên viên Phòng Lao động giáo dục nghề
nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành viên;
4. Ông Trần Bình Thanh, Phòng Thanh tra - Công an tỉnh, thành viên;
5. Ông Hồ Văn Vũ, Đội trưởng Đội Quản lý xuất nhập cảnh - Phòng An
ninh đối ngoại - Công an tỉnh, thành viên;
6. Bà Trần Linh Chi, Cán bộ Đội Quản lý xuất nhập cảnh - Phòng An
ninh đối ngoại - Công an tỉnh, thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
1. Kiểm tra hồ sơ cấp phép lao động cho người nước ngoài từ ngày
01/06/2020 đến ngày 30/4/2021 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động
của người nước ngoài: mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, cấp giấy
phép lao động cho người nước ngoài đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, lập
danh sách các đối tượng kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (trong
thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra) và tiến
hành cuộc kiểm tra theo đúng quy định.
Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan
đến nội dung kiểm tra và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở LĐTB&XH;
- LĐVP: LĐVP, TCDNC;
- Lưu: VT, VXNV. MD.
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