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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 67/2014/QĐ-UBND

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

                Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài  

làm việc tại tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại 
(nay là Bộ Công thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 
25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, 
Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 
dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-
BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác 
minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/
NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai 

tại Tờ trình số 145/TTr-SLĐTBXH ngày 01/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động 
nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay 
thế Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, 
Xây dựng, Ban quản ký Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ 
trưởng các sở, ngành có liên quan; người nước ngoài và các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai căn cứ Quyết định 
thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

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

QUY CHẾ
Phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách 

nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài làm 
việc tại tỉnh Lào Cai.

2. Quy chế này áp dụng đối với đối tượng sau:
2.1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết 

tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:
a) Thực hiện hợp đồng lao động;
b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy 
nghề và y tế;

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
đ) Chào bán dịch vụ;
e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam 

được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
g) Tình nguyện viên;
h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.
2.2. Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:
a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo Điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
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b) Nhà thầu (nhà thầu chính, nhà thầu phụ) nước ngoài hoặc trong nước tham dự 
thầu, thực hiện hợp đồng;

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và nhà thầu 
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

d) Cơ quan nhà nước;
đ) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

e) Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
h) Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác 

kinh doanh tại Việt Nam;
i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
l) Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
m) Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của 

pháp luật.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý, cấp giấy phép hoạt 

động đầu tư, kinh doanh, thương mại cho các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm theo quy định của pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mỗi cơ quan trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Lào Cai.
2. Tạo sự thuận lợi, bảo đảm về trình tự, thủ tục đối với các tổ chức, cá nhân có 

tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Lào Cai.
3. Việc quản lý lao động nước ngoài do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được thực hiện công khai, thống nhất, đồng bộ đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật đối với lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam nói chung và tại Lào Cai nói riêng.
2. Kiểm tra, xác nhận, cung cấp thủ tục, hồ sơ đăng ký tuyển dụng, sử dụng lao 

động nước ngoài làm việc tại Lào Cai thuộc phạm vi thẩm quyền.
3. Hướng dẫn, thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận, cấp giấy phép lao động, 

cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc tại Lào Cai.

4. Quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cấp thị thực, tạm trú đối với lao động nước 
ngoài vào làm việc tại tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật hiện hành.



CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 22 - 12 - 2014 7

5. Thực hiện biện pháp trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại 
Lào Cai không có giấy phép lao động theo quy định của Bộ Công an.

6. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình quản lý, 
sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong quản lý, sử dụng 
lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Hình thức phối hợp
- Phối hợp trao đổi trực tiếp bằng điện thoại đối với những nội dung đơn giản, 

không cần thiết phải bằng văn bản.
- Phối hợp trao đổi qua hệ thống thông tin điện tử (Email) đối với những nội 

dung công việc cần phối hợp nhanh.
- Phối hợp bằng văn bản.
- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị để thống nhất các nội dung quản lý 

lao động là người nước ngoài khi cần thiết.
- Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật 

lao động trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

LÀM VIỆC TẠI TỈNH LÀO CAI

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm 

việc tại tỉnh Lào Cai.
2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước 
ngoài đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý lao động nước 
ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai.

3. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 
vào từng vị trí công việc của người sử dụng lao động trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp 
thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao 
động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

4. Tổ chức giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà 
thầu theo quy định của pháp luật, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
việc cho phép nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào từng vị trí công 
việc không tuyển được người lao động Việt Nam.
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5. Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, 
cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

6. Thực hiện thu hồi giấy phép lao động, đề nghị cơ quan Công an trục xuất đối 
với trường hợp người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động.

7. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng 
và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Lào Cai của người sử dụng lao động và 
xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế
1. Quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại đối với các tổ 

chức, cá nhân là người nước ngoài vào các Khu công nghiệp, Khu công nghiệp – 
Thương mại theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về 
tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp, Khu công 
nghiệp - Thương mại.

3. Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, 
cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị được sự ủy quyền 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào 
từng vị trí công việc của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế trình Chủ tịch UBND 
tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng 
người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của 
Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao 
động không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, thu hồi giấy 
phép lao động, đề nghị cơ quan Công an trục xuất đối với các trường hợp người lao 
động nước ngoài không có giấy phép lao động và xử lý các trường hợp vi phạm đối 
với các tổ chức, cá nhân trong Khu công nghiệp, Khu công nghiệp – Thương mại 
theo sự ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Lưu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy 
định của pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

6. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và 
quản lý lao động nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế của người 
sử dụng lao động và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình lao động nước ngoài 
trong Khu kinh tế theo nội dung ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
1. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
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2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 
lao động nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước 
ngoài và người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc quản lý về nhập cảnh, 

xuất cảnh, cấp thị thực, tạm trú đối với lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lào 
Cai theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về tình 
trạng án tích và gửi cho Sở Tư pháp kết quả tra cứu để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 
người lao động nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước 
ngoài đã được cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động làm thủ tục cấp 
thị thực, tạm trú và các thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện biện pháp trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại 
Lào Cai không có giấy phép lao động theo quy định của Bộ Công an.

5. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành có liên 
quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chấp hành các quy  
định của pháp luật Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài 
và người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện, thành phố điều tra, xác minh, 
xử lý những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của tổ chức, cá nhân sử dụng lao 
động nước ngoài và lao động nước ngoài tại Lào Cai.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Sao gửi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động 

chi nhánh, giấy chứng nhận văn phòng đại diện có liên quan lao động nước ngoài 
đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để phối hợp theo 
dõi, quản lý.

2. Phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao 
động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp, đề xuất xử lý những trường hợp vi 
phạm thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Chỉ đạo cơ sở y tế có đủ tiêu chuẩn thực hiện khám ban đầu và khám sức khỏe 

định kỳ cho lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế; tạo điều kiện cho lao 
động nước ngoài được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu của người sử dụng 
lao động và lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
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2. Kiểm tra cơ sở y tế có sử dụng lao động nước ngoài theo chuyên ngành quản 
lý, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra và xử lý sai phạm theo quy định 
của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, phối hợp với các ngành chức năng 

tham gia hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu 
tư, kinh doanh, sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm thủ tục liên quan đến chứng nhận 
lãnh sự và hợp pháp hóa giấy tờ liên quan đến cấp giấy phép lao động. Đề xuất với 
cơ quan ngoại vụ trong nước liên hệ với cơ quan ngoại giao nước ngoài trong quá 
trình xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự; 

3. Tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn tình nguyên viên nước ngoài làm việc tại 
cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 
lao động.

4. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 
hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của 
pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
Thẩm định, cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại tỉnh 

Lào Cai trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo 
sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát 
thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động 
xây dựng, cung cấp vật tư – thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan 
đến công trình xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Công thương
1. Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại tỉnh.
2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp Giấy phép lao động khi di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện 
thương mại tại Việt Nam, thuộc các ngành và phân ngành trong 11 ngành dịch vụ 
được quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO).

Điều 14. Cục Thuế tỉnh
Thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến 

công tác cấp giấy phép cho công dân nước ngoài làm việc tại Lào Cai.
Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến các cơ 
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quan, doanh nghiệp và người lao động, phản ánh kịp thời những gương tốt và đưa 
tin, phản ánh những đơn vị còn vi phạm trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài 
vào làm việc tại tỉnh.

Điều 16. UBND các huyện, thành phố
1. Thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật.
2. Chỉ  đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý lao động nước ngoài cư trú, 

làm việc trên địa bàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước 
ngoài thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ  động, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, 
phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài đến 
làm việc tại địa phương không bảo đảm các thủ tục theo quy định.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình quản lý lao động nước 
ngoài trên địa bàn theo quy định.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ 

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH LÀO CAI

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án có sử dụng lao động 
nước ngoài

1. Tổ chức giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã cam kết trong 
hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao 
động nước ngoài khi thực hiện hợp đồng.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, 
sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp 
luật; theo dõi và quản lý người lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp 
luật Việt Nam; báo cáo theo quý tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 
hình sử dụng người lao động nước ngoài của các nhà thầu theo hướng dẫn của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động nước ngoài
1. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, hồ sơ đăng ký, tuyển dụng, sử dụng 

lao động nước ngoài làm việc tại Lào Cai theo Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 
05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH 
ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị  định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hằng năm, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu 
cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động 
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Việt Nam chưa đáp ứng được gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trình 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng 
lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động báo cáo giải trình gửi Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội để trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Sử dụng lao động nước ngoài làm công việc đúng nội dung giấy phép lao động 
đã được cấp, thực hiện ký kết hợp đồng lao động, bảo đảm các chế  độ, quyền lợi 
của lao  động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của 
nước sở tại.

4. Quản lý, hướng dẫn lao động nước ngoài chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 
Việt Nam, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cấm mọi hành vi gây mất trật tự ảnh hưởng 
đến an ninh chính trị tại địa phương.

5. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, 
kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại đơn vị.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tuyển dụng, quản lý lao động 
nước ngoài theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của nhà thầu (nhà thầu chính, nhà thầu phụ) nước 
ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng trên địa bàn tỉnh

1. Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị 
tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động 
nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, 
đồng thời gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để cung ứng lao động theo quy 
định của pháp luật.

2. Tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người 
lao động Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và thực hiện 
quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại dự án 
theo Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ và Thông tư 
số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội.

3. Phối hợp với Chủ đầu tư quản lý, hướng dẫn lao động nước ngoài chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cấm mọi hành vi 
gây mất trật tự ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.

Điều 20.  Trách nhiệm của lao động người nước ngoài
1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 

cấm mọi hành vi gây mất trật tự ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.
2. Quản lý, sử dụng Giấy phép lao động theo quy định, không để mất hoặc hư 

hỏng, xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, nếu làm 
mất hoặc hư hỏng phái báo cáo người sử dụng lao động để được cấp lại, nộp lại Giấy 
phép lao động được cấp cho đơn vị khi thời hạn giấy phép hết hạn hoặc không làm 
việc tại Việt Nam.
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3. Được quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chế độ, 
chính sách, quyền lợi không được bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam hoặc tỉnh Lào Cai đã ký kết.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào 
Cai chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các cơ quan, 
đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
                                                                      


