
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết  
Địa điểm 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Gia hạn giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của 

Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

2 

Thu hồi Giấy phép 

hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch 

vụ việc làm 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 

39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

3 

Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Luật Việc làm năm 2013. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP. 

 



2 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Báo cáo giải trình nhu 

cầu, thay đổi nhu cầu 

sử dụng lao động 

nước ngoài 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 
- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

2 

Cấp giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

600.000 

đồng/giấy 

phép 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

3 

Cấp lại giấy phép lao 

động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

450.000 

đồng/giấy 

phép 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

4 

Xác nhận người lao 

động nước ngoài 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 
- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

5 

Đề nghị tuyển người 

lao động Việt Nam 

vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển 

người lao động nước 

ngoài 

02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị 

tuyển từ 500 người lao động Việt Nam 

trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến 

dưới 500 người lao động Việt Nam và 

15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị 

tuyển dưới 100 người lao động Việt 

Nam (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 
- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 
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6 

Cấp giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ 

việc làm 

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Luật Việc làm năm 2013. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP. 

7 

Gia hạn giấy phép 

hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch 

vụ việc làm 

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Luật Việc làm năm 2013. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP. 

8 

Cấp lại giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay 

đổi một trong các nội dung của giấy phép 

đ   được cấp  gồm: tên doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa  àn 

cấp tỉnh đ  cấp giấy phép, người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ; giấy 

phép  ị mất; giấy phép  ị hư h ng không 

c n đầy đủ thông tin trên giấy phép: 05 

ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ . 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay 

đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa  àn cấp 

tỉnh khác so với nơi đ  được cấp giấy 

phép: 08 ngày làm việc  kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ . 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Nam Định 

Không 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Luật Việc làm năm 2013. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP. 
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