
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG  
GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢNG LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH 

QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý 
của Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội

Cách thức thực 
hiện

STT  Tên thủ tục hành chính Thời hạn
giải quyết Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp 
lý

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I Lĩnh vực việc làm

01

Gia hạn giấy phép lao 
động cho người lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam

5 ngày làm việc x x x 600.000

Nghị định số 
152/2020/ND-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. Danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm 
vi quản lý của Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội

Cách thức thực 
hiện

STT  Tên thủ tục hành chính Thời hạn
giải quyết Nộp 

trực 
tiếp

Bưu 
điện

Dịch 
vụ 

công

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp 
lý

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I Lĩnh vực việc làm

01

Báo cáo giải trình nhu 
cầu, thay đổi nhu cầu sử 
dụng lao động nước ngoài

10 ngày làm việc x x x Không

02

Cấp giấy phép lao động 
cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam

5 ngày làm việc x x x 600.000

Nghị định số 
152/2020/ND-CP 
ngày 30/12/2020 
của Chính phủ 
quy định về người 
lao động nước 
ngoài làm việc tại 
Việt Nam và 



03

Cấp lại giấy phép lao 
động cho người lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam

3 ngày làm việc x x x 450.000

04

Xác nhận người lao động 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao 
động

5 ngày làm việc x x x Không

05

Đề nghị tuyển người lao 
động Việt Nam vào các vị 
trí công việc dự kiến 
tuyển người lao động 
nước ngoài

2 tháng (tuyển từ 500 lao 
động trở lên); 1 tháng 

(tuyển trên 100 lao động 
và dước 500 lao động); 15 
ngày (tuyển dưới 100 lao 

động);  

x x Không 

tuyển dụng, quản 
lý người lao động 
Việt Nam làm 
việc cho tổ chức, 
cá nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam


