
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /CT-UBND                Bắc Giang, ngày      tháng  4 năm 2020 

CHỈ THỊ 

Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý  

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với người lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu; các thủ tục hành chính 

về cấp phép lao động được thực hiện công khai, minh bạch, thông thoáng và đã 

thực hiện ở mức độ 3, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian đi lại. Công 

tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn quy định của pháp luật về tuyển dụng và 

sử dụng người lao động nước ngoài, về hoạt động khai báo, quản lý tạm trú 

người lao động nước ngoài đã được quan tâm thực hiện; phần lớn doanh nghiệp 

và người lao động nước ngoài chấp hành tốt quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, gần đây có tình trạng một số doanh nghiệp bảo lãnh số lượng 

lớn người lao động nước ngoài vào làm việc không đúng quy định của pháp luật 

theo dạng thị thực dưới 03 tháng, đã bị phát hiện và bị xử phạt vi phạm hành 

chính; còn một số địa phương nắm tình hình chưa tốt, không phát hiện được sớm 

các hành vi vi phạm của doanh nghiệp để thông tin cho cơ quan chức năng biết, 

xử lý kịp thời; còn một số vướng mắc về quy định pháp luật trong quá trình thực 

hiện cấp giấy phép lao động, thẩm định xác nhận vị trí công việc được sử dụng 

người lao động nước ngoài, khai báo tạm trú đã được các ngành chức năng phát 

hiện nhưng chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, các Bộ Ngành, Trung 

ương để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ. 

Dự báo thời gian tới nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các 

doanh nghiệp tiếp tục tăng cao do có nhiều dự án lớn (có vốn đầu tư nước ngoài 

sử dụng công nghệ mới, hiện đại đòi hỏi phải sử dụng nhiều nhà quản lý, giám 

đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài) đang 

và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. 

Để chấn chỉnh các vi phạm, khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời đáp ứng 

được yêu cầu công tác quản lý người lao động nước ngoài trong thời gian tới, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, U    các huyện, thành 

phố, các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà thầu và các cá nhân (dưới đây 

viết tắt là tổ chức, cá nhân) có sử dụng người lao động nước ngoài tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ tr ng tâm sau  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, phối hợp với Sở Ngoại vụ soạn thảo tài 

liệu cẩm nang hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về người lao 

động nước ngoài bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, gửi
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các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

tới các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài thuộc phạm vi quản 

lý. 

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ số người lao động nước ngoài làm việc tại các 

doanh nghiệp bên ngoài các khu công nghiệp. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo 

trước khi bảo lãnh cho người lao động nước ngoài vào làm việc với thời hạn dưới 

03 tháng; chủ động rà soát các trường hợp không có giấy phép lao động hoặc giấy 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để kịp thời phát hiện các dấu 

hiệu vi phạm, đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp thanh 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện đúng các nhiệm vụ được ủy quyền 

về công tác quản lý người lao động nước ngoài. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xây 

dựng và vận hành phần mềm quản lý thông tin (có bảo mật) về tình hình quản lý 

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm xây 

dựng, cập nhật thông tin liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp 

luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá 

nhân ngoài khu công nghiệp,… Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng phần mềm 

quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, 

UBND các huyện, thành phố thông tin về nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài; tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân 

ngoài khu công nghiệp; danh sách người lao động nước ngoài đã được cấp giấy 

phép lao động và không đủ điều kiện cấp giấy phép lao động, kết quả thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động nước 

ngoài trong tháng trước để phối hợp theo dõi, quản lý.  

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, tổng hợp tình hình người lao 

động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, báo cáo 

U    tỉnh,  ộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; đồng thời 

tổng hợp và gửi thông tin về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh nhưng cư trú ngoài tỉnh cho Công an tỉnh  ắc Giang, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài cư 

trú để phối hợp, quản lý. 

- Định kỳ tháng 11 hàng năm phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan lập danh sách các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài 

cần thanh tra, kiểm tra trình Chủ tịch U    tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra trong năm tiếp theo. 

2. Công an tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy 

định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại cho tổ chức, cá nhân 

sử dụng người lao động nước ngoài, chủ cơ sở có người nước ngoài lưu trú. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp 

quản lý, theo dõi, giám sát tình hình bảo lãnh, tình hình sử dụng người lao 

động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, khắc 

phục tình trạng bảo lãnh, cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài thuộc 

đối tượng phải có giấy phép lao động vào làm việc không đúng với quy định 

của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực 

xuất nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh bằng thị thực du lịch nhưng làm việc, 

lao động, đầu tư, cư trú trái phép,… 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng 

và vận hành phần mềm quản lý thông tin (có bảo mật) về tình hình quản lý 

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm xây 

dựng, cập nhật thông tin liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về cư trú, cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú, xử lý vi phạm của người 

lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh, Sở Ngoại vụ xác minh tính pháp lý của giấy tờ, tài liệu 

liên quan tới việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người lao động nước 

ngoài; chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan về người lao động 

nước ngoài có nghi vấn sai phạm hoặc có vụ việc phức tạp để phối hợp, xử lý. 

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, đánh giá 

việc thực hiện các quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài tại các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh quy định về quản lý tạm trú của người nước 

ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời kiến nghị với UBND 

tỉnh để xem xét, giải quyết các vấn đề bất cập. 

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng thông báo tới Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố thông tin trong tháng trước về danh sách người lao động nước ngoài được 

cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc cho các tổ chức, cá nhân sử 

dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý. 

- Định kỳ tháng 11 hàng năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

danh sách các tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài cần phối 

hợp thanh tra, kiểm tra để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong năm tiếp theo.  

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài.  

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm năm tổng hợp tình hình người lao động nước 

ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp, báo cáo U    tỉnh. 

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các quy định của pháp luật về 
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người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tới các tổ chức, cá nhân sử 

dụng người lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp. 

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ số người lao động nước ngoài làm việc tại 

các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm túc việc báo cáo trước khi bảo lãnh cho người lao động nước ngoài vào 

làm việc với thời hạn dưới 03 tháng; chủ động rà soát các trường hợp không có 

giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm và đề nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Công an tỉnh phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật về sử dụng người lao động nước ngoài.  

-  Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện tốt 

công tác thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh triển 

khai xây dựng và vận hành phần mềm quản lý thông tin (có bảo mật) về tình 

hình quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Chịu trách 

nhiệm xây dựng, cập nhật thông tin liên quan đến việc chấp hành các quy định 

của pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ 

chức, cá nhân trong khu công nghiệp…  

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện các 

quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của 

UBND tỉnh quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh để 

xem xét, giải quyết các vấn đề bất cập. 

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên 

quý tiếp theo), 06 tháng (trước ngày 10/7), hàng năm (trước ngày 10/01 của năm 

sau) thông báo tình hình người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp; định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng) thông báo 

thông tin về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, tình hình sử dụng 

người lao động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp, 

danh sách người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và không 

đủ điều kiện cấp giấy phép lao động trong tháng trước gửi Công an tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và UBND huyện, thành phố (nơi có 

khu công nghiệp) để phối hợp theo dõi, quản lý.  

4. Sở Tư pháp 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người lao 

động nước ngoài làm việc cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định của tỉnh liên 

quan đến công tác quản lý người lao động nước ngoài để kịp thời kiến nghị bãi 
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bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành quy định mới nhằm đảm bảo chặt 

chẽ, hiệu quả cho công tác quản lý. 

- Định kỳ 6 tháng (trước 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của năm 

sau), tổng hợp thông tin về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động  

nước ngoài và danh sách luật sư là người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp 

giấy phép hành nghề trên địa bàn tỉnh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để phối hợp theo dõi, quản lý. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp cho doanh 

nghiệp tài liệu cẩm nang hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt  am khi cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài.  

-  ghiên cứu, đề xuất các giải pháp ngăn chặn người nước ngoài lợi dụng 

việc góp vốn “tượng trưng” nhằm hợp thức hóa thủ tục cấp thẻ tạm trú, cấp thị 

thực dài hạn hoặc cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

để hoạt động không đúng mục đích. 

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp 

F I mới thành lập gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để 

phối hợp theo dõi, quản lý việc sử dụng người lao động nước ngoài. 

6. Sở Ngoại vụ 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho người 

lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các tổ 

chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp 

luật liên quan đến người lao động nước ngoài; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ 

người lao động nước ngoài làm các thủ tục liên quan đến chứng nhận lãnh sự và 

hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính về người 

lao động nước ngoài. 

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trao đổi, liên hệ với các cơ quan đại diện 

ngoại giao nước ngoài tại Việt  am để giải quyết, xử lý các trường hợp người lao 

động nước ngoài gặp sự cố, gặp rủi ro, vi phạm pháp luật,… trên địa bàn tỉnh. 

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo) tổng 

hợp danh sách các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài được phép hoạt động trên địa 

bàn tỉnh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên 

hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố để phối 

hợp theo dõi, quản lý. 

7. Sở Xây dựng  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong 

việc đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp có sử dụng người lao 

động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo) cung 

cấp thông tin trong quý trước về tình hình thành lập mới hoặc giải thể hoạt động 

của các văn phòng điều hành, nhà thầu nước ngoài, số lượng người lao động 
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nước ngoài làm việc tại các đơn vị này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội để phối hợp theo dõi quản lý. 

8. Sở Công Thương  

- Tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến tới các Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng thông báo bằng văn bản gửi Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh các thông tin (nếu có) trong tháng 

trước về việc cấp mới, chấm dứt hoạt động các Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài do Sở Công Thương cấp phép để phối hợp theo dõi, quản lý. 

 9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến cho các cơ sở giáo dục, đào 

tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND các huyện, thành phố rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục và đào tạo 

có người nước ngoài là giảng viên, giáo viên, tình nguyện viên, h c sinh, sinh viên, 

chuyên gia; không để người lao động nước ngoài không có hồ sơ giấy tờ hợp lệ 

theo quy định hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật khác tham gia giảng dạy.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Công 

an tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy định khi có nhu cầu mời giảng viên, giáo viên, tình 

nguyện viên, h c sinh, sinh viên, chuyên gia là người nước ngoài đến tham gia 

giảng dạy, làm việc, h c tập và các hoạt động khác có liên quan đến lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh 

phối hợp kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo có dấu hiệu vi phạm quy định của 

pháp luật về sử dụng người lao động nước ngoài. 

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của 

năm sau) thông báo danh sách các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng người lao 

động nước ngoài gửi Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND các huyện, thành phố để phối hợp theo dõi, quản lý.  

10. Sở Y tế 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt  am cho các cơ sở khám, chữa 

bệnh có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh 

phối hợp kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm quy định của 

pháp luật về sử dụng người lao động nước ngoài; kịp thời xử lý các cơ sở khám, 

chữa bệnh do người nước ngoài “núp bóng”, người lao động nước ngoài hành 

nghề khám, chữa bệnh, hành nghề dược nhưng không có chứng chỉ và giấy phép 

hoạt động khám, chữa bệnh, hành nghề dược, không có giấy phép lao động. 
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- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của 

năm sau) thông báo danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh, hành nghề dược có 

sử dụng người lao động nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố để phối hợp theo dõi, quản lý. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại các cơ sở, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao có sử dụng vận động viên, huấn luyện viên là người nước ngoài. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao có sử dụng người lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực quản lý. 

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của 

năm sau) thông báo danh sách các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao có sử dụng người lao động nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố để phối hợp theo dõi, quản lý. 

12. Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội tới người lao động nước ngoài và 

các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài.  

- Định kỳ trước ngày 30/5 hàng năm, tổng hợp thông tin về tiền lương, thu 

nhập là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của 

người lao động nước ngoài (phân loại theo quốc tịch, làm việc trong và ngoài 

khu công nghiệp) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý. 

13. UBND huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về người lao động nước ngoài làm cho các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao 

động nước ngoài trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Giám sát và có biện pháp quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định 

của pháp luật đối với người lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn; 

các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn. Đảm bảo 

m i trường hợp người nước ngoài cư trú, làm việc tại địa bàn đều phải đăng ký 

và được quản lý chặt chẽ. 

- Chủ động kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột 

xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về người lao động nước ngoài làm 

việc trên địa bàn. 

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 

của năm sau) báo cáo tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa 

bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. 
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14. Các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài  

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thực hiện đúng thủ tục bảo lãnh, thủ tục cấp 

giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp; quy định về nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trước khi bảo lãnh cho người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động vào doanh nghiệp làm việc có thời hạn dưới 03 tháng theo 

quy định tại khoản 5 Điều 172 Bộ Luật lao động phải báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp (doanh nghiệp trong khu công nghiệp), Công an tỉnh để phối 

hợp quản lý. 

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo), 06 

tháng (trước ngày 10/7), hàng năm (trước ngày 10/01 của năm sau) thực hiện 

báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (đối với các tổ chức, cá nhân ngoài khu công nghiệp) hoặc Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp (đối với tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp). 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai, hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 
  

 Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐ   tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đặt tại địa phương; 

- Báo Bắc Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Huyện ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng U    tỉnh:  

+ LĐVP, TKCT, TH, C  , TTTT; 

+ Lưu  VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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