
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 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 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 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, 

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài (LĐNN) 
làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng các quy định của pháp luật, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các doanh nghiệp, tổ 
chức có sử dụng người LĐNN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội 
dung sau: 

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về người LĐNN làm việc tại 
Việt Nam và hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại Công văn số 1357/SLĐTBXH-
VLATLĐ ngày 16/12/2016 về việc hướng dẫn sử dụng và quản lý người LĐNN 
tại Việt Nam. (Công văn đã gửi các doanh nghiệp, tổ chức và được đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Sở:  http://www.langson.gov.vn/ldtbxh/ ). 

2. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 
thuận sử dụng người LĐNN đối với từng vị trí công việc: sử dụng người LĐNN 
theo đúng nhu cầu đã được chấp thuận; trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức 
thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN hoặc không còn nhu cầu sử dụng người 
LĐNN vào các vị trí công việc đã được chấp thuận thì phải báo cáo giải trình với 
Sở LĐTBXH để Sở theo dõi, tổng hợp. 

3. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người LĐNN đã được cấp giấy 
phép lao động:  

- Ký kết hợp đồng lao động với người LĐNN và thực hiện đầy đủ các nội 
dung đã ký kết theo quy định của pháp luật; gửi văn bản thông báo về việc ký kết 
hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở 
LĐTBXH. 

- Thu hồi giấy phép lao động của người LĐNN bị hết hiệu lực trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực và nộp lại Sở LĐTBXH kèm 
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theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện 
thu hồi nhưng không thu hồi được. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý/ 6 tháng/ năm về tình hình 
sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp, tổ chức theo quy định với 
Sở LĐTBXH trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo (có mẫu báo cáo 
gửi kèm).  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ đề nghị 
doanh nghiệp, tổ chức liên hệ với Sở LĐTBXH (Phòng Việc làm - An toàn lao 
động, điện thoại: 0253 876 682, email: vlatld.solaodonglangson@gmail.com) để 
được hướng dẫn, giải đáp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Công an tỉnh (P/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VL-ATLĐ. 

                  GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

                     Nông Thanh Bình 
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