
UBND THANH PHO HA NOI 
S LAO BONG - THUNG BINH 

VA xA HOI 

S: 1 3  /TB-SLDTBXH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ha Nôi, ngày//9 tháng 7 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic thiyc hin thu tIic  hành chInh trong thôi gian tInh hInh diên biên 

phtrc tip cüa d1ch bnh COVID-19 

KInh giri: Các t chüc, doanh nghip trên dja bàn thành ph Ha Ni 

Th?c hiên Cong din s 1 5/CD-UBND ngày 18/7/2021 cüa UBND thânh 

ph Ha Nôi v viêc trin khai cac biên pháp cp bach phông, chng djch 

COVID-19 triic din bin phCrc tp cüa djch bnh trén Ca nuóc. 

D dam bão cong tác phông chng djch COVID-19, S& Lao dng - 

Thuong birth và Xã hi thông báo tOi các t chüc, doanh nghip thirc hin np 

h so thu tiic hânh chInh k tili ngày 19/07/202 1 nhu sau: 

1. H so cp giy phép lao dng np qua Cong djch vit cong 

http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, gm: 

- Báo cáo nhu cu sr diing nguii lao dng nithc ngoài. 

- Báo cáo thay di nhu cu sir drng ngithi lao ding nudc ngoâi. 

- Cp giy phép lao dng cho ngthi nuóc ngoài lam vic tai  Vit Nam. 

- Cp laj  giy phép lao dng cho ngui nuâc ngoài lam vic tai  Vit Nam. 

- Gia han  giy phép lao dng cho ngui nuc ngoài lam vic tai  Vit 

Nam. 

- Xác nhn ngui lao dng nuOc ngoài không thuc din cap giy phép 

lao dng. 

2. Ho so dê nghi nhap cânh ngu?i lao dng nuóc ngoai: D nghj các don 

vi np bàn scan qua dja chi Email: hsnhapcanhgmail.com  

3. S Lao dtng - Thuong binh va Xà hi không nhtn h so trrc tiêp. Các 

t chirc, doanh nghip chi dn khi nhn k& qua tai  b phn mt cua và mang 

theo phiu hn trà kt qua online d xut trInh vOl b ph.n bão v d duc vào 

lam vic (don vj khi dn nhn kt qua mang theo h so gc d np và nhn k& 

qua). 
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S& Lao dng - Thuong binh và Xä hi Ha Ni thông báo d cá t chirc, 
doanh nghip bitt, thirc hin./.  04m,. 

No'inhân: 
- Nhu trén; 
- Die Giám doe S& ('dê b/cáo,), 
-CácPGDSO'; 
- PhOng VLATLD, VP S&, b phn MOt  ci'ra; 
- Cong thông tin din tü S& LDTB&XH 
(de däng tãi); 
- Liru: VT, VLATLD. 

KT.GIAMDiC 
PHOGIAM OC 


	Page 1
	Page 2

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2021-07-19T14:42:50+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<vanthu_soldtbxh@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




