
UBND THANH PHO HA NOT 
SO LAO BONG - THTXONG BINU 

vA xA HOI 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BIc lisp - Tçi' do - Hinh phüc 

So: 5W,2,/TB - SLDTBXH Ha Nói, ngay..-i'5tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Thurc hin Nghj quyt s 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 cüa ChInh phü 
v h trçr doanh nghip, hçrp tác xä, h kinh doanh trong bi cãnh 

djch COVID-19 

Can cir khoàn 4 miic III Nghj quyt s 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 cüa 

ChInh phü v h trg doanh nghip, hçip taG xã, h kinh doanh trong bi cânh 

djch COVID-19, Si Lao dng - Thucing binh và Xà hi Ha Ni thông báo tâi 

các t chirc, doanh nghip v quy djnh cp giy phép lao dng cho nguôi lao 

dng nuâc ngoài lam vic tai  Vit Nam, ci th nhu sau: 

1. Quy dnh tti dim a khoân 3 Diu 3 Nghj djnh s 1 52/2020/ND-CP 

th?c hin nhu sau: Co bang dai  hc tr& len hoc tizang duong và có It nht 03 

näm kinh nghim lam vic phü hgp vth vj trI cong vic ma ng11i lao dng nuc 

ngoài dir kin lam vic tai  Vit Nam. 

2. Quy djnh tai  dim a khoân 6 Diu 3 Nghj djnh s 152/2020/ND-CP 

thirc hin nhu sau: Duc dao tao  chuyên ngành k' thut hoc chuyên ngành 

khác It nht 01 näm và có It nht 03 nàm kinh nghim lam vic phü hp vói vj 

trI cong vic ma ngui Tao dng nuc ngoài dr kin lam vic tai  Vit Nam. 

3. Quy djnh tai  dirn b khoàn 4 Diu 9 Nghj djnh s 152/2020/ND-CP 

thirc hin nhu' sau: Giy ti chrng rninh chuyên gia, lao dng k thut theo quy 

djnh tai  khoàn 3, 6 Diu 3 Nghj dnh s 152/NID-CP là: Van bang, chirng chi, 

giy chimg nhn; van bàn xác nhn cüa c quan, t chüc, doanh nghip tai  nuâc 

ngoâi v s näm kinh nghim cüa chuyên gia, lao dng k5 thut hotc giy phép 

lao dng dà dirge cp d chirng minh kinh nghim. 

4. Quy dnh tai  dim d khoàn 3 Diu 8, khoân 7 Diu 9, khoàn 5 Diu 17 

Nghj djnh s 1 52/2020/ND-CP thçrc hin nhu sau: Bàn sao h chiu con giá tr 

theo quy djnh cüa pháp lut. 

5. Cho phép nguô'i lao dng nithc ngoài dà duçc cp giy phép lao dng 

va dang con hiu 1irc duge cir, diu dng ho.c bit phái dn lam vic tai  tinh, 

thành ph khác vi thyi han  không qua 06 tháng và ngui sir diing lao dng phài 

báo cáo vi cci quan quán 1 lao dng nai ngtthi lao dng nuic ngoài den lam 

vic ma không phái lam 1a  giy phép lao dng. 
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Sà Lao dng - Thucng binh và Xã hi Ha Ni thông báo dé các to chñc, 

doanh nghip bit, thirc 

Nirinhin: 
-BôLDTB&XH; (de 
- UBND Thành pho; báo 
- D/c Giárn doe SO; cao,) 
- Các Die PGD Sâ; 
- PhOng VLATLD, VP S(dê t/hin); 
- B phn Mt cCra Si (de niêm yet, t/hin); 
- Cong TTDT S0 LDTB&XH (de dáng tál); 
- Các to chc, doanh nghip ('de biêt, t/hin,); 
- Luu: VT, VLATLD. 
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