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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc

UBND THANH PHO HA NOI
S LAO BONG - THUNG BINH
VA XA HO!
So:
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/TB - SLDTBXH

Ha Nói, ngày 22 tháng 9 nàm 2021

THÔNG BAO
Thuc hiên thu tuc hành chInh trong tring thai tInh hInh mói
ye diCii chinh các bin pháp phông, chông dlch bnh COVID-19
trên dla ban thãnh phô [là Ni
Thirc hin Chi thj s 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 cüa Uy ban nhân dan
thành ph Ha Ni, diu chinh các bin pháp phông, chng djch bnh COVID-19
trên dja bàn thành ph Ha Ni trong tInh hInh rnói.
D dam báo cong tác phông, chng djch C OVID- 19 trong trng thai tinh
hInh mOi, Sâ Lao dng - Thuo'ng binh và Xä hi thông báo tii các to chrc,
doanh nghip v vic np h so cp giy phép lao dng cho ngi..thi lao dng
nuic ngoài; h so d nghj nhp cãnh ngui lao dng và than nhân nguñ lao
dng nithc ngoài; trâ kt qua thu tic hành chInh nhu sau:
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1. Khong tiep nhin trrc tiep ho so' tir cac to chtrc, doanh nghiçp ti bç
A
phn tiep nhin va tra ket qua thu tiic hanh chinh (b9 phin M9t cira), vice
nôp hi so' thtrc hiên nhtr sau:
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1.1. N3p h so' clp giyphép lao d3ng cho nguiri lao d3ng nu'ó'c ngoài
qua Cng djch vi cong ti dja chi http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, gôm:
- Báo cáo nhu cu sir diing ngui lao dng nuic ngoài;
- Báo cáo thay di nhu cu sü diing ngithi lao dng nuâc ngoài;
- Cp gi.y phép lao dng cho ngLthi nuc ngoài lam vic ti Vit Nam;
- Cp laj gity phép lao dng cho nguii nithc ngoài lam vic ti Vit Nam;
- Gia han gi.y phép lao dng cho nguO'i nithc ngoài lam vic tai Vit Nam;
- Xác nhn nguii lao dng nuâc ngoài không thuc din c.p giy phép
lao dng.
1.2. N3p h so' d nghj nhIp cánh ngithi lao d3ng nithc ngoài và than
nhân ngu'iri lao d3ng nu'ó'c ngoài: D nghj các don vj np bàn scan qua dja chi
Email: hsnhapcanh@gmail. corn
trrc tiêp tii b
2. Các to chIrc, doanh nghip Co nhu câu nhn kêt
phn mt cfra: Th&i gian trá kt qua thu tc hành chInh bat dâu t1r 14h30 phüt
trong các ngày lam vic.
qua
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Tuy nhiên, truic tmnh hInh djch Covid - 19 vn din biên phüc tp trên dja
bàn Thành pM; d dam báo Cong tác phông, cMng djch, Sâ Lao dng - Thng
binh và Xã hi khuyn khIch các t chüc, doanh nghip däng k np ho sa gôc
và nhn k& qua qua djch vi bu'u chInh.
Sâ Lao dng - Thucing binh và Xà hi Ha Ni thông báo dé các to chirc,
doanh nghip bit, thirc hin./. cw.
Noinhin:
- Die Giám doe S& (dêb/cáo);
- Các Die Phó Giám doe Sâ;
- Phông VL-ATLD, VP Sâ, B phân Mt cüa
(de thyc hin);
- Cng thông tin din tCr Sâ LDTB&XH
(de dang tái);
- Các to ehtc, doanh nghip ('dé blét, thy'c hin);
- Luu: VT, VLATLD.
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