
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:       /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác quản 

lý lao động nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác quản lý lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 

ở Việt Nam và trên thế giới; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ sử dụng 

lao động và lao động người nước ngoài chấp hành nghiêm các quy định của Bộ 

luật Lao động, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam và các quy định khác của pháp luật Việt Nam đối với quản lý lao động 

người nước ngoài. 

- Thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép lao động nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh; đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật 

Lao động năm 2019 (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ 

được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, 

điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa 

đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh). 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật của người lao động 

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không để sót, để lọt người nhập 

cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Yêu cầu chủ sử dụng lao động và lao động người nước ngoài chấp hành 

nghiêm các thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp 

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; cấp thị thực nhập cảnh; 



công tác đăng ký, khai báo tạm trú; các thủ tục đi vào khu vực hạn chế đi lại, cư 

trú theo quy định pháp luật Việt Nam.  

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh 

nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm 

yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý 

nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp 

luật. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng 

lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả rà soát 

về UBND tỉnh trước ngày 21/5/2021 để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, thẩm định hồ sơ đối với các 

trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban 

chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số 3440/CV-BCĐ 

ngày 27/4/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; đảm 

bảo an toàn, đúng đối tượng theo quy định. 

2. Công an tỉnh: 

- Tăng cường nắm, thu thập thông tin, tình hình, hoạt động, cư trú của 

người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các khu 

kinh tế, khu công nghiệp. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 

ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban 

Quản lý khu kinh tế trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) các cơ sở, 

doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

- Xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Lào Cai 

nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, 

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

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: thực hiện nghiêm 

việc cấp giấy phép lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị 

thuộc phạm vi ủy quyền; đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 

152 Bộ luật Lao động năm 2019; phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

việc tuân thủ pháp luật của người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh. 

- Chủ động kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế Cửa khẩu. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ sử dụng lao động người nước 

ngoài và lao động người nước ngoài chấp hành nghiêm những quy định của Luật 



nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 

16/12/2019. 

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

Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật của 

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không để sót, 

để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp trên địa 

bàn. 

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh 

nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; 

bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên 

quyết xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn về phòng 

chống dịch Covid - 19 theo thẩm quyền. 

Căn cứ văn bản này, đề nghị các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động - TBXH 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT,VX2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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