
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM,  

NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA  

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1140  /QĐ-UBND  ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

Phần I 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

A. DANH  MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (01 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý  

 Lĩnh vực Việc làm (01 TTHC) 

01 

Gia hạn giấy phép lao 

động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

05 ngày làm 

việc 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và  

trả kết quả trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lang

son.gov.vn   

 

- Bộ luật Lao động năm 2019 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy 

định về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 

quản lý lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền giải quyết của HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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B. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (05 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

 Lĩnh vực Việc làm (05 TTHC) 

01 
1.000105.000

.00.00.H37 

Báo cáo giải trình 

nhu cầu, thay đổi 

nhu cầu sử dụng 

người lao động 

nước ngoài 

10 ngày làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội. Địa chỉ: số 617, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và  trả kết quả trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.l

angson.gov.vn   

 

Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của 

Chính phủ quy định 

về lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý lao 

động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 

02 
1.000459.000

.00.00.H37 

Xác nhận người 

lao động nước 

ngoài không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động 

05 ngày làm việc 

03 
2.000219.000

.00.00.H37 

Đề nghị tuyển 

người lao động 

Việt Nam vào các 

vị trí công việc dự 

kiến tuyển người 

lao động nước 

ngoài 

- 02 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 500 người lao 

động Việt Nam trở lên. 

- Tối đa 01 tháng kể từ 

ngày nhận được đề 

nghị tuyển từ 100 đến 

dưới 500 người lao 

động Việt Nam.  

- 15 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển dưới 100 người 

lao động Việt Nam. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

04 

2.000205.0

00.00.00.H

37 

Cấp giấy phép lao 

động cho người 

lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

05 ngày làm 

việc 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Da ̃

Tươṇg, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Địa 

chỉ: số 617, đường Bà 

Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Lệ phí: 

600.000 

đồng/01 giấy 

phép (Theo 

Quyết định số 

44/2017/QĐ-

UBND ngày 

14/9/2017 

của UBND 

tỉnh) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và  trả kết quả 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langson.gov.vn   

 

Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của 

Chính phủ quy định 

về lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý lao 

động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 05 

2.000192.0

00.00.00.H

37 

Cấp lại giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

03 ngày làm 

việc 

Lệ phí: 

450.000 

đồng/01 giấy 

phép (Theo 

Quyết định số 

44/2017/QĐ-

UBND ngày 

14/9/2017 

của UBND 

tỉnh) 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần II 

DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực Người có công (02 TTHC) 

01 

Trợ cấp một lần đối với 

thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

25 ngày làm 

việc 
- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: 

UBND cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nội vụ, Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội, Phòng Nội 

vụ cấp huyện, UBND 

cấp xã, các cơ quan 

liên quan. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND tỉnh 

 

 

 

Tiếp nhận hồ 

sơ trực tiếp 

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với 

cách mạng; 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với 

cách mạng; 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về chế độ đối vối thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực 

hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

02 

Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

25 ngày làm 

việc 
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