UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:

về

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày

thảng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
việc
vi chức năng
• công
9 bố Danh mục
• thủ tục
• hành chính thuộc
• ỉphạm
•
9
quản lý của Sở Lao động — Thương binh và Xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiếm soát
thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại
Tờ trình số 21064/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính thay thế và bãi
bỏ 12 thủ tục hành chính (do được thay thế).
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử
của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9
năm 2018.
Bãi bỏ nội dung công bố liên quan đến:

- Các thủ tục từ Khoản 2, 3, 4, 5 Mục VII phần A Quyết định' số
5287/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân'
thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ
Chí Minh;
- Các thủ tục từ Khoản 5, 6, 7 Mục III và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Mục IV
Quyết định số 290/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch ủy ban
nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TTUB, CT;
- TT Công báo, TT Tin học;
- Lưu: VT, (KSTT/L) HI./4

Nguyên Thành Phong

rộc PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
kềm theo Quyết định số $Ì>Ả/QĐ-ƯBND ngày QÍtháng .9. năm 2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành pho)

A. THỦ TỤC IĨÀNH CHÍNH MỚÍ BAN HÀNH
Al. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẢM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XA HỘI

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thòi hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lê
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

-Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016).
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXIi ngày
25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao
động về lao dộng nước ngoài làm việc tại Việt Nam
(có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016).

- về thời hạn
giải quyết: 05
ngày
thời
gian
giải
quyết tại Sở
Lao động Thương binh
và Xã hội

I. Lĩnh vực lao động nước ngoài

1

Thu hồi giấy
phép lao động

05 ngày kể từ khi
nhận đủ hồ sơ hợp
lệ

Sở Lao động Thương binh và
Xã hội
(địa chỉ 159
Pasteur, Phường
6, Quận 3)

Không

II. Lĩnh virc A11 toàn lao động

1

Hỗ
trợ
huấn
luyện thông qua
Tố chức huấn
luyện cho người
lao động ỏ- khu
vực không có
họp đồng lao
động

30 ngày

Sở Lao động Thương binh và
Xã hội
(địa chỉ: 159
Pasteur, Phường
6, Quận 3)

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015 (có
hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật an
toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an
toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh Thời hạn giải
lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu quyết:
30
lực kể từ ngày 01/7/2016).
ngày
- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày
03/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xa
hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt
động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu
lực kể từ ngày 15/8/2016).

2

A2. THỦ TỤC MỚI BAN MÀNH TIIUỘC THẦM QUYỀN TIÉP NHẶN CỦA ỦY BAN NHẢN DÂN CẢP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành

Thòi hạn

Địa điểm

chính

giải quyết

thực hiện

Ghi chú

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực An toàn lao động
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có
hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của
Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động - Vê thòi hạn giải
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện quyêt: 14 ngày

Hô trợ huân luyện
trực tiêp cho nguời
1

lao động ở

khu

vực không có hợp
đông lao động

14 ngày làm
việc

ủy ban nhân
dân cấp
huyện

Không

an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi

làm việc

trường lao động (có hiệu lực kế từ ngày

(Điều 11 Thông

01/7/2016).

tư số 19/2017/TT-

- Thông tư SỐ 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày

BLĐTBXH)

03/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện
hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
(có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016).

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỎ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI
Địa
TT

Tên thủ tục hành

Thòi hạn

điểm

chính thay thế

giải quyết

thực

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Chi cliíi

hiên
I. Lĩnh vực An toàn lao động
Câp Giây chứng
nhận đủ điêu kiện
hoạt động huấn
luyện an toàn vệ
sinh lao động hạng
A (đối với tổ chức,
doanh nghiệp do cơ
quan
có
thâm
quyền cấp tỉnh,
thành
phô
trực
thuộc trung ương
quyết định thành
lập, doanh nghiệp,
đơn vị do địa
phương quản lý)

30 ngày

Sở Lao
động Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
159
Pasteur,
Phường
6, Quận

3)Ệ

- Luật An toàn, vệ sinh lao dộns (có hiệu lực kế từ ngày
01/7/2016);
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao độna,
về hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; lao động (có hiệu
1.200.000đ lực kể từ ngày 01/7/2016);
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thấm định điều kiện
kinh doanh trong hoạt động kiốm định kỹ thuật an loàn lao động,
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độ nạ, ban hành kèm theo Thông Lư
số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh
trong hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kế lừ n.ụày 11/12/2017)

- Vê phí, lộ
phí:
1.200.000đ
(Thông tư số
245/2016/TT
-BTC)
- v ề thời hạn
e;iải
quyết:

30

ìmày

(Khoản
4
Điều 28 Nghị
số
định
44/2016/NĐCP)

2

Gia
hạn
Giấy
chứng nhận dủ điều
kiện
hoạt
động
huấn luyện an toàn
vệ sinh lao động
hạng A (đối vói tố
chức, doanh nghiệp
do cơ quan có thâm
quyền cấp tỉnh,
thành
phố
trực
thuộc trung ương
quyết định thành
lập, doanh nghiệp,
đơn vị do địa
phương quản lý)
Câp lại Giây chứng
nhận đủ điều kiện
hoạt động huấn
luyện an toàn, vệ
sinh lao động hạng
A (đối với tố chức,
doanh nghiệp do cơ
quan
có
thẩm
quyền cấp lỉnh,
thành
phố
trực
thuộc trung ương
quyết định thành
lập, doanh nghiệp,
- dơn vị do
phương quản lý)

30 ngày

30 ngày

Sở Lao
dộng Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
ệ 159
Pasteur,
Phường
6, Quận
3)

Sở Lao
dộng Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
159
Pasteur,
Phường
6, Quận
3)'

1.200.000đ

500.000đ Có thu phí
đối
với
trường hợp
sửa đối, bố
sung phạm
vi
hoạt
động
Không
thu phí đối
với trường
hợp Giấy
chứng
nhận
bị
hỏng, mất

- Luật An toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kê từ ngày
01/7/2016);
- Nghị định só 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số diều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huân luyện an
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu
lực kể từ ngày 01/7/2016);
- Thông tư so llO/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thấm định điều kiện
kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,
huấn luyện an toàn, vệ sinh ỉao động ban hảnh kèm theo Thông tư
số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh
trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động (cỏ hiệu lực kế từ ngày 11/12/2017)
- Luật An toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kê từ ngày
01/7/2016);
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
về hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu
lực kể từ ngày 01/7/2016);
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thẩm định điều kiện
kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư
số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản ]ý và sử dụng phí thấm định điều kiện kinh doanh
trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017).

- về phí, lệ
phí:
1.200.000 đ
(Thông tư số
245/2016/TT
-BTC)
- về thời hạn
giải
quyết:
30
ngày
(Khoản
4
Điều 28 Nghị
định
sô
44/2016/NĐCP)

- về phí, lệ
phí: 500.000
đ (Thông tư
số
245/2016/TT
-BTC)
- về thời hạn
giải
quyết:
30
ngày
(Khoản
4
Điều 28 Nghị
định
số
44/2016/NĐCP)
5

Thông báo doanh
nghiệp đủ điều kiện
tự huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao
động hạng A (đối
với các dơn vị do
các Bộ, ngành, cơ
quan Trung ương,
các tập đoàn, Tổng
công ty Nhà nước
thuộc Bộ, ngành,
cơ
quan Trung
ương quyêt định
thành lập), hạng B,
hạng c

Iiỗ trợ kinh phí
huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao
động cho doanh

30 ngày

Sở Lao
động Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
159
Pasteur,
Phường
6, Quận

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao dộnq (có hiệu lực kế từ ngày
01/7/2016);
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
- về thời hạn
quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vộ sinh lao động
giải
quyốt:
về hoạt dộng kiếm định kỹ thuật an toàn lao dộng; huấn luyện an
30
ngày
toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu
(Khoản
2
lực kể từ ngày 01/7/2016);
Điều 29 Nghị
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài
clịnh
số
chính về sửa đối, bố sung biéu mức thu phí thầm định diều kiện
44/2016/NĐkinh doanh trong hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động,
CP)
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư
số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham định điều kiện kinh cỉoanh
trong hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017).

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015 (có hiệu lực kế
từ ngày 01/7/2016);
- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn, vệ
sinh lao động về bảo hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
bắt buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).
- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ
Lao động - Thươne binh và Xã hội quy định và hướii!2 (lẫn thực
hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt
buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).

3)

10 ngày làm
việc, trong
đó:
Sở Lao động
- Thương
binh và Xã
hội là 05
ngày, CO'
quan BIiXIi
thành phố là
05 ngày.

Sở Lao
động Thương
binh và
Xã hội.
(địa chỉ:
159
Pasteur,
Phường
6, Quận
3)

6

6

Thủ tục hỗ trợ kinh
10 ngày làm
phí đào tạo chuyên
việc (trong
đôi nghê nghiệp;
đó Sở Lao
khám bệnh nghề
động nghiệp; chữa bệnh
Thương binh
nghề nghiệp; phục
và Xã hội 05
hồi chức năng lao
ngày, Bảo
động cho người lao
hiếm xã hội
động bị tai nạn lao
thành phố 05
động, bệnh nghề
ngày)
nghiệp

Sỏ' Lao
động Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
159
Pasteur,
Phường
6, Quân
3) '

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015 (có hiệu lực kể
từ ngày 01/7/2016);
- Nghĩ định số 37/2016/NĐ-CP ngày 18/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An
toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp bắt buộc (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)
- Thông tư so 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực
hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp băt
buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).

II ề Lĩnh vực lao động nước ngoài

1

Thủ tục cấp giấy
phép lao độní4 cho
người lao động
nước ngoài làm
việc lại Việt Nam

7 ngày làm
việc

Sỏ' Lao
động Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ

159
Pasteur,
Phường
6, Quân
3)

ÓOO.OOOđ

- Nghị định sô ] 1/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kế từ
ngày 01/4/2016).
-Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao
dộng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực
kể từ ngày 12/12/2016).
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ
phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2018).

- về phí, lệ
phí:
óOO.OOOđ
(Thông tư số
250/2016/TT
-BTC
và
Nghị quyết
số
11/2017/NQHĐND)

7

Thủ tục cấp lại giấy
phép lao động cho
người lao động
nước ngoài làm
việc tại Việt Nam

3 ngày làm
viec

Sỏ' Lao
động Thương
binh và
Xã hội
(địa chỉ
159
Pasteur,
Phường
6, Quận

3)

450.000đ

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngàỵ 03/02/2016 của Chĩnh phủ
quy định chi tiết thi hành một số diều của Bộ luật Lao dộng về
lao động nước ngoài làm việc lại Việt Nam (có hiệu lực kế từ
ngày 01/4/2016).
•
•
•
•
,
-Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXII ngày 25/10/2016 của Bộ 9 5Q/"oỊf/ T y
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số |v|ýt
điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao
X® 1 '
động vê lao động nước ngoài làm việc tại Việl Nam (cỏ hiệu lực 1
kể từ ngày 12/12/2016).
'
'
'
'
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngàỵ 07/12/2017 của Hội
đồng nhân dân thành phố Iiồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ
phí câp giây phép lao động cho ngu ễ ời nước ngoài làm việc trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kế từ ngày
01/01/2018).
'
_

8

( ế THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA SỎ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ
HỘI
TT

SỐ

hồ

SO'

Tên thií tục hìinh chính

Văn bản quy định việc bãi bỏ

TTHC
I. Lĩnh vực An toàn lao động

1

2

T-HCM2720.18-TT

Tluì tục câp mứi Cìiấy
chứng nhận đủ điêu kiện
hoạt động đối với Tố chức
huân luyện An toàn [ao
động, vệ sinh lao dộng
Hạng A

T-HCM272019-TT

Thủ tục cấp lại Giấv chứng
nhận đủ điều kiện hoạt
động đối với Tố chức huấn
luyện An toàn lao động, vệ
sinh lao dộng Hạng A

T-HCM272020-TT

Thủ tục gia hạn Giây chứng
nhận dủ diều kiộn hoạt
dộng dối với Tổ chức huấn
luyện An toàn lao động, vệ

- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bố sung biếu
mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định điêu
kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ
sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ
sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập, cloanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
- Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung biểu
mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC
ngày .11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định điều
kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ
sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn,
vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập, doanh nghiệp, đo'n vị do địa phương
quản lý) (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017).
- Thông tư sổ 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tải chính về sửa đổi, bổ sung biểu
mức thu phí thấm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều
9

sinh lao động Hạng A

4

T-riCM272021-TT

Thủ tục xem xét, đánh giá
điều kiện hoạt động của
doanh nghiệp tự huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động

5

T-HCM272444TT

Thủ tục hỗ trợ huấn
luyện an toàn, vệ sinh
lao động cho người lao
động

6

T-IiCM272440-TT

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào
tạo chuyến đổi nghề nghiệp
cho người lao động bị tai
nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp

7

T-HCM272441-TT

Thủ tục hỗ trợ kinh phí
khám bệnh nghề nghiệp
cho người lao động

kiện kinh doanh trong hoạt động kiêm định kỹ thuật an toàn lao động, huân luyện an loàn, vệ
sinh lao động (có hiệu lực ké từ ngày 11/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn
vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập, doanh nghiệp, đơn vị do địa phương
quản lý)
- Nghị định sô 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy dịnh chi tiêt một
số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động,
huấn luyện an loàn, vệ sinh lao động và quan trăc môi Irường lao độnc; (có hiệu lực kê từ ngày
01/7/2016).
(được thay thế bởi thủ tục Thông báo doanh níihiộp đủ diêu kiện lự huân luyện an toàn, vệ sinh
lao động hạng A (đối với các đơn vị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, Tống
công ty Nhà nước thuôc Bô, ngành, cơ quan Trung 11'ơníỊ, Cịuyêt đinh thành lâp), hang B, hang
C)
Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp băt buộc
(có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao dộng cho doanh
nghiệp)
- Thông tư sô 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động; - Thương binh và Xã
hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiốm lai nạn lao dộng, bệnh nghề nghiệp bắt
buộc (có hiệu lực kể lừ ngày 01/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đối nghề nghiệp; khám bệnh nghê
nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp).
- Thông tư sô 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao dộng - Thưưng binh và Xã
hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt
buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).
(được thay thế bỏi thủ tục hỗ trợ kinh phí dào lạo chuyên đối ni2,hề nghiệp; khám bộnlì nghề
10

8

T-HCM272442-TT

Thủ tục hỗ trợ kinh phí
chữa bệnh nghề nghiệp cho
người lao động

9

T-HCM272443-TT

Thủ tục hỗ trợ kinh phí
phục hôi chức năng lao
động cho người lao độno,

nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao dộng bị tai nạn lao
đông, bênh nghề nghiêp).
- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội Quy định và hướng dân thực hiện chê độ bảo hiêm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp băt
buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục hô trợ kinh phí đào tạo chuyên đôi nghê nghiệp; khám bệnh nghê
nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp).
- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt
buộc (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017).
(được thay thế bởi thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghê
nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp).

II. Lĩnh vực lao động 1111'Ó'C ngoài

1

2 '

T-HCM27243 7-TT

T-HCM27243 8-TT

- Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một
số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kê từ
ngày 01/4/2016).
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Thủ tực cấp giấy phép [ao
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài
động cho người nước ngoài
làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016).
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Iiội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh về ban hành mức thu ]ệ phí cấp giấy phép lao dộng cho người nước ngoài làm việc trcn
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).
(được thay thế bởi thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt
Nam)
Thủ tục cáp íỉiấy phép lao - Nghị dinh số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
động cho người nước ngoài sô điêu của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ
đối với một số trường hợp ngày 01/4/2016).

đặc biệt

3

T-IiCM272439-TT

- Thông tư sô 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 1 1/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao dộng về lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016).
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phó nồ Chí
Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao dộng cho người nước ngoài làm việc trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).
(được thay thế bởi thủ tục cấp giấy phép lao động cho nẹ;ười nước nẹoài làm việc tại Việt
Nam)
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
sô điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiôu lưc kế từ
ngày 01/4/2016).'
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/20] 6 của Bộ Lao dộng - Thưưne; binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của
Thủ tục cấp lại giấy phép
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài
lao động
làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016).
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội dồng nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).
(được thay thế bởi thủ tục cấp lại giấy phép lao độn2; cho người nước ngoài làm việc tại Việt
Nam)
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