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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
 

Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  ớ          ;                

          ị        thuộc thẩm quyền giải quyế       ả     của  

Sở L o  ộng – T  ơ           X   ội tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

  

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 kiểm 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 về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-LĐTB   ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và    hội về việc công bố thủ tục hành chính đư c sửa 

đổi, bổ sung l nh v c việc làm thuộc ph m vi chức năng qu n l  của Bộ Lao động – 

Thương binh và    hội; 

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-LĐTB   ngày 05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và    hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban 

hành, đư c sửa đổi, bổ sung và bị b i b  về l nh v c lao động, tiền lương thuộc 

ph m vi chức năng qu n l  nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và    hội; 

 ét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và    hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành; đư c sửa đổi, bổ sung; bị b i b  thuộc thẩm quyền gi i quyết và qu n lý 

của Sở Lao động Thương binh và    hội tỉnh Bắc K n   h       hi ti t   m th o   
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Nội dung thủ tục hành chính chi tiết đăng t i trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Bắc K n t i chuyên mục “Thủ tục hành chính” t i địa chỉ: 

http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx. 

Đ ều 2. Quyết định này có hiệu l c thi hành kể từ ngày ký. 

Đ ều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQ ,  ĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và    hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h); 

- Cục KSTT C - Văn phòng Chính phủ; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP (Ô.Thất); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng t i); 

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

L  T á  Hả  
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 ANH   C TTHC  ỚI  AN H NH; Đ  C   A Đ I       NG;  

 Ị   I    TH ỘC TH      ỀN GIẢI    ẾT V    ẢN L  CỦA 

   LA  ĐỘNG – TH  NG  INH V  X  HỘI TỈNH  ẮC  ẠN 

 (Ban hành kèm theo Quy t định số              /QĐ-UBND  

ngày        tháng 5 năm 2019  ủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

I        ụ    ủ  ụ              ớ            

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Đị    ểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Că   ứ pháp lý 

C    ỉ   

LĨNH V C LA  ĐỘNG VIỆC L    

1 

Cấp giấy phép 

ho t động cho 

thuê l i lao 

động 

27 ngày, 

kể từ khi 

nộp đủ h  

sơ h p lệ 

theo quy 

định 

Bộ phận tiếp nhận 

và tr  kết qu  của 

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

(Địa chỉ: Số 32, 

đường Trường 

Chinh, tổ 7B, 

P.Đức Xuân, 

TP.Bắc K n, tỉnh 

Bắc K n) 

Không 

Nghị định số 

29/2019/NĐ-CP ngày 

20/3/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành Kho n  3  Điều54 

Bộ luật Lao động về 

việc cấp phép ho t động 

cho thuê l i lao động, 

việc k  qu  và danh mục 

công việc đư c th c 

hiện cho thuê l i lao 

động 

2 

Gia h n giấy 

phép ho t động 

cho thuê l i lao 

động 

27 ngày, 

kể từ khi 

nộp đủ h  

sơ h p lệ 

theo quy 

định 

3 

Cấp l i giấy 

phép ho t động 

cho thuê l i lao 

động 

27 ngày, 

kể từ khi 

nộp đủ h  

sơ h p lệ 

theo quy 

định 

4 

Thu h i giấy 

phép ho t động 

cho thuê l i lao 

động 

17 ngày, 

kể từ khi 

nộp đủ h  

sơ h p lệ 

theo quy 

định 

5 

R t tiền k  qu  

của doanh 

nghiệp cho 

thuê l i lao 

động 

10 ngày, kể 

từ khi nộp 

đủ h  sơ 

h p lệ theo 

quy định 
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II        ụ    ủ  ụ                                   

TT  ố     ơ TTHC Tên TTHC 
T   Vă   ả     L      ị   

 ộ               

LĨNH V C LA  ĐỘNG VIỆC L   

C p tỉnh 

 

1 

BLĐ-TBVXH-

BKA-286142 

 

Đăng k  nội quy lao động 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 

dung của Bộ luật Lao động 

2 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286310 

Cấp Giấy phép lao động 

cho người lao động nước 

ngoài làm việc t i Việt 

Nam 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 sủa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đ u tư 

kinh doanh và TT C thucộc ph m vi 

qu n l  nhà nước của Bộ Lao động – 

TB&XH  

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTB   

ngày 30/10/2018 sủa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư liên quan đến 

thủ tục hành chính thuộc ph m vi chức 

năng qu n l  nhà nước của Bộ Lao 

động – TB&XH 

3 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286311 

Cấp l i Giấy phép lao 

động cho người lao động 

nước ngoài làm việc t i 

Việt Nam 

4 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286309 

 ác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao 

động 

C      ệ  

 

1 

LĐ-TBVXH- 

BKA-286146 

Gửi thang b ng lương, 

định mức lao động của 

doanh nghiệp 

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 

13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ quy định một số nội điều của 

Bộ luật Lao động về tiền lương 

 

  

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309393
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309393
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586443
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586443
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586444
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586444
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586445
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=586445
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III        ụ    ủ  ụ              ị        

TT  ố     ơ TTHC Tên TTHC 
T   Vă   ả     L      ị   

 ộ              

C p tỉnh 

LĨNH V C LA  ĐỘNG VIỆC L   

 

1 
B-BLD-286312-TT 

Thu h i giấy phép lao 

động 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 sủa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đ u tư kinh doanh và TT C 

thucộc ph m vi qu n l  nhà nước 

của Bộ Lao động – TB&XH 

2 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286138 

Thông báo về việc 

chuyển địa điểm đặt trụ 

sở, chi nhánh, văn 

phòng đ i diện của 

doanh nghiệp ho t 

động cho thuê l i lao 

động 

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 

20/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Kho n  3  Điều54 

Bộ luật Lao động về việc cấp phép 

ho t động cho thuê l i lao động, 

việc k  qu  và danh mục công việc 

đư c th c hiện cho thuê l i lao 

động 

3 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286139 

Báo cáo tình hình ho t 

động cho thuê l i lao 

động 

4 
BLĐ-TBVXH-

BKA-286140 

Báo cáo về việc thay 

đổi người qu n l , 

người giữ chức danh 

chủ chốt của doanh 

nghiệp cho thuê l i lao 

động 

 

 

 

 

  

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309140
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309140
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309204
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309204
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309267
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=309267
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