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Ngày 15/08/2017, BLĐTBXH ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao
động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.
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Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn

thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử

dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy

phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy

phép lao động cho người lao động nước ngoài làm

việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3

của dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại

Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định

số 11/2016/NĐ-CP.

2. Người sử dụng người lao động nước ngoài theo

quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số

11/2016/NĐ-CP.

3. Cơ quan chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động

nước ngoài là Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh

tế và khu công nghệ cao trong trường hợp được ủy quyền

theo quy định của pháp luật.4. Tổ chức, cá nhân khác có

liên quan.

4. Cơ quan cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 3

của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số

11/2016/NĐ-CP (sau đây được viết tắt là Thông tư số

40/2016/TT-BLĐTBXH).

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 10

năm 2017.
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