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BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

Số:        /BCTT-KTNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA 
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương
(Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 
lệ phí; 

Căn cứ 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;

Căn cứ 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 quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung 
danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:
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I. Sự cần thiết:
Ngày 05/10/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND trong đó quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP, trong đó có quy định cụ thể trường hợp gia hạn giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội ban hành Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021, trong đó 
ban hành mới danh mục thủ tục hành chính “gia hạn giấy phép lao động cho 
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”; sửa đổi, bổ sung danh mục 
thủ tục hành chính “cấp lại, xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động”, ...; các quy định về phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.

Qua rà soát thực tế, Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND quy định mức thu 
đối với trường hợp cấp lần đầu và cấp lại; đối với nội dung gia hạn, xác nhận 
người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động chưa được 
quy định.

Do đó, tại kỳ họp lần này, việc HĐND tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung 
danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 là cần 
thiết và đúng thẩm quyền. 

2. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với phương án quy định 
điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức thu do UBND tỉnh đề xuất, cụ thể như sau:

- Sửa đổi nội dung lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam quy định tại số thứ tự 3.2 mục 3 phần II về Danh mục, 
mức thu, tỷ lệ điều tiết và cơ quan thu của Phụ lục chi tiết phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương như sau: “Cấp lại, gia hạn”.
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-  Bổ sung nội dung, mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 
động: 450.000đồng/ 01 giấy xác nhận.

3. Về thời gian thực hiện: Thống nhất thực hiện từ 01/8/2021.
Trên đây là ý kiến của Ban Kinh tế - ngân sách, xin trình HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VP, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

   Trịnh Thúy Nga
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