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 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 276/CV-SĐ7.09 

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Sông Đà 7.09 về việc giải trình nhu 

cầu sử dụng người lao động nước ngoài.  

Sau khi xem xét nội dung Công văn, đối chiếu với các quy định tại Bộ luật Lao 

động năm 2012, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 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, Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 

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..., Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 

10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn khác. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

 1. Công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty kê 

khai chưa đầy đủ các mục theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội như: chưa kê khai loại hình doanh nghiệp; tổng số lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, trong đó số người lao động nước ngoài; lĩnh vực kinh doanh, 

hoạt động... 

2. Về vị trí công việc: Công ty xác định là “Chuyên gia thiết bị” . Theo quy định 

tại mục 1 mẫu số 1 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH 

có quy định về vị trí công việc công ty lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản 

lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật. 

3. Về thời hạn làm việc của người lao động Công ty xác định từ ngày 

30/12/2020 đến ngày 31/01/2021. Tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: 

"… Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, 

người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 

này đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Như 
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vậy là chưa đúng theo quy định, vì thời điểm báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài là ngày 08/12/2020. 

4. Về hình thức làm việc: Công ty xác định là “Tham gia thực hiện gói thầu tại 

Việt Nam”. Tuy nhiên, tại Điều 5 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của 

Chính phủ có quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu như sau: 

 “Điều 5. Sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu 

1. Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê 

khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước 

ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao 

động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có 

kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà 

thầu thực hiện gói thầu…”. 

 Hình thức làm việc của người lao động nước ngoài đề nghị công ty xem xét và 

xác định rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 

03/02/2016. 

5. Về lý do sử dụng người lao động nước ngoài: chưa cụ thể lý do phải sử dụng 

người lao động nước ngoài như: tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu 

có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được 

người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài... 

6. Một số trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam nhưng người 

sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài. Cụ thể: 

- Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính 

phủ tại Việt Nam (Khoản 3 Điều 172 Bộ luật Lao động); 

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ 

(Khoản 4 Điều 172 Bộ luật Lao động); 

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống 

kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới 

sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện 

đang ở Việt Nam không xử lý được (Khoản 5 Điều 172 Bộ luật Lao động); 

- Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng 

người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động cấp tỉnh (Khoản 8 Điều 172 Bộ luật Lao động); 

- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành 

hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn 

không quá 90 ngày trong 01 năm (điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 02 năm 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); 

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài 

có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam (điểm h 

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính 
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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); 

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên (điểm i Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 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 mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm) 

Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị Công ty TNHH Sông Đà 7.09 rà soát, 

nghiên cứu và thực hiện giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng 

quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Lao 

động- Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Việc làm), điện thoại 02063.953.376 

để phối hợp./. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVL (02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân  
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