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TỜ TRÌNH  

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp 

lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự thảo Nghị quyết quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động 

trên địa bàn tỉnh An Giang với những nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

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;  

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 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;  

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 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; 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 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; 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp 
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giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt 

là Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND). Trong đó quy định: Mức thu lệ phí cấp mới 

giấy phép lao động 600.000 đồng/01 giấy phép, cấp lại 450.000 đồng/01 giấy phép; 

Chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí thu được. Thời gian qua, việc thu lệ phí và kê 

khai, nộp, quản lý lệ phí đã được triển khai thực hiện tốt. 

Tuy nhiên, thời điểm thu lệ phí theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang, việc cấp, cấp lại giấy phép lao động được thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam; khi đó không có thủ tục gia hạn giấy phép lao động, vì vậy Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND không có quy định mức thu lệ phí gia hạn giấy phép lao động. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-

CP 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 (có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021) trong đó có quy định việc cấp, 

cấp lại và gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài; đồng thời 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 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực.  

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 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; theo đó Khoản 4 Điều 3 quy định như sau:“Lệ 

phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp 

phép do cơ quan địa phương thực hiện)” thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tại điểm d Khoản 2 Điều 5 quy định căn cứ 

xác định mức thu lệ phí như sau: “Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy phép lao động cho người nước ngoải làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, 

tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả cấp lại)”.  

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, tại điểm e 

Khoản 3 Điều 1 quy định như sau: “Lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao 

động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam”.  

Do đó, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động 
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nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện nay. 

Để phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch 

trong việc thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc ban hành 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn 

giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang là hết sức cần thiết.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh đồng 

thời góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục cấp, 

cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.  

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Xây dựng mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người 

nước ngoài thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí cũng như phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 

của địa phương.  

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đảm bảo công bằng, 

công khai, minh bạch và bình đẳng; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách 

nhà nước. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan 

soạn thảo, chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, lấy ý kiến góp ý 

của các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời đăng tải toàn bộ nội 

dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.  

Sau khi lấy ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh các dự thảo văn bản gửi 

Sở Tư pháp để tổ chức thẩm định đúng theo quy định và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh.    
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Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

An Giang thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết có 03 Điều, cụ thể: 

- Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia 

hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, 

tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết. 

2. Nội dung cơ bản 

Nghị quyết quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp 

lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, nội dung gia hạn 

giấy phép là nội dung mới theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021. 

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên 

địa bàn tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang xem xét, quyết định. 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KTTH, TH. 

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết và tài liệu liên quan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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