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So: 47/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày -Th tháng 6 nám 2022 

QUYET B!NH — 
Uy quyn cho So' Lao dng - Thtrong binh và Xã hivà TrirO'ng Ban Quãn l 
các Khu cong nghip thrchinnhim vi quail 1 nhà nirO'cv sfr-dyng ngirb'i 

lao dng nu'&c ngoài cüa nhà thu thuc thm quyn 
cüa Chü tjch Uy ban nhân tinh 

ciiU TICH UY BAN NHAN-DAN TINH BA R!A  - VCJNG TAU 

Can c&Lut Td chic chInh quyn d.iaphuv'ng ngày 19/6/2015, Lut tha di, 
bô sung m5t so diêu cza Lut tO chic ChInh phi và Luat  TO chic chInh quyên d'ja 

phwong ngày 22/11/2019; 
Cvän  ci Nghj djnh 5 152/2020/ND-CF ngày 30/12/2020 cia ChInh phz quy 

djnh ye ngztô'i lao dng ntthc ngoài tgi Vit Nam và tuyên dyng, quán l ngwài lao 
dóng Viêt Nam lam vic cho tO chzc, cá nhán ntthc ngoài tai Viêt Nam; 

Theo d nghj cia Giám dc SO'Lao dç5ng - Thuvng binh vàXä h5i ti T& trInh 
s 543/TTr-SLDTBXH ngày 22/3/2022 và d nghj cia Giám dóc Sà Ni vii tgi Ta 
trinh sO 2 71/TTr-SNV ngàv 02/6/2022. 

QUYET IHNH: 

Diu 1. Uy quyn cho Giám dc S& Lao dng - Thucmg binh và Xã hOi  và 
Trithng Ban Quãn l các Khu cong ng1iip tinh thirc hin nhim v1 quãn l nha 
nuâc ye sir ding nguôi lao dng n'irrc ngoài cüa nba thâu theo quy djnh ti Diêu 5 
Nghj dlnh  sO 1 5212020/ND-CP cüa ChInh phü, cii the nhu sau: 

1. Giám dc S& Lao dng — Thuang binh và Xà hi xem xét, quyt djnh vic 
nhà thâu (dôi vói cac gói thâu nm ngoài các khu cong nghip) duqc tuyên ngi.ri 
lao dng nilóc ngoài vào các vj tn cong vic không tuyên duqc ngizii lao dng Vit 
Nam. 

2. Tru&ng Ban Quãn l các Khu cOng nghip xem xét, quyêt djnh vic nhà 
thâu (doi vri các gói thâu näm trong các khu cong nghip) ducic tuyên ngu1i lao 
dng nuic ngoài vào các vj trI cOng vic khOng tuyen duqc ngis&i lao dng Vit 
Nam. 

Thcñ hn üy quyn là 05 näm, k tr ngày Quyt djnh nay có hiu hrc. 

Diu 2. To chüc th?c hiên: 

1. Giám die S Lao dng - Thucmg binh và Xã hi và Tri.râng Ban Quàn l 
các Khu cOng nghip chju trách nhim tmrc UBND tinh và tnrâc pháp lut ye vic 
thrc hin ni dung dugc üy quyên. 
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2. Ban Quân 1 các Khu cong nghip tinh có trách nhim báo cáo tInh hInh 
thirc hin nhim v ducic üy quyên ye UBND tinh (thông qua Sâ Lao dng — Thircmg 
binh và Xã hôi). 

3. So Lao dng — Thucng binh và Xã hi là CG quan tng hqp s 1iu và báo 
cáo den B Lao dng — Thizang birth và Xã hi và UBND tinh ye ni dung duçic üy 
quyên ti Quyêt djnh nay truOc ngày 31 tháng 12 hang näm. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu liic k tü ngày k và thay 1h Quyt djnh so 
2720/QD-UBND ngày 29/11/2013 cüa Chü tjch UBND tinh üy quyén thçrc hin 
nhim vv quàn 1 nhà niiOc ye nguOi lao dng nithc ngoài thuc thârn quyên cüa 
Chü tjch UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giáni dc các SO: Lao dng - Thung 
binh và Xâ hi, Ni vr; Tru&ng Ban Quãn l các Khu cong ngiiip tinh; ThU truOng 
các cci quan và dan vj có lien quan chju trách nhimthi hành quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu4; 
- BO Lao dng - Thi.rcmg binh và Xã hi (b/c); 
- Chñ ticli; các PCT UBND tinh (b/c); 
- Các s, ban, ngânh thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thnh phô; 
- Li.ru VT, VX5. 

Nguyn Van Th9 
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