
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG  

 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:               /SLĐTBXH-CSVL 

V/v báo cáo tình hình sử dụng  

lao động người nước ngoài  

06 tháng đầu năm 2022  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức  

                có trụ sở nằm ngoài các Khu công nghiệp 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 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 quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài: “Trước ngày 05 tháng 7 và 

ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng 

đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 

07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 

tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 

6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo”. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức có trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp có sử dụng lao động người 

nước ngoài khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện các báo cáo định kỳ 

a) Báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/06/2022. 

- Mẫu báo cáo: theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

152/2020/NĐ-CP (Phụ lục I đính kèm Công văn này). 

b) Cập nhật chi tiết thông tin người lao động nước ngoài đang được doanh 

nghiệp sử dụng đến thời điểm 14/6/2022 để tổng hợp và báo cáo (theo mẫu tại 

Phụ lục II đính kèm Công văn này). 

(Để tải Phụ lục I và Phụ lục II, đề nghị doanh nghiệp vào Trang thông tin điện tử 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 

http://ldtbxh.danang.gov.vn  chọn mục Thông tin chỉ đạo điều hành  chọn Biểu mẫu 

báo cáo  chọn năm 2022  chọn biểu mẫu báo cáo theo Phụ lục I và Phụ lục II). 

c) Thời hạn báo cáo: trước ngày 15/06/2022. 

       Lưu ý: 

- Đến ngày 15/6/2022, trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài (doanh 

nghiệp/cơ quan/tổ chức) không thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng người lao 

động nước ngoài đến Sở Lao động -Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng xem 

như không còn nhu cầu sử dụng những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy 

phép lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện 

việc thu hồi giấy phép lao động đã cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 
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152/2020/NĐ-CP (Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không 

thực hiện đúng quy định tại Nghị định này) và sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức 

năng tiến hành kiểm tra và xử phạt đối với các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 

17/01/2022 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng”. 

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài đang làm việc tại đơn vị là 

một trong những cơ sở để Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng giải 

quyết các đề nghị liên quan đến sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo. 

2. Thực hiện việc thu hồi và hoàn trả giấy phép lao động hết hiệu lực được 

quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Đối với những trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực được quy định tại 

khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động thu hồi giấy 

phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi. Riêng 

trường hợp người sử dụng lao động không thu hồi được GPLĐ của người lao động 

nước ngoài để hoàn trả Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố, đề nghị thực 

hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục III đính kèm. 

3. Thời hạn thực hiện 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng 

Chính sách việc làm - Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng, Địa 

chỉ: Quầy 11, Tổ 01 cửa - Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường 

Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (doanh nghiệp chuẩn bị 02 bản báo 

cáo để đóng dấu tiếp nhận và doanh nghiệp giữ 01 bản), đồng thời gửi bản mềm vào 

địa chỉ email: linhnta@danang.gov.vn trước ngày 15/6/2022. 

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Chính sách việc làm, 

số điện thoại: 02363.822022 (gặp Đ/c Linh)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Công an TP; 

- BHXH TP;                        (phối hợp  

- UBND các quận huyện;    thực hiện) 

- Phòng LĐTBXH; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, CSVL (Linh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nam 
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