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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2017/NQ-HĐND ThànhphốHồ ChíMinh, ngày 07 tháng 12 năm 2017 

NGHỊ QUYÉT 
về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU 

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và Lệ phí; 

Căn cứ 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 ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyêt định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 7230/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 720/BC-
HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tê - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
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thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 
làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ 
quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động 
cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên 
địa bàn thành phố. 

2. Tổ chức thu lệ phí: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố; 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. 

3. Nội dung và mức thu: 

- Cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép. 

- Cấp lại giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép. 

4. Thu, nộp lệ phí: 

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước 
và thực hiện kê khai, nộp, quyết toán lệ phí theo các quy định pháp luật. 

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này 
thống nhất trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ 
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họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018; bãi bỏ nội dung quy định mức thu lệ phí cấp giấp phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Khoản 4 Mục II của Phụ 
lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân thành phố./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 


