
HQI BONG NTIAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH HA GIANG Bc 1p - Tr do - Hnh phác 

S& 09 /20221NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGHj QUYET 
Sfra di, b sung khoãn 2 Biu 1 Nghj quyt s 77/20171NQ-HDND 
ngày 24 tháng 4 nãm 2017 cüa Hi ding nhân dan tinh Ha Giang 

quy dinh v thu 1 phi cp giy phép lao dung cho 
ngrôi nuó'c ngoài lam vic trên dja bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NIIAN DAN TiNH HA GIANG 
KIiOA XVIII- K HQP TBIJ' BAY 

Can c& Luçt td chtc CiiInh quyn dja phu-ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát tha dôi, bô sung mçät so diêu cüa Lugt TO chz-c Chinh phz và Lut TO chz-c 
ChInh quyên djaphwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can c Lugt PhI và lçphi ngày 25 tháng 11 nám 2015; 

Can thNghj djnh sd 120/2016/ND-C'P ngày 23 tháng 8 nám 2016 cña ChInh 
phü quy a'jnh chi tiêt thi hành mçt so diêu cüa Luc2t PhI và lçphI; 

Can cii- Nghj djnh s 152/2020//ND-CF ngày 30 tháng 12 nàm 2020 cza 
ChInh phü quy djnh ye ngzr&i lao dng nu-ác ngoài lam viçc tgi Vit Nam và tuyên 
dung, quán lj lao dç5ng Viçt Nam lam vic cho to ch&c, cá nhán nzthc ngoài tgi 
Vit Nam, 

Can th Thông tu- s 85/2019-IT-BTC ngày 29 tháng 11 näm 2019 cza Bô Tài 
chinh hu'óng dan ye phi và l phi thu5c thám quyên quyêt djnh cüa HDND tinh, 
thành phO trec thuç5c Trung u-o'ng; 

Can c& Thông tu- sO' 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 näm 2021 cña b5 
Tài chIn/i tha dôi, hO sung m(3t so diêu cüa Thông tu- 85/2019/77'-BTC ngày 29 
tháng 11 nám 2019 cza B5 Tài chInh, 

Xét T& trInh so 37/TFr-UBND ngày 31 tháng 5 nám 2022 cña Uj ban nhân 
dan tinh ye vic. sfta dOi, hO sung khoán 2 Diéu 1 Nghj quyét sO 77/201 7/NQ-
HDND ngày 24tháng 4 näm 2017 cüa Hi dông n/ian dan tinh Ha Giang quy 
djnh ye lç phi cap giáy phép lao dng cho ngwO'i nu'ó'c ngoài lam viçc trên dja bàn 
tinh Ha Giang; Báo cáo thám tra sO 11/BC- VHXH ngày 12 tháng 7 nam 2022 cüa 
Ban Van hóa - Xä hi Hi dOng nhán dan tin/i; kiên tháo lugn cia dgi biêu Hi 
dng n/ian dan tin/i tgi k,) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Sra di, b sung khoân 2 Diu 1 Nghj quy& s 7712017/NQ-HDND 
ngãy 24 tháng 4 nm 2017 cUa Hi dông nhân dan tinh Ha Giang quy djnh ye 1 



2 

phi cp giy phép lao ctng cho ngu&i lao dng nixâc ngoài lam vic trên dja bàn 
tinh Ha Giang, ci the nhu sau: 

1. Cp giy phép lao dng: 600.000 dng/0 1 giy phép 

2. Cp li giy phép lao dng: 450.000 dng/0l giy phép 

3. Gia hn giy phép lao dng: 450.000 dng/01 gi&y phép 

Diu 2. HOi  ding nhãn dan tinh giao U5r ban nhan dan tinh th chüc th1rc hin. 

Diu 3. Ngh quyt nay d ctizqc Hi dng nhân dan tinh Khóa XVIII, K' hçp 
thfr bay thông qua ngày 15 tháng 7 nm 2022, có hiu hrc thi hành k tir ngày 01 
tháng 8 näm 2022./. 

Noi nhn: 
- Uy ban Thu0ng vi Qu6c hOi; 
- Ban Cong tác dai  biu, UBTVQH; 
- VAn phOng Quôc hi, VAn phOng ChInh phU; 
- Uy ban Trung lwng MYQ Vit Nam; 
- BO Tài chInh; 
- B Lao dtng - Thuang binh và X hi; 
- Citc Kiôm tra vAn ban QPPL - B Tu pháp; 
- 1Tr Tinhy, HDND, UBND tinh, UBMTFQ tinh; 
- Doàn DBQH khOa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khóa XVffl; 
- Các s&, ban, ngAnh, doAn the cp tinh; 
- TTr I1DND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang, Dâi PT-TH tinh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo tinh; 
- Ltru: VT, HDND (ib). 

Thào Hng Son 
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