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     UỶ BAN NHÂN DÂN 
         TỈNH PHÚ THỌ

     Số: 2114/QĐ - UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phú Thọ, ngày 23  tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 qui định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 
động và quan hệ lao động; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ qui 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;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản 
số 59/TTr - SLĐTB&XH ngày 28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý 
Nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và chịu trách nhiệm trước UBND 
tỉnh, trước pháp luật về thực hiện công việc được ủy quyền: 

1. Nhiệm vụ ủy quyền, gồm: Chấp thuận những vị trí công việc được sử dụng 
người lao động nước ngoài; Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao 
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động; Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên 
thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động), trong đó:

- Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ thực hiện các nhiệm vụ 
được ủy quyền nêu trên tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Cụm 
công nghiệp Đồng Lạng, Bạch Hạc.

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ 
được ủy quyền nên trên tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ trừ những trường hợp đã ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh.

2. Thời hạn ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

926/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Quản lý các Khu công 
nghiệp Phú Thọ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, 
Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thực 
hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


