
CÔNG BỐ TTHC THEO LUẬT SỐ 69/2020/QH14, THÔNG TƯ SỐ 

20/2021/TT-BLĐTBXH VÀ THÔNG TƯ SỐ 21/2021/TT-BLĐTBXH  

1. Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, 

Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH và 

Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

 

TT TÊN TTHC ĐIỀU,                   

KHOẢN 

GHI CHÚ 

 

CẤP 

TTHC 

1 Chuẩn bị nguồn lao động của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

Điều 18 Luật 

Điều 3 TT21,  

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC mới 

ban hành 

Cấp 

trung 

ương 

2 Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng - 

1.005129 

Điều 20 Luật; 

Điều 5 TT 21 

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

3 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực 

tập từ 90 ngày trở lên – 2.002025     

Điều 39, 40 

Luật 

Điều 6 TT 21 

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

4 Báo cáo đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, 

cá nhân đầu tư ra nước ngoài – 

1.005060 

Điều 34 Luật; 

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

5 Báo cáo đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài của doanh 

nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận 

thầu công trình, dự án ở nước ngoài – 

1.005130 

Điều 31 Luật; 

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

6 Hỗ trợ người lao động phải về nước 

trước thời hạn do bị tai nạn lao động, 

tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến 

mức không đủ còn khả năng tiếp tục 

làm việc ở nước ngoài -2.001976 

Điều 10 QĐ 

40   

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

7 Hỗ trợ người lao động trong một số 

trường hợp rủi ro khi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng -2.001978  

Điều 11, 12, 

13, 15 QĐ 40 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

8 Hỗ trợ thân nhân của người lao động Điều 14 QĐ  
TTHC sửa 

đổi, bổ sung 
Cấp 



bị chết, mất tích trong thời gian làm 

việc ở nước ngoài - 1.005054  

40 (về nội dung 

của TTHC) 

trung 

ương 

9 Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát 

triển và ổn định thị trường lao động 

ngoài nước - 2.00198 

Điều 17 QĐ 

40 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

10 Hỗ trợ doanh nghiệp trong các trường 

hợp: (i) giải quyết rủi ro cho người lao 

động; (ii) đưa thi hài, di hài của người 

lao động bị chết về nước - 1.005050 

Điều 18, 19 

QĐ 40 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp 

trung 

ương 

11 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực 

tập dưới 90 ngày -1.0005132 

Điều 39, 40  

Điều 6 TT 21 

Điều 9, 18 TT 

20 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về nội dung 

của TTHC) 

Cấp tỉnh 

12 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp 

giao kết - 2.002028 

Điều 53 Luật 

 

TTHC sửa 

đổi, bổ sung 

(về tên và 

nội dung của 

TTHC) 

Cấp tỉnh 

 

2. Danh mục TTHC bãi bỏ: 10 thủ tục 

  

TT Tên thủ tục                    

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ 

Lĩnh               

vực 

Cơ quan 

thực 

hiện 

1 Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết 

cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài 

2.001971 

Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

Quản lý 

lao động 

ngoài nước 

Bộ Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

2 Cấp lại Giấy phép Hoạt 

động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước 

ngoài khi Giấy phép bị mất, 

bị cháy, bị hư hỏng.- 

1.005128 

Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020 

Quản lý 

lao động 

ngoài nước 

Bộ Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

3 Báo cáo đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài của 

các tổ chức sự nghiệp của 

nhà nước – 1.006921 

Như trên Như trên Như trên 



4 Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao 

tay nghề, ngoại ngữ cho 

người lao động đối với thị 

trường yêu cầu cao về tay 

nghề, ngoại ngữ - 2.002019 

Quyết định số 

40/2021/QĐ-TTg ngày 

31/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ 

việc làm ngoài nước 

Quản lý 

lao động 

ngoài nước 

Quỹ Hỗ 

trợ Việc 

làm 

ngoài 

nước 

5 Hỗ trợ học phí bồi dưỡng 

tay nghề, ngoại ngữ, kiến 

thức cần thiết cho người lao 

động -1.006928 

Như trên Như trên Như trên 

6 Hỗ trợ hoạt động quảng bá 

nguồn lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài -

2.001982 

Như trên Như trên Như trên 

7 Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, 

khai thác thị trường lao 

động mới của doanh nghiệp 

- 1.005044 

Như trên Như trên Như trên 

8 Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc 

làm ngoài nước - 2.001980 
Như trên Như trên Như trên 

9 Cấp Giấy chứng nhận tham 

gia Quỹ hỗ trợ việc làm 

ngoài nước của doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp, 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương - 

2.001972 

Như trên Như trên Như trên 

10 Hỗ trợ cung cấp miễn phí sổ 

tay về những thông tin cần 

thiết của thị trường lao động 

ngoài nước cho người lao 

động -1.006937 

Như trên Như trên Như trên 
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