BM-Lð-02.01
PHIẾU THẨM ðỊNH HỒ SƠ
CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ðỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 Cấp mới  Cấp lại

Cấp lại lần thứ:………………………….

I. THÔNG TIN CỦA LAO ðỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GPLð
1. Họ và tên: ....................................................... 2. Năm sinh: .............. 3. Giới tính: ....................
4. ðịa ñiểm làm việc: ...........................................................................................................................
5. Vị trí công việc:.......................................
6. Chức danh công việc: ....................................
7. Thời hạn cấp/cấp lại: ....................................... 8. Quốc tịch: ......................................................
9. Thời hạn chấp thuận của UBND tỉnh:…….
II. KẾT QUẢ THẨM ðỊNH
Thành phần
TT
hồ sơ
1

Văn bản ñề nghị cấp/cấp lại giấy phép

2

Giấy khám sức khỏe

3

Văn bản xác nhận không phải là người
phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự

Chi tiết thành phần

ðạt

Không ñạt

Cơ quan nước ngoài cấp
Cơ quan Việt Nam cấp
Văn bản xác nhận Nhà quản lý/giám ñốc
ñiều hành
Văn bản xác nhận là chuyên gia

4

Văn bản xác nhận là giám ñốc ñiều
hành, nhà quản lý; chuyên gia; lao
ñộng kỹ thuật

Bằng cấp trình ñộ kỹ sư, cử nhân trở lên
hoặc tương ñương
Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm
Giấy tờ chứng minh ñào tạo chuyên
ngành từ 1 năm trở lên

6

Văn bản chứng minh ñã ñược tuyển dụng
trước khi cử sang VN ít nhất 12 tháng

7

Văn bản cử người nước ngoài sang
làm việc tại VN

8

Hộ chiếu

9

Ảnh 4x6

10

Các giấy tờ liên quan khác

Số: .......................................................

III. KẾT LUẬN

 Hồ sơ ñầy ñủ, ñạt yêu cầu. ðề nghị cấp/cấp lại GPLð.
 Hồ sơ không ñầy ñủ hoặc không ñạt yêu cầu. ðề nghị không cấp/cấp lại GPLð.
 Ý kiến khác:
Hải Dương, ngày …… tháng …….năm ………
Lãnh ñạo Ban duyệt

Trưởng phòng

Cán bộ thẩm ñịnh
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