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CÔNG BÁO/Số 14+15+16/Ngày 31-12-2009
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 54/2009/Qð-UBND

Long Xuyên, ngày 02 tháng 12 năm 2009

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

QUYẾT ðỊNH
V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao ñộng nước ngoài làm việc
trên ñịa bàn tỉnh An Giang
________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui ñịnh về
tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BLðTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số số
34/2008/Nð-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
135/TTr-SLðTBXH ngày 18/11/2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý lao ñộng
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 2. Giao Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quyết này; ñịnh kỳ hàng tháng, quý, năm báo
cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh
ðiều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng, Thương
binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch - ðầu tư, Ngoại vụ, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và các doanh nghiệp có sử dụng
lao ñộng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(ñã ký)
Lê Minh Tùng
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