
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:  1615 /QĐ-LĐTBXH 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục các vị trí công chức, viên chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh 

mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, 

chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ  

  

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1. Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làm việc 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động  - Thương binh và 

Xã hội. 

2. Người có chức vụ quyền hạn sau khi thôi giữ chức vụ trong các lĩnh 

vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động  - Thương binh và Xã hội. 

Điều 2. Danh mục các vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản 

lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  

a) Thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng, báo cáo đưa người đi làm việc ở 

nước ngoài; hồ sơ cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

https://snv.bacgiang.gov.vn/documents/21451/7407483/1563853798680_59.signed_2.pdf/c5d99b78-5542-4022-999f-b0d6c62e313e


 

 

b) Thẩm định hồ sơ cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng, trung cấp; cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí giáo dục nghề nghiệp 

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

giải thể trường cao đẳng, trung cấp, phân hiệu của các trường cao đẳng, trung 

cấp.  

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp. 

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

d) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc hủy bỏ, thu hồi 

thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động 

hoặc thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia. 

e) Lập phân bổ kinh phí cho giáo dục nghề nghiệp. 

3. Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu 

đãi đối với người có công: 

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giám định, giám định lại thương tật, hồ sơ 

xác nhận các đối tượng người có công, hồ sơ cấp lại, đổi bằng Tổ quốc ghi công. 

b) Tiếp nhận, thẩm định giải quyết trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác 

đối với người có công. 

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đưa thương binh, bệnh binh và đối tượng 

người có công khác vào, ra các cơ sở điều dưỡng người có công. 

4. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn 

a) Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

b) Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm hàng 

hóa đặc thù thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ kiểm định viên, kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động. 



 

 

5. Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 

Việt Nam 

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao 

động nước ngoài, cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xác 

nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật. 

b) Thẩm định cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp. 

Điều 3. Danh mục các vị trí người có chức vụ quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 

tác xã sau khi thôi giữ chức vụ 

1. Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

 2. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng, trung cấp; cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí giáo dục nghề nghiệp. 

3. Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi 

đối với người có công. 

4. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn. 

5. Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Điều 4. Thời hạn thực hiện 

1. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là từ đủ 02 năm đến 05 năm. 

2. Thời hạn mà người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ 

chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ 

chức vụ  là  02 năm (đủ 24 tháng). 

Điều 5. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng.  



 

 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù 

hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và 

được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4.  Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức. 

Điều 6. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 

1. Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này 

sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn 

được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của địa 

phương. 

2. Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố 

trí, phân công nhiệm vụ. 

Điều 7. Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 

1. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

2. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

3. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền 

xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

4. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 

tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong 

trường hợp khách quan khác. 

Điều 8. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt 

1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định 

kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị 

trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu 

cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung. 

2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian 

công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Hàng năm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội căn cứ vào Danh mục các vị trí công chức, viên chức 

không giữ chức vụ, lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong 

các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  



 

 

quy định tại Điều 2 Quyết định này và danh mục theo Luật Phòng, chống tham 

nhũng, các quy định của các Bộ, ngành liên quan để xây dựng, ban hành và công 

khai Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức của năm liền kề và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua 

Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12.  

b) Tổng hợp danh sách người có chức vụ quyền hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi 

giữ chức vụ và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Tổ chức 

cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ 

a) Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp theo dõi việc thực hiện Kế hoạch định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các đơn vị thuộc Bộ, ngành; danh sách người 

có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ. 

b) Tổng hợp ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội trong quá trình thực hiện; đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, 

quyết định.  

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực 

hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội.  

Điều 10. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh 

Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng 

đầu tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 10; 

- - Văn phòng Chính phủ; 

- - Thanh tra Chính phủ; 

- - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

- - Cơ quan TW của Đảng, các đoàn thể; 

- - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Vụ TCCB. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Đào Ngọc Dung  
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