
BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        VÀ XÃ HỘI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

         Số:  1638/QĐ-LĐTBXH          Hà Nội, ngày  17 tháng 10 năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước   

   

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 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; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Cục Quản lý lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Department 

of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB. 

Điều 2. Cục Quản lý lao động ngoài nước có nhiệm vụ: 

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ: 

a) Các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

b) Chiến lược, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình, dự án, đề án  

về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cơ chế, 

chính sách đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 
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c) Các văn bản thỏa thuận, nội dung đàm phán về người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước, vùng 

lãnh thổ và các tổ chức quốc tế. 

d) Tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 

hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực được giao. 

đ) Quy định về nội dung, chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo phân công của Bộ. 

3. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ 

về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

4. Nghiên cứu, định hướng và thực hiện các biện pháp ổn định và phát 

triển thị trường lao động ngoài nước. 

5. Thẩm định, trình Bộ cấp, đổi và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

6. Hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng, báo cáo đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.  

7. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; quản lý hoạt động bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

8. Chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

9. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

10. Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp 

luật.  

11. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

12. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn lao động và khả năng cung 

ứng lao động của Việt Nam với thị trường lao động ngoài nước. Chủ trì tổng kết, 

đánh giá, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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13. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê đối tượng quản lý theo phân công 

của Bộ. 

14. Hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với đại diện quản lý 

lao động Việt Nam của Bộ làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

của Việt Nam ở nước ngoài.  

15. Giúp Bộ quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động 

trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. 

16. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực được phân công.  

17. Nghiên cứu khoa học, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

18. Chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.  

19. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

20. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài 

chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ. 

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.  

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước:  

1. Cục Quản lý lao động ngoài nước có Cục trưởng và một số Phó Cục 

trưởng; 

2. Các phòng chức năng: 

a) Phòng Đài Loan, Âu, Mỹ; 

b) Phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi; 

c) Phòng Nhật Bản, Đông Nam Á; 

d) Phòng Pháp chế - Thanh tra; 

đ) Phòng Thông tin - Tuyên truyền; 

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

g) Văn phòng Cục. 

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm ban 

hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Cục; 

quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng và Văn phòng trực thuộc; quản lý, 
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phân công, sắp xếp nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động để thực 

hiện chức năng nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Cục Quản lý lao động ngoài nước có tư cách pháp nhân, có con 

dấu, tài khoản riêng theo quy định. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1012/QĐ - LĐTBXH ngày 08 tháng 7 n0ăm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước.  

 Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7;   

- Lưu: VT, TCCB.  

   

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 

 


