ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Số:

45" /2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Thành phố Hồ Chí Mình, ngày 06 thảng 5 năm 2016

QUYỂT ĐỊNH
về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy ỉao động
của người sử dụng ỉao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật
Lao động;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại
Tờ trình số 8005/TTr-SLĐTBXH-VL ngày 11 tháng 4 năm 2016 và ý kiến của
Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 862/STP-VB ngày 01 tháng 3 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của
người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
lẵ Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ
đăng ký Nội quy lao động đối với:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của
tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vôn
điều lệ; Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
b) Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;
c) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức
kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa,
giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài;

d) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp
thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo
hợp đồng lao động; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị
sự nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phổ có thuê mướn, sử dụng
lao động theo họp đồng lao động.
2. Phân cấp cho ủy ban nhân dân quận, huyện tiép nhận hồ sơ đăng ký
Nội quy lao động đối với:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần không
thuộc Khoản 1 Điều này, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân;
b) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp
thuộc quận, huyện có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
c) Họp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
3. Khi thực hiện việc phân cấp theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng
con dấu của đơn vị mình.
4. Định kỳ vào ngày 08 hàng tháng, ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình và số lượng người sử dụng
lao động đăng ký nội quy lao động để tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân
Thành phố về tình hình chấp hành pháp luật lao động, tình ninh thực hiện việc
phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của các loại hình doanh nghiệp
trên địa bàn Thành phổ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc
Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xa hội;
- Cục Việc làm - Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- TTUB : CT, các PCT,
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;
- ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
/
- Các Phòng NCTl-I, TTpB;
- Lưu VT (VX-TC) 55
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