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DỰ THẢO   

  

THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 

11 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI 

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; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy 

định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi chung là Thông tư số 

45/2015/TT-BLĐTBXH). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 như sau: 

“a) Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau: 

“b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc 

thiểu số bao gồm: danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định 

tuyển dụng của những người lao động trong danh sách;” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 như sau: 



“c) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết 

tật và người dân tộc thiểu số bao gồm: danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc 

thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ 

tạm trú của những người lao động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc 

quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH 

1. Sửa đổi, bổ sung đoạn: “Là chủ hộ/người đại diện cho hộ gia đình cư trú 

tại:........................................................................................................................... ...” tại Mẫu số 

01b và Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH như sau: “Là người 

đại diện cho hộ gia đình đình cư trú tại: .................................................................. 

Giấy ủy quyền số: ........................................ Ngày: ....................  Do: ............................. ủy 

quyền” 

2. Bỏ đoạn:  “Do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng thực” tại khoản 4 mục I Mẫu số 02 

ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2017. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội để hướng dẫn kịp thời./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ủy ban Trung ước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
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THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Doãn Mậu Diệp 



- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: VT, CVL (30 bản). 

  

  


