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Không 
Có 

Không ( lao động 
chuyển chủ) 

Lao động về 
nước theo 
hạn định 

Hai đến bốn tháng trước 
ngày hết hạn hợp đồng, 
chủ lao động và lao động 
phải gửi giấy tờ xin phép 
tiếp tục hợp đồng lên Bộ 
Lao Động 

Hai đến bốn tháng trước ngày 
hết hạn hợp đồng, chủ lao động 
và lao động phải chuẩn bị giấy 
tờ gửi lên Bộ Lao Động thông 
báo việc hết hạn hợp đồng và 
xin giấy chuyển chủ mới 

Chủ hiện tại và lao động có 
muốn tiếp tục hợp đồng? 

Bộ Lao Động kiểm tra 
xét duyệt và phát hành 
giấy phép thuê mướn 3 
năm tiếp theo 

Giấy phép lao động 
mới có hiệu lực ( nếu 
không có thay đổi gì 
khác như về nước, đổi 
chủ, bỏ trốn…) 

Bộ Lao Động kiểm tra 
xét duyệt và phát hành 
giấy phép chuyển chủ 

Trước ngày hết 
hạn hợp đồng 
cũ nếu không 
chuyển chủ 
thành công 

Chuyển chủ thành 
công ( phải trước 
ngày hết hạn hợp 
đồng 14 ngày)  

Lao động về 
nước theo 
hạn định 

Chủ mới và lao 
động kí hợp 
đồng 

Trong vòng 3 ngày, chủ 
mới phải thông báo với 
chính quyền địa phương, 
làm thủ tục hết hạn hợp 
đồng và chuyển chủ cho 
lao động 

Trong vòng 15 ngày sau 
khi chủ mới và lao động 
kí hợp đồng, chủ mới phải 
thông báo và xin Bộ Lao 
Động để tiếp nhận lao 
động 

Bộ Lao Động 
kiểm tra xét 
duyệt và phát 
hành giấy phép 
thuê lao động 
mới 

Giấy phép lao 
động mới sẽ có 
hiệu lực ( nếu 
không có thay đổi 
gì khác như về 
nước, đổi chủ, bỏ 
trốn…) 
 


