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Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo diện Di chuyển
nội bộ trong doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH NIDEC SANKYO VN  15/08/2022

NỘI DUNG:
Kính gửi Quý Cơ quan! 
Theo Điều 3, NĐ 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giải thích "... di chuyển trong nội
bộ doanh nghiệp là DI CHUYỂN TẠM THỜI trong doanh nghiệp sang
hiện diện thương mại trên lãnh thổ VN và đã được doanh nghiệp nước
ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục". 
Vậy xin hỏi: Như thế nào được xem là di chuyển tạm thời? Và di chuyển
tạm thời được tính là bao nhiêu năm? 
Chi tiết Thư bổ nhiệm vui lòng xem file đính kèm. Cụ thể: 
CTy TNHH Nidec Sankyo Việt Nam 100% nhận vốn đầu tư và thuộc
quyền sở hữu của Nidec Sankyo Nhật Bản (Cty Mẹ) 
Ông Edahiro làm việc tại Cty mẹ 2 năm (2016 ~ 2018), được bổ nhiệm
sang Nidec Sankyo VN công tác từ 2018~2022 và tiếp tục nhận lệnh
gia hạn công tác đến 2024. 
Vậy trường hợp này Ông có được cấp GPLĐ theo diện Di chuyển nội bộ
trong doanh nghiệp theo Nghị định 152 không?  
Mong sớm nhận được giải đáp. Xin cảm ơn./. 

 File đính kèm: _31052022_114738_AMGiấy bổ nhiệm Mr
Edahiro.pdf

TRẢ LỜI:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày
30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho
tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trường hợp người lao động nước
ngoài làm việc cho CTy TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đáp ứng đủ điều
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kiện và được Công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang làm việc CTy TNHH Nidec
Sankyo Việt Nam từ năm 2018-2022 và tiếp tục được gia hạn làm việc tại
Việt Nam từ 2022 thì thuộc đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp và
được xem xét cấp giấy phép lao động theo quy định./.
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