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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ  
 

CHÍNH PHỦ  
 
 

Số: 196/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Trung 

tâm dịch vụ việc làm. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành 

lập, gồm: 
a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 
thành lập; 

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp 
Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này. 

3. Tổ chức, cá nhân liên quan đến thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch 
vụ việc làm. 

Điều 3. Điều kiện thành lập 
1. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. 
2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 
3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).  
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4. Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ 
việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, 
định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức 
và người lao động. 

5. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.  
6. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo 

đảm theo quy định của pháp luật. 
7. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 2 Nghị định này khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.  

Điều 4. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể  
Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 
của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 
lập và Điều 3 Nghị định này. 

Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm 
1. Hoạt động tư vấn, bao gồm: 
a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi 

học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; 
b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả 

năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong 
nước và ngoài nước; 

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và 
phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; 

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử 
dụng lao động. 

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo 
yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: 

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần 
tuyển lao động; 

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; 
c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, 

đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; 
d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.  
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo 

kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật. 
5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề 

khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài 
làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. 

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm. 
7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. 
8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 
9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Tên gọi, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm 
1. Tên của Trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm: “Trung tâm dịch vụ việc làm” 

kèm theo tên địa phương hoặc tên cơ quan quản lý Trung tâm. 
2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm: 
a) Lãnh đạo của Trung tâm dịch vụ việc làm gồm: Giám đốc và một số Phó 

Giám đốc;  
b) Bộ máy giúp việc của Giám đốc gồm các phòng chuyên môn, phòng phục 

vụ. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, người 
có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm quyết định số lượng và tên gọi các 
phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 7. Quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm 
1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 
2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề. 
3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo 

quy định của pháp luật. 
4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm 

của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động. 
5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí. 
6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật. 
7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động 

theo quy định của pháp luật.  
Điều 8. Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm 
1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm dịch vụ việc làm. 
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2. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

3. Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

4. Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở 
Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, 
người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm. 

6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu 
hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa 
vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong 
thời gian 12 tháng. 

7. Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

8. Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

9. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, Trung tâm phải thông báo 
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về: Quyết định thành lập Trung 
tâm, địa điểm đặt trụ sở chính và số điện thoại của Trung tâm. 

Trước 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Trung tâm dịch vụ việc làm có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi 
Trung tâm đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động. 

10. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung 
tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
1. Thực hiện quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm trong phạm vi cả nước. 
2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các Trung tâm 

dịch vụ việc làm toàn quốc. Đối với những địa phương đã có Trung tâm dịch vụ 
việc làm khu vực thì không quy hoạch Trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương. 

3. Quyết định thành lập Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm thuộc Bộ để 
phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm; thực hiện một số dịch vụ 
công; kết nối, điều tiết hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo thị trường 
lao động toàn quốc.  
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4. Quyết định thành lập các Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực để hỗ trợ, 
hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khu vực về dịch vụ việc làm; chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp; kết nối, điều tiết hệ thống thông tin thị trường lao động 
và dự báo thị trường lao động phạm vi khu vực và nhiệm vụ được quy định tại 
Điều 5 Nghị định này. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thành lập và hoạt động của Trung tâm 
dịch vụ việc làm. 

6. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của Trung tâm dịch vụ 
việc làm. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý, 

sử dụng phí dịch vụ việc làm.  
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thống nhất 

việc quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm theo quy định của Nghị định này. 
2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm; bảo đảm cơ sở 

vật chất, trang thiết bị; quyết định số vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí hoạt động 
thường xuyên của Trung tâm thuộc quyền quản lý. 

 3. Kiểm tra, thanh tra hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm dịch vụ việc 
làm thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
hoạt động của Trung tâm thuộc quyền quản lý định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc 
đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn theo quy định 
sau đây: 

a) Xây dựng quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn 
thuộc thẩm quyền quản lý gồm một số nội dung cơ bản như sau: đánh giá thực 
trạng hoạt động của hệ thống Trung tâm trên địa bàn; dự báo về thị trường lao 
động để xác định số lượng và cơ cấu của hệ thống Trung tâm trên địa bàn; nhu 
cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; số vị trí việc làm và kinh phí hoạt động 
thường xuyên; 

b) Phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm trên địa bàn trong thời hạn 06 
tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Thời gian quy hoạch tối thiểu 
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là 05 năm, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất 01 Trung tâm thuộc ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

c) Gửi 01 bản quy hoạch về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
2. Rà soát, sắp xếp lại Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn phù hợp với 

quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
3. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, chấn chỉnh hoạt động của 

các Trung tâm thuộc quyền quản lý.  
Đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm đang thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đổi tên theo quy định 
tại Nghị định này để bảo đảm tính liên tục của việc thực hiện chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp.  

4. Quyết định số vị trí việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm và bảo đảm 
kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm thuộc quyền quản lý. 

5. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Trung tâm dịch 
vụ việc làm trên địa bàn. 

6. Khen thưởng và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 
7. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thành lập và 

hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý định 
kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 13. Quy định chuyển tiếp 
Sau 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Trung tâm giới 

thiệu việc làm thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và 
hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05 
tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
19/2005/NĐ-CP nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này thì được tiếp tục hoạt 
động theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp không đủ điều kiện thì phải 
chấm dứt hoạt động. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014. 
2. Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ 

quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 
và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể 
từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
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Điều 15. Trách nhiệm thi hành 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, người đứng đầu cơ quan do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 


