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Trích yếu: 

Thông tư quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn số tiền và hạng mục thu phí đối với Cơ sở dịch 

vụ việc làm tư nhân, Cơ sở dịch vụ việc làm kinh doanh thuê người nước ngoài thực hiện 

các nghiệp vụ dịch vụ công việc theo quy định tại khoản 8 đến khoản 10 mục 1 Điều 46 

Luật Dịch vụ Việc làm, thì có thể thu phí dịch vụ với người nước ngoài. 

 

Nội dung toàn văn: 

Điều 6 Tiêu chuẩn số tiền và hạng mục thu phí đối với Cơ sở dịch vụ việc làm tư nhân, Cơ 

sở dịch vụ việc làm kinh doanh thuê người nước ngoài thực hiện các nghiệp vụ dịch vụ 

công việc theo quy định tại khoản 8 đến khoản 10 mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ Việc làm, 

thì có thể thu phí dịch vụ với người nước ngoài, căn cứ theo thời gian cộng dồn làm việc 

tại Đài Loan sau khi nhập cảnh lần này của người nước ngoài, hàng tháng trong năm thứ 

nhất không được thu quá 1800 Đài tệ, hàng tháng trong năm thứ hai không được thu quá 

1700 Đài tệ, hàng tháng trong năm thứ ba trở đi không được thu quá 1500 Đài tệ. Nhưng 

người nước ngoài đã từng được thuê làm trên 2 năm, do chấm dứt quan hệ thuê làm hoặc 

thời hạn giấy phép thuê làm hết hạn đã xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trở lại làm việc, và 

được cùng một Chủ thuê thuê làm, thì hàng tháng không được thu quá 1500 Đài tệ. 

 

Thông tư hướng dẫn này có hiệu lực kể từ hôm nay. 


