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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1605/TTg-KGVX
V/v đính chính văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.
Do sơ suất trong khâu đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị định số
95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:
Khoản 2 Điều 3:
Trang 2 dòng thứ 10 từ trên xuống của Nghị định viết là: “… quy định tại
Chương VI của…”.
Nay xin sửa lại là: “… quy định tại Chương V của…”.

CÔNG BÁO/Số 683 + 684/Ngày 24-10-2013

87

Điều 4:
Nay xin sửa lại là:
“Điều 4. Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người
lao động đối với tổ chức dịch vụ việc làm có hành vi thu phí dịch vụ việc làm quá
mức quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức dịch vụ
việc làm có hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm.
3. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động
dịch vụ việc làm mà không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có
thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc trả lại cho người lao động khoản phí dịch vụ việc làm đã thu của
người lao động cao hơn mức quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại
Khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại phí dịch vụ việc làm đã thu của người lao động vào ngân sách
nhà nước đối với vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”
Điểm d Khoản 5 Điều 17:
Trang 17 dòng thứ 12 từ trên xuống của Nghị định viết là: “d) Từ 02 đến 03 lần
tổng giá trị phí kiểm định máy, thiết bị vật tư vi phạm.”.
Nay xin sửa lại là: “d) Từ 02 đến 03 lần tổng giá trị phí kiểm định máy,
thiết bị, vật tư vi phạm đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử
dụng hoặc không kiểm định định kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 147 của
Bộ luật lao động”
TUQ. THỦ TƯỚNG
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