
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v đồng ý cho các chuyên 

gia nước ngoài được cách ly 

tại tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  

  Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Nông sản Hải Thuận; 

- Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Kiên Sinh; 

- Công ty TNHH Nông nghiệp Tam Xuyên; 

- Công ty TNHH FUSION VINA; 

- Công ty TNHH HOSSACK Việt Nam; 

- Công ty TNHH Lốp ADVANCE Việt Nam; 

- Công ty TNHH SUNGROW POWER (Việt Nam); 

- Công ty TNHH Đầu tư năng lượng sạch Sài Gòn; 

- Công ty TNHH GLOBALSTEEL Việt Nam;  

- Công ty TNHH XIONG LIN (VIET NAM); 

- Công ty TNHH PLASTIC GAINLUCKY; 

- Công ty TNHH Thiết bị chăm sóc sức khỏe toàn cầu;  

- Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam; 

- Công ty TNHH MIZA Nghi Sơn; 

- Công ty TNHH JIA YUAN TT Việt Nam; 

- Công ty TNHH Thương mại quốc tế Gia Mỹ; 

- Công ty TNHH Vũ Nghệ; 

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang; 

- Công ty TNHH Group Intellect Power Technogy Việt Nam; 

- Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam; 

- Công ty TNHH Chuangyuan Việt Nam; 

- Công ty TNHH Construction International Sunviet. 
 

Sau khi xem xét văn bản đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp1 về việc 

thực hiện cách ly chuyên gia nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn khi nhập cảnh vào 

Việt Nam để làm việc, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho phép 113 chuyên gia nước ngoài của các doanh 

nghiệp nêu trên được cách ly y tế tại tỉnh Lạng Sơn (cơ sở cách ly y tế tập trung 

tại các khách sạn, nhà nghỉ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 



2 

 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn) sau khi đã thực hiện các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Giao Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, 

nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, phối hợp giám sát chặt chẽ 

đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện vận chuyển, cách ly các chuyên gia 

nước ngoài tại tỉnh theo đúng quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19.  

3. Giao UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm điều 

hành tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa 

bàn theo đúng Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”, các 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung tại 

khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn do người được cách ly chi trả. 

4. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục nhập cảnh 

cho chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp nêu trên bảo đảm an toàn, 

đúng quy định. 

5. Đề nghị các doanh nghiệp trên chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan của tỉnh Lạng Sơn thực hiện các thủ tục nhập cảnh, vận chuyển, cách ly 

các chuyên gia nước ngoài theo quy định và bảo đảm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; bảo đảm kinh phí cho các chuyên gia nước ngoài trong 

thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn (bao gồm chi phí vận chuyển, cách ly, sinh 

hoạt và các chi phí khác về phòng, chống dịch COVID-19). 

(Các văn bản liên quan gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Ngoại vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

                                                 
1 Công ty TNHH MTV Nông sản Hải Thuận tại Văn bản số 01/XNC-160620HT ngày 

16/6/2020, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Kiên Sinh tại Văn bản số 01/XNC-

110620KS ngày 11/6/2020, Công ty TNHH Nông nghiệp Tam Xuyên tại Văn bản số 01/LK-

140620CLBP ngày 16/6/2020, Công ty TNHH FUSION VINA tại Văn bản số 01/XNC-

220620TĐ ngày 22/6/2020, Công ty TNHH HOSSACK Việt Nam tại Văn bản số 

0106/2020/CV-HS ngày 20/6/2020, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tại Văn bản số 

002/Adv ngày 22/6/2020, Công ty TNHH SUNGROW POWER (Việt Nam) tại Văn bản số 

25/06/2020/HP ngày 25/6/2020, Công ty TNHH Đầu tư năng lượng sạch Sài Gòn tại Văn bản 

số 2206/02/SGIPC-NN ngày 22/6/2020, Công ty TNHH GLOBALSTEEL Việt Nam tại Văn 
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bản số 220620/02/GSV-NN ngày 22/6/2020, Công ty TNHH XIONG LIN (VIET NAM) tại 

Văn bản số 02-2020 ngày 23/6/2020, Công ty TNHH PLASTIC GAINLUCKY tại Văn bản 

số 07/CV-GAIN ngày 24/6/2020, Công ty TNHH Thiết bị chăm sóc sức khỏe toàn cầu tại Văn 

bản số 05/0620/CV ngày 25/6/2020, Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt ngày 23/6/2020, 

Công ty TNHH MIZA Nghi Sơn tại Văn bản số 56/2020/CV-MZNS ngày 24/6/2020, Công ty 

TNHH JIA YUAN TT Việt Nam tại Văn bản số 01/XNC-220620HH ngày 22/6/2020, Công 

ty TNHH Thương mại quốc tế Gia Mỹ tại Văn bản số 02/XNC-220620CLBP ngày 22/6/2020, 

Công ty TNHH Vũ nghệ tại Văn bản số 01/XNC-220620VN ngày 22/6/2020, Công ty cổ 

phần Công nghiệp Tung Kuang tại Văn bản số 01/TKU2020 ngày 26/6/2020, Công ty TNHH 

Group Intellect Power Technogy Việt Nam tại Văn bản số 05/BC-GIPT ngày 24/6/2020, 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Văn bản số 5431/UBND-ĐN ngày 25/6/2020, UBND tỉnh 

Bình Phước tại Văn bản số 2071/UBND-NC ngày 26/6/2020  Công ty TNHH Thương mại 

đầu tư và xuất nhập khẩu Trung Việt tại Văn bản số 01/XNC-090620HN ngày 25/6/2020, 

Công ty TNHH Construction International Sunviet tại Văn bản số 02/LK-140620CLBP ngày 

16/6/2020./. 
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