
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và 

cấp thị thực đối với chuyên gia nước 

ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 

 

 
           Kính gửi:   

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an; 

- Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP 

ngày 15/5/2020 và Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là 

nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập 

cảnh Việt Nam làm việc.  

Xét đề nghị của các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn: Chi nhánh Công ty 

TNHH Thương mại và Sản xuất Hưng Long tại văn bản số 08/2020/CV-HL 

ngày 28/6/2020, Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ tại các Văn bản số 

12/CV-CTBB, 13/CV-CTBB ngày 29/6/2020, Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại H&T tại văn bản số 0020/CV ngày 30/6/2020, Hợp tác xã Quốc 

Tuấn tại văn bản số 001/CV ngày 30/6/2020 về việc đề nghị cho phép chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với phương án nhập cảnh, cách ly đối với chuyên gia nước 

ngoài vào làm việc tại tỉnh Lạng Sơn của các doanh nghiệp có tên trên, cụ thể 

như sau: 

- Số lượng đề nghị nhập cảnh và cấp thị thực: 17 người (Có danh sách chi 

tiết kèm theo). 

- Loại thị thực: Visa doanh nghiệp. 

- Mục đích nhập cảnh: chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt máy móc. 

- Dự kiến địa điểm cách ly: Khu cách ly tập trung của tỉnh Lạng Sơn (tại 

các khách sạn, cơ sở lưu trú được tỉnh Lạng Sơn trưng dụng, thành lập khu cách 

ly tập trung). 

- Nơi nhận thị thực và nhập cảnh: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). 

- Kinh phí: do doanh nghiệp tự chi trả (bao gồm chi phí vận chuyển, cách 

ly, sinh hoạt và các chi phí về phòng chống dịch Covid-19). 
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2. Trân trọng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét 

giải quyết nhập cảnh và cấp thị thực cho các chuyên gia nước ngoài nêu trên vào 

làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ, giám sát việc nhập cảnh, tiếp nhận và cách 

ly chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lạng Sơn đảm bảo an toàn, đúng 

quy định. 

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, cấp giấy phép lao 

động cho các nhân sự nhập cảnh sau khi hết thời hạn cách ly, làm việc tại tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

Trân trọng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, 

tạo điều kiện và giao các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Ngoại vụ; 

- CAT, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Các doanh nghiệp có tên trên; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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