
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 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 thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Yajie Việt Nam; 

- Công ty TNHH sản xuất nhựa và điện tử Yuen Fung Việt Nam; 

- Công ty TNHH xây dựng công trình cảng Trung Quốc; 

- Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam;  

- Công ty TNHH Kim Nhật; 

- Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam; 

- Công ty TNHH H&E Industries Vietnam; 

- Công ty TNHH gỗ Hồng Khải; 

- Công ty TNHH HT Solar Việt Nam; 

- Công ty TNHH máy móc Fuli Việt Nam; 

- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ xuất nhập  

  khẩu Thủy Anh; 

- Công ty TNHH Charter Leader Technology; 

- Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô Bảo Tiệp Hải Phòng; 

- Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam; 

- Chi nhánh Công ty TNHH Logistics Sinovitrans tại Hải Phòng; 

- Công ty Cổ phần Thép Pomina. 

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 196 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 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hoặc các khách sạn phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 trên 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 
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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 thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm điều hành tổ chức 

việc thực hiện cách ly tập trung tại các khách sạn 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”, Quyết định số 1099/QĐ-

UBND ngày 12/6/2020 và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của 

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 đảm bảo 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 đảm bảo các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19; đảm bảo 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; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

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

- Lưu: VT, TH-NC (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 
 

 

                                                 

1 Công ty TNHH Yajie Việt Nam tại Văn bản số 02YJ052020 ngày 02/6/2020, Công ty 

TNHH sản xuất nhựa và điện tử Yuen Fung Việt Nam tại Văn bản số CV02.06.2020 ngày 

12/6/2020, Công ty TNHH xây dựng công trình cảng Trung Quốc tại Văn bản số 009/CCCC 

ngày 15/6/2020, Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam tại Văn bản số 202006-

05/CV-UBNDLS ngày 15/6/2020, Công ty TNHH Kim Nhật tại Văn bản số 09/KN ngày 

15/6/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Văn bản số 3123/UBND-VP ngày 
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16/6/2020 và Văn bản số 6221/UBND-VP ngày 18/6/2020 (đề nghị cho Công ty TNHH 

Polystyrene Việt Nam và Công ty Cổ phần Thép Pomina), Công ty TNHH H&E Industries 

Vietnam tại Văn bản số 002/20200616HE ngày 16/6/2020, Công ty TNHH gỗ Hồng Khải 

tại Văn bản số 011 ngày 16/6/2020, Công ty TNHH HT Solar Việt Nam tại Văn bản số 

17062020-HT/UBNDLS ngày 17/6/2020, Công ty TNHH máy móc Fuli Việt Nam tại Văn 

bản số 01/CV ngày 18/6/2020, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Thủy Anh tại Văn bản số 015/CV ngày 18/6/2020, Công ty TNHH Charter Leader 

Technology tại Văn bản số 2020/TCHC-CLT ngày 15/6/2020, Công ty TNHH sản xuất phụ 

tùng ô tô Bảo Tiệp Hải Phòng tại Văn bản số 12/06/2020/HP ngày 12/6/2020, Công ty Cổ 

phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam tại Văn bản số 107/2020-CV/VNCS ngày 19/6/2020, 

Chi nhánh Công ty TNHH Logistics Sinovitrans tại Hải Phòng tại Văn bản số 06/2020 ngày 

18/6/2020. 
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