
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

V/v xem xét đề nghị cho người 

nước ngoài nhập cảnh vào làm 

việc tại Công ty trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét Công văn số 19/CV ngày 23/7/2020 và Công văn số 22/CV 

ngày 27/7/2020 của Công ty TNHH MTV thương mại Thành An về việc xin 

phép cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại công ty; Công văn 

số 59/BN ngày 23/7/2020 của Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo 

Nguyên về việc cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại công 

ty; Công văn số 06/CV ngày 26/7/2020 của Công ty TNHH MTV LED Sơn 

Lâm về việc xin phép cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại 

công ty và Công văn số 01-CH/UBNDLS ngày 28/7/2020 của Công ty TNHH 

Thương mại Cường Hiền về việc xin chấp thuận cho chuyên gia và cán bộ kỹ 

thuật là người Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam được cách ly tại tỉnh 

Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau:  

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an 

tỉnh, UBND huyện Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan 

kiểm tra, xác minh kỹ các nội dung như đề xuất của 04 Công ty tại các Công văn 

trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/8/2020. 

(Công văn số 19/CV, số 22/CV, số 59/BN, số 06/CV và số 01-

CH/UBNDLS được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Ngoại vụ; 

- UBND: huyện VL, TP LS; 

- Các Công ty: TNHH MTV TM Thành An, 
  CP Vận tải TM Bảo Nguyên, TNHH MTV 

  LED  Sơn Lâm, TNHH TM Cường Hiền; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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