
 

 

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 9 năm 2020 

V/v tạo điều kiện cho người 

nước ngoài nhập cảnh và 

cách ly tại tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:      

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được các Công văn số 2878/UBND-VX ngày 

31/7/2020, số 2958/UBND-VX ngày 06/8/2020, số 3091/UBND-VX ngày 

13/8/2020, số 3178/UBND-VX ngày 20/8/2020, số 3258/UBND-VX ngày 

26/8/2020 và số 3306/UBND-VX ngày 28/8/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc tạo điều kiện nhập cảnh và cách ly y tế cho các chuyên gia, lao động 

nước ngoài; sau khi xem xét, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho số người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao 

động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp của các Công ty tại các Công văn 

trên được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho các Công ty 

trên liên hệ với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn để thực hiện phương án cách ly theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của 

tỉnh phê duyệt phương án cách ly đối với các trường hợp trên. 

 (Các Công văn số 2878/UBND-VX ngày 31/7/2020, số 2958/UBND-VX 

ngày 06/8/2020, số 3091/UBND-VX ngày 13/8/2020, số 3178/UBND-VX ngày 

20/8/2020, số 3258/UBND-VX ngày 26/8/2020 và số 3306/UBND-VX ngày 

28/8/2020 được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh,  

  BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ tỉnh LS; 

- UBND huyện CL và TP LS; 

- C, PCVP 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 
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