
  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 đồng ý cho các chuyên gia 

nước ngoài được nhập cảnh và 

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, UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam; 

- Công ty TNHH Ba Sương - Long Mỹ;  

- Công ty TNHH YUTIAN Việt Nam;     

- Công ty TNHH Thiết bị nhà bếp thông minh  

  BAIDEE Việt Nam;              

- Công ty TNHH Nhựa RAVENSEAL (VN);                

- Công ty TNHH Một thành viên UPWAY Việt Nam;              

- Công ty TNHH SEASIDE SOFA CUT&SEW;       

- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Tinh;                         

- Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế TRUSTTRANS;       

- Công ty TNHH Đồ gỗ hoa hướng dương;              

- Công ty TNHH Công nghiệp gỗ KAISER 1 (Việt Nam);  

- Công ty TNHH Công nghiệp gỗ KAISER 2 (Việt Nam);   

- Công ty TNHH MING DIAN FURNITURE;            

- Công ty TNHH Xin Bang;              

- Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim gem;         

- Công ty TNHH Triều Đằng Việt Nam;         

- Công ty TNHH Một thành viên RAINFOREST WOOD;            

- Công ty TNHH Xây dựng Thế Hào;        

- Công ty TNHH Kỹ thuật hoàn bảo sợi đặc biệt  

  Vĩnh Thái Việt Nam;                              

- Công ty TNHH May mặc LEADER (Việt Nam);                 

- Chi nhánh công ty TNHH Shenghong textile (Việt Nam);        

- Công ty TNHH THUNDER;          

- Công ty TNHH Công nghiệp gỗ JIA DING Việt Nam;                                   

- Công ty TNHH Parker-Asun Sealing Technology (Việt Nam);            

- Công ty TNHH MING ZE FURNITURE;           

- Công ty TNHH Cung cấp thiết bị chiếu sáng Bình Minh;            

- Công ty TNHH VIỆT GU BANG;   

- Công ty TNHH GLORY OCEANIC (Việt Nam); 

- Công ty TNHH Treasure Lighting Việt Nam. 
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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 92 chuyên gia nước ngoài của các doanh 

nghiệp nêu trên được cách ly y tế tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khi thực hiện các thủ 

tục nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đề 

nghị các doanh nghiệp có nhu cầu cách ly phải tuân theo sự sắp xếp, bố trí địa 

điểm cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn 

theo lần lượt sử dụng hết công suất phòng của cơ sở cách ly này mới đến cơ sở 

cách ly tiếp theo.  

2. Giao Sở Y tế, Công an 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.  

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt phương án 

cách ly đối với các trường hợp trên. 

3. Giao UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tổ chức 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”, 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 LS; 

- 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 
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     1 Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam tại Văn bản số 07/20/CV-ĐR ngày 30/7/2020, Công 

ty TNHH Ba Sương - Long Mỹ tại Văn bản số 001/2020/CV ngày 04/9/2020, Công ty TNHH 

YUTIAN Việt Nam tại Văn bản số 0508/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty TNHH Thiết bị 

nhà bếp thông minh BAIDEE Việt Nam tại Văn bản số 1808/2020/VS ngày 02/8/2020, Công 

ty TNHH Nhựa RAVENSEAL (VN) tại Văn bản số 001/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty 

TNHH Một thành viên UPWAY Việt Nam tại Văn bản số 1708/2020/VS ngày 01/8/2020, 

Công ty TNHH SEASIDE SOFA CUT&SEW tại Văn bản số 03/2020/MS ngày 14/8/2020, 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Tinh tại Văn bản số 0508/2020/CVS ngày 30/7/2020, 

Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế TRUSTTRANS tại Văn bản số 01/2020/CVNS ngày 

30/7/2020, Công ty TNHH Đồ gỗ hoa hướng dương tại Văn bản số 01/CV-HD ngày 

08/9/2020, Công ty TNHH Công nghiệp gỗ KAISER 1 (Việt Nam) tại Văn bản số 01/CV-KS1 

ngày 08/9/2020 (gồm 06 người), Công ty TNHH Công nghiệp gỗ KAISER 2 (Việt Nam) tại 

Văn bản số 129/CV-KS2 ngày 08/9/2020 (gồm 07 người), Công ty TNHH MING DIAN 

FURNITURE tại Văn bản số 23/CV-MD ngày 08/9/2020, Công ty TNHH Xin Bang tại Văn 

bản số 01.07/2020/CV-XB ngày 31/7/2020, Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim gem tại Văn 

bản số 01/NKNVN ngày 31/7/2020, Công ty TNHH Triều Đằng Việt Nam tại Văn bản số 

001/2020/CVS ngày 10/7/2020, Công ty TNHH Một thành viên RAINFOREST WOOD tại 

Văn bản số 05/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty TNHH Xây dựng Thế Hào tại Văn bản số 

001/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty TNHH Kỹ thuật hoàn bảo sợi đặc biệt Vĩnh Thái Việt 

Nam tại Văn bản số 01/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty TNHH May mặc LEADER (Việt 

Nam) tại Văn bản số 11.2020/HR-CVS ngày 18/8/2020, Chi nhánh công ty TNHH Shenghong 

textile (Việt Nam) tại Văn bản số 001/2020/CVS ngày 01/8/2020, Công ty TNHH 

THUNDER tại Văn bản số 109/CV-TD ngày 07/9/2020, Công ty TNHH Công nghiệp gỗ JIA 

DING Việt Nam tại Văn bản số 03/CV-JD ngày 08/9/2020, Công ty TNHH PARKER-ASUN 

SEALING TECHNOLOGY (Việt Nam) tại Văn bản số 2008-001/CVGT (01 người) và Văn 

bản số 2008-003/CVGT (01 người) ngày 05/8/2020, Công ty TNHH MING ZE FURNITURE 

tại Văn bản số 04/CV-MZ ngày 08/9/2020, Công ty TNHH Cung cấp thiết bị chiếu sáng Bình 

Minh tại Văn bản số 035/CV-BM ngày 07/9/2020, Công ty TNHH VIỆT GU BANG tại Văn 

bản số 140/CV-GB ngày 07/9/2020, Công ty TNHH GLORY OCEANIC (Việt Nam) tại Văn 

bản số 109/CV-GO ngày 08/9/2020, Công ty TNHH Treasure Lighting Việt Nam tại Văn bản 

số 89/CV-LT ngày 07/9/2020./. 


		2020-09-11T16:07:35+0700


		2020-09-11T16:42:31+0700


		2020-09-11T16:42:31+0700


		2020-09-11T16:42:31+0700




