
   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 12 năm 2020 
 

V/v đồng ý cho các chuyên gia 

nước ngoài 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 và UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh vật HE QUAN; 

- Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên;    

- Công ty TNHH Tân Mahang Việt Nam;   

- Công ty cổ phần Gốm sứ GRANITE VTC;     

- Công ty cổ phần Thép POMINA;     

- Công ty TNHH Một thành viên Châu Hải Lâm;   

- Công ty TNHH Nội thất Bảo Ân Việt Nam;   

- Công ty TNHH QI DIAO SHI;     

- Công ty TNHH Một thành viên BO DA;  

- Công ty TNHH INOVATION UNITED INTERNATIONAL 

  (Việt Nam);    

- Công ty TNHH Công nghiệp LVBAO Việt Nam;        

- Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới  YONG YING;    

- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

  Hanh Thông; 

- Công ty TNHH Bất động sản KKC Sài Gòn;  

- Công ty TNHH Trò chơi trực tuyến THIENBAO;    

- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Khai Sáng;    

- Công ty TNHH Vinh Cao Môn;     

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SONY NEEW;    

- Công ty TNHH AMPACS INTERNATIONAL;    

- Thầu chính thực hiện Dự án Nhà máy điện gió số 3 - Giai  

  đoạn 1 (công suất 30MW) tại xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh  

  Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Việt Nam;   

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hinh Huy Đạt.  

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 72 chuyên gia nước ngoài của các doanh 

nghiệp nêu trên 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. 
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Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu cách ly phải chấp hành nghiêm sự 

sắp xếp, bố trí địa điểm cách ly của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.   

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 việc vận chuyển, cách ly 

các chuyên gia nước ngoài tại tỉnh theo đúng các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 và quản lý người nước ngoài.  

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên 

quan xây dựng 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 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;  

- UBND các tỉnh: Bình Phước, Quảng Ngãi, 

  Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- 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 
 

                                                 

     1 UBND tỉnh Bình Phước tại Văn bản số 4670/UBND-NC ngày 21/12/2020, UBND tỉnh 

Bình Phước tại Văn bản số 4762/UBND-NC ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi tại 

Văn bản số 6493/UBND-KGVX ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn 

bản số 14697/UBND-VP ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 

14785/UBND-VP ngày 28/12/2020, Công ty TNHH Một thành viên Châu Hải Lâm tại Văn 

bản số 2212-2020/CV ngày 22/12/2020, Công ty TNHH Nội thất Bảo Ân Việt Nam tại Văn 

bản số 12-2020/BA ngày 23/12/2020, Công ty TNHH QI DIAO SHI tại Văn bản số 01/NS-QI 
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ngày 18/12/2020, Công ty TNHH Một thành viên BO DA tại Văn bản số 01/NS BD ngày 

19/12/2020, Công ty TNHH INOVATION UNITED INTERNATIONAL (Việt Nam) tại Văn 

bản số 01/NS-IN ngày 20/12/2020, Công ty TNHH Công nghiệp LVBAO Việt Nam tại Văn 

bản số 01/NS-LVBAO ngày 20/12/2020, Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới  YONG 

YING tại Văn bản số 01/NS-YY ngày 19/12/2020, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu Hanh Thông tại Văn bản số 01/NS-HT ngày 05/12/2020, Công ty TNHH Bất động 

sản KKC Sài Gòn tại Văn bản số 01/KKC-NS ngày 18/12/2020, Công ty TNHH Trò chơi trực 

tuyến THIENBAO tại Văn bản số 01/NS-TB ngày 20/12/2020, Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ phát triển Khai Sáng tại Văn bản số 01/NS-KS ngày 20/12/2020, Công ty TNHH Vinh 

Cao Môn tại Văn bản số 02/NS-VCM ngày 19/12/2020, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

SONY NEEW tại Văn bản số 01/SNN ngày 25/12/2020, Công ty TNHH AMPACS 

INTERNATIONAL tại Văn bản số CV003-12/2020 ngày 22/12/2020, Thầu chính thực hiện Dự 

án Nhà máy điện gió số 3 - Giai đoạn 1 (công suất 30MW) tại xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Việt Nam tại Văn bản số 221220/ABC-CV ngày 

22/12/2020, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hinh Huy Đạt tại Văn bản số 01/XNC-

251220HHĐ ngày 25/12/2020./.  
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