
   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 02 năm 2021 
 
 

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 MTV Thương mại dịch vụ XING YE; 

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Nam Hoa Thành; 

- Công ty TNHH NPP POWER (Việt Nam);  

- Công ty cổ phần ACV GLAZE; 

- Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế RUNLONG (Việt Nam); 

- Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện ĐĂK PSI 6; 

- Công ty TNHH Nguyên liệu giày YING LI - VINA;   

- Công ty TNHH Thương mại TENGDA;           

- Công ty TNHH Cẩm Gia;       

- Công ty TNHH Hong Chang Thịnh;                         

- Công ty TNHH Sản xuất hạt nhựa màu Gia Thành;    

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đức Lợi;       

- Công ty cổ phần Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu  

  GREEN HOUSE SG;                        

- Công ty TNHH Dệt LONGXIANG Việt Nam;    

- Công ty TNHH Cơ khí SHU - PU; 

- Công ty cổ phần Ô tô JAC Việt Nam;   

- Công ty TNHH Xây dựng Hưng Việt NT;                            

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại Bửu Hưng;      

- Công ty TNHH Kỹ thuật & xây dựng MCC20 (Việt Nam);            

- Công ty TNHH CHUANGYUAN Việt Nam;       

- Công ty TNHH Điện tử HUAJIE Việt Nam;      

- Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ).     

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 39 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. 

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.   
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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, thành phố: Bình Phước,  

  Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ; 

- 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 Công văn số 300/UBND-NC ngày 26/01/2021, UBND tỉnh 

Bình Phước tại Công văn số 317/UBND-NC ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Tây Ninh tại Công 

văn số 286/UBND-NC ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 

985/UBND-VP ngày 29/01/2021, UBND thành phố Cần Thơ tại Công văn số 432/UBND-

KGVX ngày 05/02/2021, Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện ĐĂK PSI 6 tại Công văn số 

10/ĐP6-PC ngày 27/01/2021,   Công ty TNHH Nguyên liệu giày YING LI - VINA tại Công 

văn số 01/NS-YL ngày 04/02/2021, Công ty TNHH Thương mại TENGDA tại Công văn số 

02/NS-TD ngày 03/02/2021, Công ty TNHH Cẩm Gia tại Công văn số 01/NS-CG ngày 

04/02/2021, Công ty TNHH Hong Chang Thịnh tại Công văn số 02/NS-HCT ngày 

05/02/2021, Công ty TNHH Sản xuất hạt nhựa màu Gia Thành tại Công văn số 01/NS-GT 
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ngày 04/02/2021, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đức Lợi tại Công văn số 001/CVS 

ngày 04/02/2021, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu GREEN HOUSE SG 

tại Công văn số 02/NS-GH ngày 22/01/2021, Công ty TNHH Dệt LONGXIANG Việt Nam tại 

Công văn số 01/NS-LX ngày 05/02/2021, Công ty TNHH Cơ khí SHU - PU tại Công văn số 

01/SP-NS ngày 05/02/2021, Công ty cổ phần Ô tô JAC Việt Nam tại Công văn số 02/NS-JAC 

ngày 05/02/2021, Công ty TNHH Xây dựng Hưng Việt NT tại Công văn số 02/HV-NS ngày 

03/02/2021, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Bửu Hưng tại Công văn số 02/NS-BH ngày 

04/02/2021, Công ty TNHH Kỹ thuật & xây dựng MCC20 (Việt Nam) tại Công văn số 

01/NS-2021 ngày 04/02/2021, Công ty TNHH CHUANGYUAN Việt Nam tại Công văn số 

01/CV-NS ngày 02/02/2021, Công ty TNHH Điện tử HUAJIE Việt Nam tại Công văn số 01-

2021/CV-HJ ngày 08/02/2021, Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) tại Công 

văn số 15/CV/EBEECT ngày 08/02/2021./.  
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