
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-THNC  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v chấp thuận cho chuyên gia 

nước ngoài nhập cảnh, vào làm 

việc tại tỉnh Lạng Sơn 

 
           Kính gửi:   

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an; 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Sở Y tế, Công an tỉnh; 

- Công ty cổ phần Non nước. 

 

Xem xét Công văn số 13/VC-NN ngày 31/5/2021 của Công ty cổ phần 

Non Nước và Công văn số 328/SNgV-LSHTQT ngày 09/6/2021 của Sở Ngoại 

vụ về việc xem xét đề nghị cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc 

tại tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ và Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài 

là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập 

cảnh Việt Nam làm việc, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với phương án nhập cảnh, cách ly đối với chuyên gia người 

nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lạng Sơn của các Công ty cổ phần Non nước, 

cụ thể: 

- Số lượng đề nghị nhập cảnh: 03 người (có danh sách chi tiết kèm theo). 

- Cấp Visa: 03 người. 

- Mục đích nhập cảnh: Khảo sát, đánh giá, thẩm định dự án đầu tư để hoàn 

tất các thủ tục cấp vốn tín dụng cho nhà đầu tư 

 - Thời gian nhập cảnh:  dự kiến ngày 21/6/2021. 

- Nơi nhập cảnh: Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội. 

- Dự kiến địa điểm cách ly tập trung: cơ sở cách ly Khách sạn The Ann, 

số 38A, Hàng Chuối, Hà Nội. 

- Kinh phí: Do doanh nghiệp tự chi trả theo quy định.  

2. UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công 

an xem xét, giải quyết nhập cảnh theo quy định cho các chuyên gia người nước 

ngoài nêu trên vào làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. 
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 3. UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ 

quan chức năng hỗ trợ tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung đối với các chuyên 

gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Yêu cầu Công ty cổ phần Non Nước tổ chức thực hiện nghiêm các quy 

định, yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 và nội dung đã đăng ký làm việc; 

cam kết chi trả chi phí điều trị cho chuyên gia trong trường hợp bị mắc COVID-

19; chủ động thông báo, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh về phương án, kế 

hoạch di chuyển, chương trình làm việc của chuyên gia nước ngoài để đảm bảo 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.  

 5. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên 

quan hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, lưu 

trú và hoạt động của chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh đảm bảo an 

ninh, an toàn theo quy định.   

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 

Công an, UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết; giao các sở, ngành liên 

quan của tỉnh triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Ngoại vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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DANH SÁCH 

Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, đến làm việc tại Lạng Sơn 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-THNC  ngày     tháng 6 năm 2021 

 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

 1. Ông SteinBach, Chuyên gia (Quốc tịch: Đức, ngày sinh: 31/8/1962, Số 

hộ chiếu: C1RZ2L9CK); 

 2. Bà Grob Reichele Aloysia Mathilde, Chuyên gia (Quốc tịch: Đức, ngày 

sinh: 10/10/1963, Số hộ chiếu: C4YLN798K); 

 3. Ông Tran Sy Quoc, Chuyên gia (Quốc tịch: Đức, ngày sinh: 

10/11/1990, Số hộ chiếu: C23K5Z1X7). 

 

(Danh sách gồm 03 người) 
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