
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 399/BQL- DN 
V/v nhập cảnh chuyên gia nước ngoài vào làm 

việc tại Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam 

Hưng Yên, ngày  15 tháng 5 năm 2020 

  Kính gửi: Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam. 

Ngày 13/5/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản 

đề ngày 08/5/2020 của Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam về việc nhập cảnh 

của chuyên gia nước ngoài. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty, văn 

bản số 3198/VPCP-QHQT ngày 22/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giải 

quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, và điều 

kiện thực tế triển khai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên hướng dẫn, như sau: 

1. Việc nhập cảnh đối với người nước ngoài (chuyên gia, nhà quản lý, lao 

động kỹ thuật cao) đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

trong giai đoạn hiện nay phải được UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, chấp thuận 

nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an 

toàn theo quy định. Do vậy, Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam cần có văn bản 

đề xuất với UBND tỉnh Hưng Yên. 

2. Nội dung chính trong văn bản đề xuất gồm: Sự cần thiết đối với việc nhập 

cảnh của người nước ngoài; số lượng lao động nước ngoài đề nghị được nhập 

cảnh và danh sách kèm theo (Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; quốc 

tịch; số hộ chiếu; vị trí làm việc; đã có visa hoặc chưa có visa); thời điểm dự kiến 

đến; thời gian dự kiến làm việc; cảng hàng không hoặc cửa khẩu dự kiến làm thủ 

tục nhập cảnh; phương án di chuyển đến địa điểm cách ly dự kiến; khả năng tổ 

chức cách ly ý tế đối với người nước ngoài tại công ty; các phương án đảm bảo 

phòng chống dịch; cam kết của Công ty về các nội dung kê khai, cũng như chịu 

trách nhiệm trong việc bảo đảm tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo 

quy định. 

 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên hướng dẫn để Công ty TNHH 

Gold Cable Việt Nam biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Cổng thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, DN. TT
06 
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