
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số:        /UBND-VP 

V/v đề nghị giải quyết nhập 

cảnh đối với người lao động 

nước ngoài vào làm việc tại 

tỉnh Hải Dương 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hải Dương, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an; 

- UBND thành phố Hà Nội;  

- Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 và Nghị quyết 16/NQ-

CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ; Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn chuyên 

gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19, Công 

văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch 

đối với người nhập cảnh. 

Theo đề nghị của các Doanh nghiệp: Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

IRI FACTORY tại Văn bản số 12-22/2021/CV-IRI ngày 22/12/2021; Công ty 

TNHH ILSUNG VIỆT NAM tại Văn bản số 15/ILSUNG ngày 27/12/2021; Công 

ty TNHH SEES VINA tại Văn bản số 01/CV-SEES ngày 27/12/2021; Công ty 

TNHH Sky Dragon Việt Nam tại Văn bản số 211231/CV-SDV ngày 31/12/2021; 

Công ty TNHH UNION MATERIALS VIỆT NAM tại Văn bản số 01/PNG ngày 

27/12/2021; Công ty TNHH M.K Vina tại Văn bản số 01/CV-MK ngày 

31/12/2021; Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 49/CAT-XNC ngày 

05/01/2022 về việc xác minh đối với các doanh nghiệp có nhu cầu mời, bảo lãnh 

người lao động nước ngoài, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đồng ý với danh sách người nước ngoài 

vào làm việc tại tỉnh Hải Dương của các Doanh nghiệp có tên nêu trên và trân 

trọng đề nghị Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an, UBND thành phố Hà 

Nội quan tâm tạo điều kiện, cụ thể như sau:  

1. Đề nghị Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an quan tâm giải quyết 

nhập cảnh và cấp thị thực cho 09 người lao động nước ngoài của 06 doanh nghiệp 

vào làm việc tại tỉnh Hải Dương. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2. Đồng ý với đề nghị của các Công ty TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

TRƯỜNG HẠO; Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên về việc điều 

chỉnh địa điểm cách ly đã được chấp thuận tại các Công văn số 4713/UBND-VP 
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ngày 24/12/2021 và Công văn số 4572/UBND-VP ngày 14/12/2021 của UBND 

tỉnh Hải Dương (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

3. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho 12 người nước ngoài 

của 08 doanh nghiệp được đón từ Sân bay Nội Bài về tỉnh Hải Dương để cách ly 

theo quy định. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

4. Yêu cầu các Doanh nghiệp có tên nêu trên: 

- Gửi báo cáo phương án vận chuyển và cách ly tại nơi cư trú/doanh 

nghiệp/khách sạn về Sở Y tế, cơ quan y tế cấp huyện, UBND cấp xã nơi cách ly 

sau khi được UBND tỉnh và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an chấp 

thuận nhập cảnh (Trước ít nhất 3 ngày trước khi người nước ngoài nhập cảnh). 

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 cấp xã giám sát, theo dõi y tế chặt chẽ người lao động nước ngoài 

cách ly tại nơi cư trú theo quy định hiện hành; Người lao động nước ngoài phải 

có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi trở lại làm việc. 

- Kinh phí: Do Doanh nghiệp tự chi trả (bao gồm chi phí vận chuyển, cách 

ly, sinh hoạt, chi phí bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự và chi phí khác về phòng 

chống dịch bệnh Covid – 19 theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP 

ngày 08/2/2021, Chi phí xét nghiệm Covid-19, chi phí điều trị trong trường hợp 

người lao động nước ngoài sau khi nhập cảnh bị mắc Covid -19). 

- Thực hiện quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng các 

cam kết và theo quy định hiện hành.  

5. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan y tế trực 

thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh cách ly tại nơi cư trú theo 

Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế và các quy định hiện 

hành.  

6. Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm 

việc tại tỉnh Hải Dương theo quy định. 

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các Quý cơ quan quan tâm, tạo điều kiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- LĐVP (Ô. Hơn, Ô.Khanh); 

- Cảng vụ hàng không Nội Bài; 

- Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Ban QLCKCN tỉnh; 

tỉnh, (Để thực hiện); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; 

- Các Công ty có tên nêu trên; 

- Lưu: VT, KGVX (22)Lai. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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