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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /UBND-VP12 
V/v người nước ngoài nhập cảnh vào 

làm việc tại tỉnh Nam Định Đợt 33 

     Nam Định, ngày        tháng  4  năm 2021 

  
    

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi 

An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản; 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

         Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Công 

văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 

24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ 

nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 

(người nước ngoài) nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Văn 

bản số 181/BQLCKCN-DN ngày 01/4/2021 và đề nghị của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội tỉnh Nam Định tại Văn bản số 448/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 

05/4/2021 về việc báo cáo, đề nghị người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý 

doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao được ưu tiên nhập cảnh vào làm 

việc cho các doanh nghiệp,   

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly cho 33 người nước ngoài nhập 

cảnh để làm việc tại 17 Công ty trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

- UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng 

dẫn, giám sát các Công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về 

địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước 

ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). 

3. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Km 11 Đường 10, 

Vụ Bản: 

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2020 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định) phối hợp với các 
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đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng quy 

định và nhiệm vụ được giao. 

4. Các Công ty: Công ty TNHH sản xuất Thành Nghĩa, Công ty TNHH quốc 

tế Esen (Việt Nam), Công ty TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam), Công ty TNHH 

may YSS, Công ty TNHH may mặc Junzhen, Công ty TNHH khoa học công nghệ 

hóa học RONGCHANG (Việt Nam), Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định, 

Công ty TNHH Geu-lim Culture and Fashion, Công ty TNHH Golden Victory Việt 

Nam, Công ty TNHH Xuyên Tương Viên, Công ty TNHH may mặc dệt kim Smart 

Shirts (Việt Nam)-Chi nhánh Xuân Trường, Công ty TNHH giày Hựu Xương, 

Công ty TNHH quốc tế KamFung Việt Nam, Công ty TNHH Genesis Sports 

Technology, Công ty TNHH dệt Chentai miền Bắc Việt Nam, Công ty CP thể thao 

Dược Nam Hà Nam Định chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều 

kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để 

vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; 

hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và 

phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm 

chi trả chi phí cách ly cũng như các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thông tin về Văn phòng 

UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ: Bà Đỗ Ngọc Mai, số điện thoại 0945551634). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Công ty có tên tại mục 4; 

- Khách sạn Hồi An, Km11 Đường 10, Vụ Bản; 

- Đ/c Lãnh đạo VPUBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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