UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 1578 /SLĐTBXH-LĐVL
V/v đề nghị cho phép người nước ngoài
là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ
thuật cao nhập cảnh vào làm việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 509/KKTQLDN ngày 06/7/2020 về việc đề nghị cho phép người lao động nước ngoài
nhập cảnh vào Việt Nam làm việc của Công ty TNHH xi măng công nghiệp trộn
sẵn Liên Thành (kèm theo Văn bản số 10/TSLT ngày 01/7/2020 của Công ty).
Đối chiếu các quy định hiện hành tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban
chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19; Công văn số 3278/UBND-VX1 ngày
25/5/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư,
chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh
Việt Nam để làm việc; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị
UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH xi măng công nghiệp trộn sẵn Liên Thành
làm các thủ tục bảo lãnh, cấp thị thực cho 04 người Đài Loan-Trung Quốc là nhà
quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao (có danh sách kèm theo) và đề nghị
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép nhập cảnh vào Việt Nam
làm việc.
Thời gian dự kiến nhập cảnh: ngày 25/7/2020; Địa điểm nhập cảnh: Cảng
hàng không quốc tế Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh. Sau khi người nước ngoài nhập
cảnh Công ty TNHH xi măng công nghiệp trộn sẵn Liên Thành bố trí xe chở về
địa điểm cách ly tập trung tại Tòa nhà Mitraco - Khu tái định cư Kỳ Thịnh phường Kỳ Thịnh - thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Y tế;
- Ban Quản lý KKT tỉnh;
- Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh;
- Công ty TNHH Liên Thành;
- Giám đốc; các PGĐ sở;
- Lưu VT, LĐVL.
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