
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-NV 

V/v  Hướng dẫn quy trình và thủ tục 

cho chuyên gia, thân nhân, người lao 

động nước ngoài vào tỉnh làm việc. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  12  năm 2020 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 
   

 

 Thực hiện Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý 

người nhập cảnh; 

 Căn cứ Văn bản số 4266/BCĐ-YT ngày 01/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và quản lý chặt chẽ người 

nhập cảnh; 

 Căn cứ Văn bản số 13550/UBND-VP ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường thực hiện phòng, chống COVID-19; 

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm 

bảo công tác phòng chống dịch tiếp tục được hiệu quả, để thuận tiện trong quá 

trình phối hợp giữa Sở Y tế và các doanh nghiệp khi tiến hành xem xét, phê duyệt 

phương án cách ly y tế của các doanh nghiệp khi đưa chuyên gia, thân nhân, lao 

động nước ngoài và người Việt Nam hồi hương đến lưu trú, làm việc tại tỉnh; Sở 

Y tế đã xây dựng các quy trình hướng dẫn và phương án cách ly y tế cho các 

chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và người Việt Nam hồi hương đến 

lưu trú, làm việc tại tỉnh (tại các phụ lục đính kèm). 

 



 Sở Y tế đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo trên địa 

bàn tỉnh có chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và người Việt Nam hồi 

hương nhập cảnh đến lưu trú, làm việc tại tỉnh được biết và thực hiện theo các quy 

trình hướng dẫn và phương án cách ly trên, gửi về Sở Y tế để xem xét, phê duyệt./. 

 (Đính kèm các văn bản liên quan) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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