UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4701 /SYT-NV
V/v Hướng dẫn quy trình, thủ tục
trực tuyến để tiếp nhận chuyên gia, thân
nhân, người lao động nước ngoài vào
làm việc tại tỉnh.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: -

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
Sở Ngoại vụ 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;
Tiếp theo sau Văn bản số 4375/SYT-NV ngày 08/12/2020 của Sở Y tế về
việc Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho chuyên gia, thân nhân, người lao động
nước ngoài vào tỉnh làm việc;
Nhằm tạo sự thuận tiện cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hồ
sơ, thủ tục xem xét, phê duyệt cho chuyên gia, thân nhân, người lao động nước
ngoài được nhập cảnh, cách ly và làm việc tại tỉnh. Sở Y tế đã tiến hành xây dựng
và triển khai phần mềm trực tuyến để tiếp nhận, phản hồi và xử lý hồ sơ, thủ tục
xem xét, phê duyệt cho chuyên gia, thân nhân, người lao động nước ngoài vào
làm việc tại tỉnh; Để sử dụng phần mềm trực tuyến, truy cập và sử dụng tại đường
link sau: https://soyte.brvt.vn (Quy trình, hướng dẫn sử dụng đính kèm).

Sở Y tế đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện,
thị xã, thành phố triển khai nội dung văn bản này đến các cơ quan, tổ chức, đơn
vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có như cầu nhập cảnh 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 gửi hồ sơ, thủ tục trên hệ thống phần mềm
trực tuyến để Sở Y tế xem xét, phê duyệt./.
(Đính kèm Quy trình, hướng dẫn sử dụng)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế;
- Các PGĐ SYT;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24-12-2020 09:40:44 +07:00

Phạm Minh An

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Đính kèm văn bản số:
/SYT-NV ngày / 12 / 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

* Quy trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến & Trả lời kết quả:
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* Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các quy trình, hướng dẫn tại văn bản số
4375/SYT-NV ngày 08/12/2020 của Sở Y tế.
* Đăng nhập hệ thống phần mềm trực tuyến và gửi hồ sơ đăng ký:
https://soyte.brvt.vn

* Sở Y tế xem xét, phê duyệt hồ sơ:
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- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ ® Trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ® Tiếp nhận xử lý hồ sơ.

* Sở Y tế thông báo kết quả xử lý:
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- Kết quả xử lý hồ sơ được Sở Y tế thông báo qua email của doanh
nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc (căn cứ vào thông tin liên lạc của
doanh nghiệp cung cấp khi tạo tài khoản).

* Doanh nghiệp đến Sở Y tế nhận văn bản trả lời:
- Căn cứ vào kết quả xử lý (gửi qua email), doanh nghiệp đến Sở Y tế
để nhận văn bản trả lời.
- Khi đến cần đem theo đầy đủ hồ sơ gốc (có chữ ký, mộc đỏ) tương
ứng với bộ hồ sơ đã nộp trực tuyến: 03 bộ.
+ 01 bộ nộp UBND tỉnh.
+ 02 bộ nộp Sở Y tế: Văn thư, Phòng Nghiệp vụ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỜI NGƯỜI
NHẬP CẢNH & CÁCH LY Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

I. Truy cập phần mềm trực tuyến:
- Mở trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari,
Cốc Cốc,...) và truy cập đến địa chỉ: https://soyte.brvt.vn

Giao diện của phần mềm trực tuyến khi mới truy cập vào
1. Đăng ký tài khoản:
- Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập và chưa từng tạo tài khoản, bạn cần phải
tạo tài khoản mới có thể sử dụng phần mềm.
• Bước 1: Tại giao diện phần mềm, chọn [Đăng ký]

Giao diện đăng nhập của phần mềm

• Bước 2: Nhập đầy đủ các trường thông tin, sau đó bấm nút [Đăng ký]

Giao diện tạo tài khoản của phần mềm
- Tài khoản đăng nhập: Nhập vào chính xác địa chỉ email có thực; đây cũng
chính là địa chỉ email dùng để nhận các phản hồi trả kết quả trong quá trình xử lý hồ
sơ của Sở Y tế.
- Họ và tên: Nhập vào tên của người quản lý tài khoản này, hoặc người đầu mối.
- Số điện thoại: Nhập vào số điện thoại của người quản lý tài khoản này, hoặc
người đầu mối.
- Mật khẩu: Nhập vào mật khẩu của tài khoản.
- Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu của tài khoản đã nhập ở ô [Mật khẩu].
* Khuyến cáo: Tắt bộ gõ Vietkey, Unikey khi gõ mật khẩu.
=> Sau khi hoàn tất nhập thông tin, bấm nút [Đăng ký]. Chờ hệ thống báo thành công
thì bạn đã có thể tiến hành [Đăng nhập].

Thông báo tạo tài khoản thành công

2. Đăng nhập:

Tại giao diện đăng nhập, nhập vào thông tin tài khoản vừa đăng ký,
sau đó bấm nút [Đăng nhập]

II. Sử dụng phần mềm trực tuyến:

Giao diện của phần mềm sau khi đăng nhập thành công.
* Bao gồm các chức năng chính:
- Cập nhật thông tin.
- Danh sách hồ sơ đã đăng ký.
- Đăng ký nhập cảnh, cách ly: Trong tỉnh, ngoại tỉnh, đổi địa điểm, đổi thời gian.

1. Cập nhật thông tin:
- Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào sử dụng phần mềm, điều đầu tiên
bạn cần làm là cập nhật thông tin doanh nghiệp, điều này là cần thiết vì những thông
tin này sẽ tự động hiển thị trong các văn bản trả lời kết quả của doanh nghiệp, vì vậy
cần phải cập nhật đầy đủ và chính xác.

Sau khi nhập đầy đủ, chính xác các thông tin, bấm nút [Lưu thông tin]
2. Đăng ký nhập cảnh, cách ly:
- Tùy theo trường hợp, nhu cầu mà bạn chọn các thủ tục đăng ký thích hợp, bao
gồm: Đăng ký cách ly tại tỉnh BRVT; Đăng ký cách ly tại tỉnh khác; Đăng ký thay đổi
địa điểm cách ly; Đăng ký thay đổi thời gian cách ly.
Ví dụ: Đăng ký cách ly tại tỉnh BRVT
Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin đăng ký nhập cảnh, sau đó bấm nút [Tiếp
tục] để được chuyển đến giao diện tải lên nộp file scan hồ sơ (file PDF).

Giao diện nhập thông tin đăng ký

Sau khi được chuyển đến giao diện tải lên nộp file scan hồ sơ, bạn thao tác các
bước như hình bên dưới, lặp lại nhiều lần nếu tải lên nhiều file
*Khuyến cáo: Để việc xác minh, bổ sung hồ sơ nhanh chóng, mỗi hạng mục của
hồ sơ bạn nên tách thành 1 file PDF riêng (Vd: Công văn là 1 file; Phương án nhập
cảnh cách ly là 1 file; Xác nhận đặt phòng khách sạn/booking là 1 file; Các hộ chiếu,
giấy phép lao động là 1 file;....)

Giao diện tải file đính kèm hồ sơ nhập cảnh

Như vậy, sau khi tải xong đầy đủ các file đính kèm, bạn kiểm tra lại lần cuối
xem còn thiếu, sót file nào không => Sau đó bấm nút [Lưu và hoàn tất gửi hồ sơ] để
Sở Y tế xem xét, phản hồi (nếu có) và phê duyệt.

Giao diện tải file đính kèm hồ sơ nhập cảnh

3. Theo dõi hồ sơ, xem lại các hồ sơ đã đăng ký:

Giao diện danh sách hồ sơ đã đăng ký của doanh nghiệp
- Tại chức năng này, bạn sẽ xem được tất cả các hồ sơ mà doanh nghiệp đã gửi
đăng ký, bao gồm các hồ sơ được duyệt, bị hủy, bị từ chối,...
- Các trạng thái của hồ sơ, bao gồm: [Chờ xử lý], [Đã xử lý], [Bị từ chối] và
[Đã hủy]
a. Trạng thái [Chờ xử lý]:
Tại trạng thái này, hồ sơ của bạn đang chờ trong quá trình Sở Y tế xem xét, phê
duyệt. Sau khi gửi đăng ký thành công, trạng thái hồ sơ của bạn sẽ là [Chờ xử lý], tại
trạng thái này, bạn có thể thao tác [Hủy hồ sơ] nếu muốn.
b. Trạng thái [Bị từ chối]:
Tại trạng thái này, hồ sơ của bạn đã được Sở Y tế xem xét và bị từ chối tiếp nhận
do hồ sơ không đạt yêu cầu, không tuân thủ các quy trình, hướng dẫn hoặc nộp file pdf
đính kèm còn thiếu. Căn cứ vào lý do từ chối được Sở Y tế phản hồi, bạn cần xử lý bổ
sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại để Sở Y tế xem xét, phê duyệt.
c. Trạng thái [Đã xử lý]:
Tại trạng thái này, hồ sơ của bạn đã được xem xét, đầy đủ, đạt yêu cầu và đã
được tiếp nhận xử lý ở bước tiếp theo. Chờ văn bản được in và trình Giám đốc Sở Y tế
phê duyệt. Việc bạn cần làm lúc này là chờ thông tin Văn bản đã được ký duyệt thông
qua email.
d. Trạng thái [Đã hủy]:
Đây là trạng thái do bạn tự thao tác [Hủy hồ sơ].
Mọi thắc mắc, trợ giúp trong quá trình sử dụng phần mềm. Vui lòng liên hệ
Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế để được giải đáp, hướng dẫn.
--- Hết ---

