
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:          /UBND-NCKS 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày         tháng 9 năm 2021 
V/v hướng dẫn qui trình, thời 

gian giải quyết đề nghị hỗ trợ 

nhập cảnh Việt Nam trong giai 

đoạn áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19. 

  

 
Kính gửi:  

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh. 

 
 Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19 và các Bộ, ngành Trung ương. UBND 

tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống 

dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nhiệm vụ giải quyết đề nghị hỗ trợ 

nhập cảnh Việt Nam của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh chuyên gia 

nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đã được 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình tổ chức 

thực hiện, vẫn còn bất cập dẫn đến việc giải quyết các đề nghị đạt hiệu quả chưa cao 

(các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện còn chưa chủ 

động phối hợp, trao đổi thông tin dẫn đến thời hạn giải quyết có hồ sơ còn kéo dài, 

làm phát sinh phản ánh, kiến nghị).   

 Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 

19 tại Văn bản số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 về việc hướng dẫn chuyên gia 

nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch Covid – 19 và đề xuất 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2155/SLĐTBXH-

VLATLĐ ngày 31/8/2021. Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam 

của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhu cầu mời, bảo lãnh chuyên 

gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài thuộc phạm vi, trách 

nhiệm xét duyệt của UBND tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo). 

 Quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện 

nghiêm túc theo Hướng dẫn; việc giải quyết bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, 

đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch và không để phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm 

các vi phạm. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền nhằm phổ 

biến rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức, người dân biết để thực hiện Hướng dẫn giải 

quyết cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp 
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thời thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biết để tổng hợp, báo cáo 

xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Sở Ngoại vụ; Sở TTTT; 

- VNPT Phú Thọ; 

- CVP, các PCVP; 

- CV: NC1, TH3, VX3, VX5; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, NC5. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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HƯỚNG DẪN 

GIẢI QUYẾT CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI VÀ THÂN NHÂN ĐI 

CÙNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM  

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /UBND-NCKS ngày      tháng 9 năm 2021) 

 

 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 - Đảm bảo giải quyết nhanh, chặt chẽ việc nhập cảnh của chuyên gia nước 

ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định. 

 - Đảm bảo xem xét, phê duyệt các trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt 

Nam phải phù hợp với đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 

 - Tăng cường trách nhiệm giám sát cách ly, sau cách ly và chương trình làm 

việc của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhằm 

đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

 II. Nội dung 

 1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài và thân 

nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, làm việc, cư trú tại địa 

bàn tỉnh Phú Thọ nộp hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

 Bước 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo phạm vi, chức năng quản lý. Đồng 

thời, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của: (1) Công an tỉnh về đối tượng, nhu cầu, 

mục đích nhập cảnh của các đối tượng được mời, bảo lãnh và các nội dung khác 

liên quan; (2) Sở Y tế về phương án đưa, đón, di chuyển; kế hoạch cách ly tại cơ 

sở cách ly đã được UBND tỉnh chỉ định, lựa chọn và các nội dung khác liên quan. 

 Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến, có ý kiến thẩm định về nội dung 

thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

 Bước 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tổng hợp ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. Đối với trường hợp không đủ điều kiện, Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp có Văn bản từ chối, nêu rõ lý 

do, thông báo cho cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh. 

 Bước 5. UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách chuyên gia nước ngoài 

và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài sẽ được nhập cảnh, gửi Danh sách 

cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) và cơ quan, tổ chức có nhu cầu 

mời, bảo lãnh. 
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 Bước 6. Trường hợp UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận chuyên gia nước ngoài 

và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài vào làm việc, cư trú trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và có văn bản gửi các cơ 

quan chức năng của tỉnh, thành phố có sân bay/cửa khẩu/cảng biển nơi chuyên gia 

nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, đồng ý cho 

đón, cách ly y tế theo qui định. 

 Bước 7. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh nộp hồ sơ đề nghị cấp 

thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia 

nước ngoài kèm theo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh tại Bộ Công an (Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh) để được xem xét, giải quyết. 

 2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 - Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài và 

thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài của cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, 

bảo lãnh gồm:  

 + Văn bản đề nghị cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh. 

 + Phương án đưa, đón, di chuyển chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi 

cùng chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển về cơ sở cách ly tập 

trung đã được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ định, lựa chọn.  

 + Bản sao, chứng thực các giấy tờ sau: Hộ chiếu của chuyên gia nước ngoài 

và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài; Giấy tờ chứng minh mối quan hệ 

thân nhân (bản sao); Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; giấy phép hoạt động 

của doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập 

cảnh cho công dân; Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh cấp cho công ty (nếu có); Xác nhận miễn Giấy phép lao động hoặc 

Giấy phép lao động đã được cấp còn thời gian sử dụng (nếu có); Giấy chứng nhận 

tiêm vắc xin phòng Covid – 19/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid – 19 hoặc các giấy 

tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều 

trị cấp (nếu có). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 3. Thời hạn giải quyết: 

 Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Trong đó: 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các khu công 

nghiệp thẩm định, gửi hồ sơ lấy ý kiến của Sở Y tế và Công an tỉnh: Không quá 

02 ngày làm việc. 

 - Công an tỉnh, Sở Y tế thẩm định, có ý kiến gửi của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Không quá 04 ngày làm 

việc. 
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 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các Khu công 

nghiệp lập báo cáo, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc 

ban hành Văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh về hồ sơ không 

đủ điều kiện: Không quá 01 ngày làm việc. 

 - UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách: Không quá 02 ngày làm việc. 

 - Sở Y tế có Văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố có sân 

bay/cửa khẩu/cảng biển nơi chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh đồng ý cho cách ly y tế theo qui định: Không quá 01 

ngày làm việc sau khi có quyết định của UBND tỉnh. 

 4. Cơ quan thực hiện 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

 - Sở Y tế; 

 - Công an tỉnh; 

 - UBND tỉnh. 

 5. Cách thức thực hiện 

 - Nộp trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh; 

 - Nộp qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

 6. Đối tượng thực hiện  

 Cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài và thân 

nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ. 

 7. Kết quả thực hiện 

 Văn bản phê duyệt Danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng 

chuyên gia nước ngoài được tiếp nhận đến làm việc, cư trú tại tỉnh Phú Thọ. 

 8. Phí, lệ phí: không. 

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

 - Văn bản đề nghị cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh (Mẫu số 01/ĐĐN kèm theo). 

 - Phương án đưa, đón, di chuyển chuyên gia nước ngoài và thân nhân 

chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển về cơ sở cách ly tập trung 

đã được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ định, lựa chọn (Mẫu số 02/PA kèm theo).  

 10. Căn cứ pháp lý thực hiện 

 1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam; 
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 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

 3. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

 4. Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid – 19; 

 5. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Chính phủ về tăng cường 

công tác phòng chống đại dịch Covid – 19; 

 6. Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phòng, chống đại dịch Covid  - 19; 

 7. Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19; 

 8. Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 

 9. Các Thông báo của Văn phòng Chính phủ: số 118/TB-VPCP ngày 

21/3/2020; số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020, số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020, 

số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020, số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020, số 203/TB- 

VPCP ngày 10/6/2020, số 238/TBVPCP ngày 12/7/2020, số 330/TB-VPCP ngày 

15/9/2020, số 82/TB-VPCP ngày 29/04/2021, số 102/TB-VPCP ngày 11/05/2021 

về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. 
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Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

 

Số: ………/ĐĐN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Phú Thọ, ngày ….. tháng …… năm 20….. 
V/v hỗ trợ chuyên gia nước 

ngoài và thân nhân đi cùng 

chuyên gia nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam 

  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh…; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp. 

 

 - Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức:  

 +Tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện 

thoại, email; 

 +Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao 

động nước ngoài đang làm việc; 

 + Thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt 

động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện 

thoại, email). 

 - Giải trình sự cần thiết phải sử dụng người lao động nước ngoài đối với hoạt 

động của doanh nghiệp; vị trí công việc và thời gian tạm trú tại doanh nghiệp của 

chuyên gia và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài? Danh sách trích ngang 

chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài có nhu cầu nhập 

cảnh với các thông tin: 

TT 
Họ và 

tên 

ngày tháng 

năm sinh 

Số hộ 

chiếu 

Quốc 

tịch 

Vị 

trí 

công 

việc 

Thời 

gian 

nhập 

cảnh 

Địa 

điểm 

nhập 

cảnh 

Địa 

điểm 

cách 

ly 

Kết 

quả Xét 

nghiệm 

SARS-

CoV-2 

âm tính 

Ghi 

chú 

(đã 

tiêm 

vắc 

xin 

Covid-

19) 

Nam Nữ 

1            

…            

Tổng            

 - Cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch  Covid -19 của đơn vị mời, bảo 

lãnh chuyên gia và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt 

Nam: Đảm bảo chuyên gia và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài được xét 
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nghiệm Sars-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 3 ngày trước ngày nhập cảnh 

vào Việt Nam; chi trả mọi chi phí điều trị Covid-19 nếu chuyên gia và thân nhân đi 

cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mắc Covid - 19 tại Việt Nam; 

Cung cấp thẻ Bảo hiểm y tế quốc tế (nếu có); Giấy chứng nhận tiêm vắcxin phòng 

Covid-19/Giấy xác nhận khỏi Covid -19 hoặc giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi 

bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (nếu có). 

 - Doanh nghiệp cam kết về tính pháp lý của các thông tin kê khai và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc bảo lãnh chuyên gia và thân nhân đi cùng chuyên gia 

nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp.  

 Đề nghị.... (1) xem xét, thẩm định và chấp thuận./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ..........; 

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  

 

Số: ………../PA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 9 năm 2021 

PHƯƠNG ÁN 

Đưa, đón chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng 

chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển… 

về Cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 Căn cứ Văn bản số: ……../UBND-…….., ngày …/…/202… của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (lần thứ …); 

 Căn cứ Văn bản số: ……../UBND-…….., ngày …/…/202… của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về việc thay đổi cửa khẩu, thời gian nhập cảnh đối với chuyên gia 

nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần thứ ……); (nếu có) 

 Căn cứ Văn bản số: 2252/UBND-KTTH, ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về việc cách ly y tế tập trung đối với chuyên gia nước ngoài đến 

làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Văn bản số: ……../SYT-NVY&QLHN, ngày …/…/202… của Sở Y 

tế tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp tổ chức, bố trí Cơ sở cách ly tập trung…; 

 Căn cứ vào tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng chuyên gia người nước 

ngoài của Công ty …………. 

 Công ty ………… xây dựng phương án Đưa, đón chuyên gia nước ngoài và 

thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển… về Cơ sở 

cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau: 

 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 - Tên doanh nghiệp: …; Địa chỉ: …; Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh: …. 

 - Tên người đại diện Pháp luật: Ông (bà) ................................; Chức vụ: … 

 - Mã số thuế: … 

 - Số điện thoại: … 

 2. CÁC THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN ĐƯA, ĐÓN CHUYÊN GIA 

NƯỚC NGOÀI 

 2.1. Địa điểm đón 

 Sân bay/cửa khẩu/cảng biển ………………………..................................... 

 2.2. Thời gian nhập cảnh dự kiến 



10 

 

 Ngày ............./ ............./202.................. 

 2.3. Danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước 

ngoài 

TT Họ tên 
Ngày/thán

g/năm sinh 

Quốc 

tịch 

Số hộ 

chiếu 

Ngày dự 

kiến nhập 

cảnh 

Nơi 

nhập 

cảnh 

XN 

SARS-

CoV-2 

Ghi 

chú 

1     
…/9/202

… Cửa 

khẩu… 

Âm 

tính 
 

2        

…        

 2.4. Danh sách thành viên đoàn đón chuyên gia nước ngoài 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Địa chỉ  

(chi tiết đến 

xã/phường/thị trấn) 
Ghi chú 

1  
Lái xe số 

01 
   

2  
Lái xe số 

02 
   

3   
Phiên 

dịch viên 
   

...      

 (Không lập danh sách cán bộ công an, y tế tham gia cùng đoàn) 

2.5. Danh sách phương tiện tham gia đoàn 

TT Loại 

phương 

tiện 

Hãng Số 

ghế 

Biển kiểm 

soát 

Lái xe Lộ trình di 

chuyển 

Vận 

chuyển 

1 Ô tô số 01 Fortuner 07 19C-123.45 Nguyễn Văn 

A 

Việt Trì -> Cao 

tốc Nội Bài - 

Lào Cai -> Hà 

Nội -> Cao tốc 

Hà Nội - Bắc 

Ninh -> Quốc lộ 

1A -> Cửa khẩu 

Hữu Nghị, Lạng 

Sơn  

Các 

chuyên 

gia nước 

ngoài 

2 Ô tô số 02 Toyota 

Vios 

05 19A-678.90 Nguyễn Văn 

B 

Phiên 

dịch của 

Công ty, 

cán bộ 

công an 

huyện, 

thị, 

thành…; 

Cán bộ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh  tật 

tỉnh 

… (nếu có)       
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 3. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

TT Nội dung công việc Yêu cầu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

giám sát, 

hỗ trợ kỹ 

thuật 

1 Chuẩn bị    

1.1 

Thông báo lịch đón 

chuyên gia nước ngoài và 

thân nhân đi cùng chuyên 

gia nước ngoài đến các 

bên liên quan. 

Các đơn vị phải nắm 

được lịch trình gồm: 

- Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật; 

- Công an huyện, thị, 

thành; 

- Địa điểm cách ly 

được UBND tỉnh 

đồng ý; 

Công ty … - 

1.2 

Chuẩn bị phương tiện đưa, 

đón chuyên gia nước ngoài 

và thân nhân đi cùng 

chuyên gia nước ngoài 

Bố trí đủ xe ô tô đón 

đoàn, đảm bảo chỉ sử 

dụng dưới 50% số ghế 

ngồi của mỗi xe 

Công ty … - 

1.3 

Chuẩn bị lộ trình di 

chuyển đón chuyên gia 

nước ngoài và thân nhân đi 

cùng chuyên gia nước 

ngoài từ sân bay/cửa 

khẩu/cảng biển về Địa 

điểm cách ly được UBND 

tỉnh đồng ý 

- Lộ trình di chuyển 

ngắn nhất, hạn chế tối 

đa dừng nghỉ, ăn uống 

trong quá trình di 

chuyển 

- Thời gian dự kiến di 

chuyển: … giờ. 

Công ty … 

Công an 

huyện, 

thị, thành 

1.4 

Chuẩn bị sẵn sàng quần 

áo, kính mắt, găng tay, 

khẩu trang đảm bảo phòng 

chống dịch  

 

- Số lượng bộ quần áo 

phòng chống dịch: …. 

bộ; 

- Số lượng kính mắt 

dùng một lần: 

…chiếc; 

- Số lượng găng tay 

dùng một lần: …đôi; 

- Số lượng khẩu trang: 

… hộp;  

- Đảm bảo 100% 

chuyên gia nước 

ngoài và các thành 

phần tham gia đoàn 

đưa, đón chuyên gia 

nước ngoài đầy đủ các 

phương tiện phòng hộ 

cá nhân 

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 
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TT Nội dung công việc Yêu cầu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

giám sát, 

hỗ trợ kỹ 

thuật 

1.5 

Chuẩn bị máy phun hóa 

chất khử khuẩn phương 

tiện, hành lý 

- Phun khử khuẩn tại 

sân bay/cửa 

khẩu/cảng biển (do 

đơn vị Kiểm dịch y tế 

tại chỗ thực hiện) 

- Phun khử khuẩn tại 

Địa điểm cách ly được 

UBND tỉnh đồng ý 

(do TTYT Việt Trì 

thực hiện) 

- Dung dịch khử 

trùng: Cloramin B; 

nồng độ Clo hoạt tính 

0,1%. 

- Sử dụng đủ lượng 

dung dịch khử trùng 

để khử trùng phương 

tiện, hành lý và người 

trước và sau khi thực 

hiện đưa, đón chuyên 

gia nước ngoài. 

Đơn vị kiểm dịch tại sân 

bay/cửa khẩu/cảng biển; 

TTYT Việt Trì 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

1.6 
Chuẩn bị dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 

- Loại dung dịch: 

- Số lượng:…… chai. 

- …… chai/xe 

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

1.7 
Chuẩn bị các nội dung 

khác 

- Nhiệt kế điện tử 

- Hồ sơ, thủ tục; 

-… 

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

2 

Họp thống nhất phương 

thức tiếp nhận, vận 

chuyển giữa các bên liên 

quan trước khi thực hiện 

đưa, đón chuyên gia 

nước ngoài 

Thống nhất: 

- 100% thành phần 

đoàn sử dụng trang bị 

phòng hộ cá nhân. 

- 100% thành phần 

đoàn sử dụng dụng 

dịch sát trùng tay theo 

khuyến cáo của Bộ Y 

tế. 

- Phun khử khuẩn toàn 

bộ xe, hành lý của 

chuyên gia trước khi 

di chuyển và sau khi 

về đến địa điểm cách 

ly được UBND tỉnh 

đồng ý  

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật; Công 

an huyện, 

thị, thành 
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TT Nội dung công việc Yêu cầu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

giám sát, 

hỗ trợ kỹ 

thuật 

- Đo thân nhiệt khi 

đón, trả chuyên gia 

nước ngoài. 

- Giữ khoảng cách tối 

thiểu ≥2m ; không tiếp 

xúc trực tiếp (bắt tay, 

ôm, …); hạn chế giao 

tiếp khi không cần 

thiết; 

- Chỉ sử dụng 50% số 

ghế ngồi trên ô tô. 

3. 
Tổ chức đưa, đón chuyên 

gia nước ngoài 
   

3.1 

Xác nhận thông tin, số 

lượng chuyên gia và thành 

phần đoàn trước khi lên xe 

Đầy đủ thành phần 

theo Phương án 
Công ty… 

Công an 

huyện, 

thị, thành 

3.2 
Đo thân nhiệt bằng nhiệt 

kế điện tử (không tiếp xúc) 

+ Tình huống 1: 

chuyên gia nước 

ngoài không có triệu 

chứng nghi nhiễm 

COVID-19 (ho, sốt, 

khó thở...) tiếp tục các 

bước tiếp theo. 

+ Tình huống 2: 

chuyên gia nước 

ngoài có triệu chứng 

nghi nhiễm COVID-

19  (ho, sốt, khó thở...) 

cán bộ y tế đi cùng 

đoàn xe sẽ thông báo 

ngay cho bộ phận y tế 

Sân bay để tổ chức 

cách ly ngay. 

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

3.3 

Thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch 

COVID-19 

Thực hiện theo 

Phương án đã được 

các bên thống nhất 

(phun khử trùng, mặc 

quần áo bảo hộ, đeo 

khẩu trang, găng 

tay,…) 

Công ty… 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật; Công 

an huyện, 

thị, thành 

3.4 

Di chuyển về địa điểm 

cách ly được UBND tỉnh 

đồng ý 

Thực hiện theo 

Phương án đã được 

các bên thống nhất 

Công ty… 

Công an 

huyện, 

thị, thành 

4 

Check-in tại địa điểm 

cách ly được UBND tỉnh 

đồng ý. 

Thực hiện check in 

theo quy định của Địa 

điểm cách ly được 

UBND tỉnh đồng ý. 

Công ty… 

Địa điểm 

cách ly 

được 

UBND 
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TT Nội dung công việc Yêu cầu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

giám sát, 

hỗ trợ kỹ 

thuật 

tỉnh đồng 

ý; Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

4.1 
Xe ô tô đưa, đón đoàn; 

hành lý chuyên gia 

Thực hiện phun khử 

khuẩn toàn bộ 
Trung tâm Y tế Tp Việt Trì 

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật 

4.2 

Thu gom quần áo phòng 

chống dịch, khẩu trang, 

kính mắt, rác thải, 

Thực hiện thu gom tập 

trung, sau đó phun 

khử khuẩn và xử lý 

theo quy định 

Cơ sở được chọn làm địa 

điểm cách ly 

Công 

ty…; 

Trung 

tâm Y tế 

Tp Việt 

Trì 

 Trên đây là phương án đưa, đón chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng 

chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển… về địa điểm cách 

ly…………. của Công ty ….; mặc dù Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đã có hướng 

dẫn nhập cảnh cho chuyên nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài 

cách ly 06 ngày tại cơ sở cách ly y tế tập trung, nếu có xét nghiệm với SARS-CoV-

2 âm tính sẽ về cách ly tại nhà, nơi cư trú hoặc tại nhà khách của Công ty, tuy nhiên 

để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Công ty chúng tôi xin đề 

xuất cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài cách 

ly tại địa điểm cách ly…………. đủ 14 ngày. Công ty chúng tôi cam kết thực hiện 

và chịu hoàn toàn trách nhiệm các nội dung đã xây dựng tại phương án nêu trên. 

 Trân trọng đề nghị Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh phê duyệt. 

 Trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ 

phê duyệt Phương án đưa, đón chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên 

gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển… về địa điểm cách ly…………. của 

Công ty. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Công an huyên, thị, thành; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VP Công ty. 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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