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Dà Ncng, ngày rháng f uäin 2019

QUYET D!NH
Ban hãnh Quy dlnh quãn I tim trñ di vol nguôi ntroc ngoãi lam vic
ti doanh nghip trong các khu cong nghip trên tja bàn thành phO Pa Näng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG
Ccn ci,'c LuIt To cJ.!uv chinh quyên cl/a phu'ong nàrn 2015;
Can c Luát Nháp cánh, xuá't cánh, qua cánh, cu trz cia ngwài nu'ó'c ngoài tçti
Vit Nain ngày 16/6/2014;
än ct Nghf dinh só 11/2016/ND-C'P ngày 03/02/2016 cia ChInh phz quy inh
chi tiét thi hành mt so diêu cia B5 lut Lao dng ye lao cl5ng nu'&c ngoài lam vic
tli Vit Nam;
Can c& Nghi dinh sO' 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 cia ChInh phi quy cl/nh
v cjuán i khu cong nghip và khu kinh t;
Xét dê nghj cza Tru'thg ban Ban Quán 1j Khu cOng ngh cao và các khu cOng
nghip à Nãng tli T& t;'Inh sO 888/TTr-BQL ngày 24/4/2019, T& trInh sO 1555/TTrBQL ngày 18/7/2019 và kêt qua lay j kiCn Uy viên UBND thành phô tgi COng vãnsO
143/VP-KTTC ngày 12/6/2019 cza Van phOng oàn di biêu QuOc hi, Hi dóng
nhán dan và Uy ban nhán dan thành phO.
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quãn 1)2 tni trü dôi vó'i
nguäi nuâc ngoài lam vic ti doanh nghip trong các khu cong nghip trên dja bàn
thành phô Dà Nãng.
Diu 2. Qiiyt djnli nay CO hiêu hc thi hành tü' ngàyJ.L tháng? näm 2019.
K tr ngày Quy1 dnh nay có hiêu hxc, Quytt djnh s 49/20 12/QD-UBND
ngày 16/11/20 12 cüa UBND thành phO Ba Nng v vic ban hânh Quy dnh quãn 1)2
tm trü, liru trii dôi vi chuyên gia nuóc ngoài lam vic ti doanh nghip trong các
khu cOng nghip trên dja bàn thành phO Ba Nang hêt hiu Irc.
Diêu 3. Chánh Van phOng Doàn Di biu QUÔC hi, Hi dng nhân dan và U
ban nhân dan thành phO, Tru&ng ban Ban Quàn 1)2 Khu cong ngh cao và các Khu
cong nghiêp Ba Näng, Giárn dôc Cong an thành phô; Thu tru'Ong các Co quan, don vj,
to chc vâ Ca nhân CO her: quan can ci Quyêt djnh thi hành./
No'i nhiln:
-NhuDiu 3;
-TTTU,HDND,UBMTTQVNTP;
- CT, các POT UBND TP;
- Cic Kiém tra van ban - B Tu pháp;
- Cáe so, baii, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- UBND và Cong an phu'ong noi Co KCN;
- Cong Thông tin dn tcr thànli phO;
- Luu: VT, KTTC. NCPC. KST1'HC.

AN NHAN DAN
\ TICH

UY BAN NHAN DAN
THANH PHODA NANG

CNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
flclp-Trdo- Hnh pJnic

QUYD!NH
Quàn I tim trñ d6i v&i ngu'ôi nti&c ngoài lam vic ti doanh nghip
trong các khu công nghip trên CtIa bin thành pith Dà Nng
(Ban hành kern theo Quylt dlnh sO' . /2019/QD- UBND ngày 12 / 2 /2019
cta lIi3 ban nhán dan thành phO Dà Nàng,.)

Diêu 1. Ph,m vi va liii tff9'ng diu chinh
1. Quy cljnh nay quy djnh viêc quán l tm trii dôi vi ngu'i nuc ngoài lam
viêc ti doanh nghiêp tron.g các khu cong nghip trén dja bàn thành phô Dà Nang;
2. Quy dinh nay áp ding di vói Ban Quàn 1 Khu cOng ngh cao Va CC
khu cOng nghip Dà Nng (sau day viêt tt là Ban Quàn l), Cong an thành phO Dà
Nng, các Ca quan, do'n vi cô lien quan, Uy ban nhân dan qun, huyn nai có khu
cong nghip, doanh nghiêp trong các khu cong nghip và ngui nuo'c ngoài tarn trü
tai doanh nghip trong các kbu cong nghiêp trên dja bàn thãnh phô Dà Näng.
Diu 2. Nguyen tc thirc hin
Vic tam tr1. cüa rLgl.rcY! nuóc ngoài tai doanh nghip trong các khu cong
nghip trên da bàn thành phO Dà Nng phài tuân thu các quy djnh tai Ngh djnh sO
82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 cüa ChInh phü quy dlnh ye quán I khu cOng
nghip và khu kinh tê; các quy djnh pháp lut lien quan den nhp cânh, xuât cành,
qua cânh, Cu trii cüa nguOi nuóc ngoài tti Vit Narn.
Ban Quán l chü tn, phi hci vó'i Cong an thânh ph Dà Nng, các Ca quan
lien quan kiêm tra, xem xét các diêu kin tam tri và cho phép ngui nuc ngoài
tam trü tai doanh nghip t:0ng các khu cOng nghip theo quy djnh cüa pháp Iut vâ
ni dung tai Quy djnh nay.
Diu 3. Diêu kin ngu&i nw&c ngoài thrçc tim trü tii doanh nghip
trong các khu cong nghip
1. Diu kin ngu'ôi nuc ngoài tarn tri tai doanh nghip trong khu cong
nghip thrc hin theo quy dnh tai Khoân 3 Diêu 29 Nghj djnh sO 82/20 1 8/NED-CP
ngây 22 tháng 5 näm 201 cüa ChInh phü Quy djnh ye quân l khu cOng nghip và
khu kinh té, ci the nhu sau:
a) D phiic vv hoat dng san xu.t, kinh doanh cüa doanh nghip;
b) KhOng kern theo gia dInh và ngu'&i than;
c) Phài tuân thU thU tiic däng k và khai báo tam trU theo quy dlnh hin hành
ye nhp cánh, xuât cânh, cu tri cUa ngwYi nuo'c ngoài tai Viêt Narn;

d) No'i ó cüa nhã quân 1, giárn dc diu hânh, chuyên gia nuàc ngoài phái
bô tn riêng bitvài khu san xuât, van phông; dap 1rng các tiêu chuân cüa pháp lut
ye xây dirng dôi v6i nhâ &; doanh nghip có trách rihiêm khai báo tm tri cho
nguYi nuó'c ngoài; cam kêt dam bão an ninh, tr.t tçr và Idiông ãnh hng den hot
dng ci1a khu cong nghip, khu chê xuât.
2. Co dy dü cac giy to' xut, nhp cãnh Vit Narn theo quy djnh cüa Luât
Nhp cãnh, xuât cãnh, qua cãnh, cu tr cüa ngu'i nixó'c ngoài.
Diêu 4. Kim tra vic dp t'ng diu kin vi chp thun tm trü
1. Doanh nghiêp khi có nhu c.0 cho ngLri nuc ngoâi
tam trü tai doanh
nghip trong khu cong nghiCp phãi có van ban ghi thông tin ngui nithc ngoài t?m
trli (bao gôrn các thông tin h9 vâ ten, näm sinh, gii tInh, quôc tjch, sO h chiêu, so
giây phép lao dng, ngày hCt han, vj trI cOng viêc, thai han dé nghj tam tnii, 1 do
tarn triii tai doanh nghiêp khu cOng nghiêp); giái trinh vic dáp lrng các diêu kin,
cam két dam báo an ninli, trt ty và không ánh hi.xô'ng den hoat dng cüa khu cong
nghip theo quy djnh t?i Diêu 3 cüa Quy djnh nay gü'i Ban Quàn I.
2. Ban Quãn 1 chü trI, phi hçrp vOi Cong an phuing hoc Dn Cong an
Ithu cong nghiêp, các dcn vi có lien quan kiêrn tra no'i tarn trü, nêu dáp 11ng diCu
kin theo quy djnh thI có vAn bàn dOng 2 cho doanh nghip bô trI ngui nuc
ngoài tam trü tai doanh r.ghip, trung hçp khOng dOng phAi trA Ru bang vAn bàn
vànéu1do,
3. Trên co s van bàn dng cüa Ban Quàn 1, trong thi
han 12 gRu k tir
khi ngithi nix&c ngoài bat dâu tam tr tai doanh nghip thI doanh nghip tiên hânh
thu t1jc khai báo t?rn trii t?i COng an khu cong nghip no'i doanh nghip dóng tr1i s
ho.c Cong an phung, xii, thi trân (dôi vO'i tru'O'ng h9'p không cO Cong an khu cOng
nghip) hoc k.hai báo trên Trang thông tin din tcr cüa PhOng QuAn 1 xuât nhp
cành Cong an thânh Da NAng theo quy dnh tai Thông tu' sO 53/2 016/TT-BCA
ngày 2 8/1 2/20 16 cüa B Cong an Quy djnh cách thrc thrc hin khai báo, tiep nhn
thông tin.tam trü cüa nguO'i nu6c ngoAi t?i Vit Nam.
Diu 5. ThOi han Lam trñ
Thai han tam trü, vic gia han tam trü thirc hin theo quy dn1i cüa Lu.t
Nhp cành, xuât cânh, qua cành Cu trü cüa ngithi nuac ngoài tai Vit Nam ngày 16
tháng 6 nArn 2014.
Diu 6. Trách nhi'm cña doanh nghip trong khu cong nghip
1. Thirc hin dung các quy dlnh có lien quan den vic to chic cho nguai
nu&c ngoâi tam tri1 tai doanh nghip trong khu cong nghip.
2. Cung cp chInh xác, d.y dü các thông tin, giy t lien quan den hO sa khai
báo tarn trü cüa ngui nuoc ngoài tai doanh nghip.
3. Thirc hin nghiêm tuc các cam kit, diu kin co sâ vt chit, mic dIch tm
tru dA dang k2.
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4. Chju trách nhirn truó'c pháp 1ut di vi các hành vi vi phm cüa nglxôi
ni.xóc ngoâi, lam ãnh hi&ng dn an ninh trât tir, phông cháy chüa cháy và hoat
dng, m5 quan cüa khu Cong nghip.
Diu 7. Trách nhim ella ngu'ô'i nu'&c ngoãi
1. Tuân thu các quy djnh có lien quan dn vic ngui nuóc ngoài t1rn trii tai
doanh nghip trong khu Cong nghip.
2. Nghiêm crn cãc hành vi lam rn.t an ninh trât tr tai nai tam tri, gay ânh
hir&ng den hoat ctng chung trong khu cong nghip.
3. Chju trách nhirn triic pháp 1uQt khi có các hành vi vi phm Quy djnh
nay và các quy djnh pháp lu.t khác Co lien quan.
Diu 8. Trách nhim ella các c quan quãn 1 nhã nu'&c v tim tru
1. Ban Quãn 1 Khu cong nghê cao các khu cOng nghip Ba Näng
a) Chii trI, phi hop vi Cong an thành ph Dà Nng, các ca quan lien quan
triên khai thçrc hin Quy dnh nay dn cac doanh nghip trong khu cong nghip.
b) Can cir Nghi dinE s 82/2018/ND-CP ngày 22/5/20 18 cüa ChInh phci quy
djnh ye quãn l khu cong nghiêp vâ khu kinh té và các ni dung tai Quy djnh nay,
trên Ca s dé xuât cüa doanh nghiêp, tO chrc kiêrn tra hin trng thirc tê cüa doanh
nghip ye vic dáp ü'ng các diuiên theo quy djnh dê có van ban dông hoc
không dông cho ngui nu0c nài tarn trü tai doanh nghip trong khu cong
nghip.
c) T chirc, phi hcrp vi Cong an thành ph Dã Nng, các ca quan chiirc
nàng kiêm tra, thanh tra viêc chap hành Quy djnh nay và các quy djnh pháp 1u.t cO
lien quan tai doanh nghip trong khu cong nghip.
2. COng an thãnh ph Ba Nng
a) Hithng din trin khai Quy dinh nay dn COng an qu.n, huyn, phng, xA
và Don Cong an nai có khu cong nghiêp dé thirc hin thông nhât quy trinh, thc tue
khai báo tam tru, tao diCu kiên thuân loi cho doanh nghip thçrc hin khai baa tarn
tru cho ngui nuác ngoài dung quy dnh.
b) Phi hgp v&i Ban Quân l kim tra các ni clung dãng k vâ vic tuân thu
cac diêu kin dixc quy djnh tai Quy djnh nay và các van ban pháp 1ut khác trong
qua trInh ngithi nrâc ngoài tarn tru tai doanh nghip trong khu cOng nghip.
c) Ph& hgp vói Ban Quán l2 va các co' quan lien quan d xu,t ciy ban nhân
dânthânh phô Dã Nàng Co bin pháp xir 1)2 hoc iden nghj các Ca quan Co thârn
quyên xr 1)2 các hành vi cüa doanh nghiêp trong khu cOng nghip và ngi.thi nuóc
ngoâi vi phm Quy djnh nay.
d) Thc hin các bin pháp nh6 bão dam tinh hInh an ninh trt t1r, an toàn
xã hi trong các khu cOng nghip.

Diêu 9. To chtic ihuc hiên
1. Doanh nghiêp cO nhu cu cho ngtr?i nróc ngo\i tarn tri tai doanh nghip
trong khu cong nghip phãi tuân thu và thu'c hin day dü các diêu kin, thu tçlc theo
Quy dnh nay.
2. DM vói doanh nghip trong khu cong nghiêp dã &rcic co quan có thm
quyên cho phép bô trI n; trè ntróc ngoâi tarn trü t?i doanh nghip theo Quyêt djnh
so 49/2012/QD-IJB ngày 16/1 1/2012 cia Uy ban nhân dan thânh phô Dà Näng ye
vic ban hành Quy djnh quãn 1 tm trü, luu trü dôi vói chuyên gia nrn5c ngoài Jam
vic tai các doanh nghiêp trong KCN trên dja bàn thành phO Dà Nãng sau khi hêt
han tarn trü nêu có nhu câu khai báo tarn trü cho ngui nthc ngoài tai doanh
nghiêp trong khu cong nhip thi thirc hin theo Quy djnh nay.
Diu 10. Sü'a di, b sung Quy dlnh
Ban Quán I.2 chu tn, ph6i hçp vói COng an thành ph, các Ca quan lien quan
tO chüc triên khai thirc l:.in Quy djnh nay. Trong qua trInh thic hin, nêu có phát
sinh vithng mac, các co quan, tO chrc, cá nhân phàn ánh ye Ban Quãn 1 d tOng
hcip trInh Uy ban nhân d;In thành phô Ba Nng xem xét, quyêt djnh./AN NHAN DAN
T!CH
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