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- Cong an thàth phô;
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Can cit Cong vn s 703 8/VPCP-KTTH ngãy 24/8/2020 cUa Vn phông
ChInh phii ye clii phI each ly, chi phI diêu trj COVID-19; Thông báo so 313/TBVPCP ngãy 29/8/2020, Thông báo so 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020, Thông báo so
330/TB-VPCP ngày 15/9/2020 cña Van phàng Chfnh phü ye Kêt luan cüa Thu
ttràng ChInh phü tai cuQc h9p Thuô'ng tn,rc ChInh phü ye phàng, chông djch
COVID-19; Cong vAn so 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 cüa Vn phông ChInh
phü ye vic thu phi each ly y tê tp trung;
CAn cit Quyt dnh s6 878/QD-BYT ngày 12/3/2020 huàng din each ly y
tai ca s& cách ly tp trung phàng, chOng djch COVID-19; Quyet djnh so 12461QDBYT ngày 20/3/2020 cüa B Y tê ye vic ban hành Hu&ng dan tam thai each ly
t tp trung tai khách san trong phông, chông djch COVID-19; Cong vAn so
4674/BYT-MT ngày 3 1/8/2020 cüa B Y té ye vic h'txó'ng dan y tê phông, ehông
djch COVJD- 19 dôi vi ngi.ri nuóc ngoài nh.p cAnh vào Vit Nam lam vic ngAn
ngày (dui 14 ngày); COng vn so 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 cüa B Y té ye
vic huâng dn tam thi giám sat ngui nhp cAnh vào Vit Nam và các vAn bàn
lien quan khác cüa Trung ucrng va B Y tê;
Xét d nghj cüa S& Y t tai Cong vn s 3908/SYT-NVY ngày 28/9/2020 v
vic phôi hqp dam báo cong tác each ly y tê phàng, chông djch COVJD- 19 dôi v&i
ngi nhp cânh vào Vit Narn tai thành phô Ba NAng (trên cci só d tiêp thu 9 kiên
gop 9 cüa Ca quan, dan vj); Be hi.râng dn cho các ca quan, don vj, to chirc, doanh
nghip, cá nhãn có nhu câu ho trg cho nguài nh.p cãnh vào hçc tap, lAm vic tai
thành phô Ba NArig, dAm bAo cong tác phông, chông djch COVID- 19, Chü teh
UBND thAnh phô có 9 kiên chi do nhu sau:
1. Phân cong nhim vii tip nhn h so' nhp cãnh cüa ngirôi nirO'c ngoài
là chuyên gia, nhà du tir, nhà quail 19 doanh nghip, lao dng k5 thut cao
(sau dày gi tAt là chuyên gia) và than nhân; h9c sinh, sinh viên, tInh nguyen
viên quôc t; ngirôi mang h chiêu ngoi giao, cong vii và than nhân
a) S Lao dng - Thuong binh vA XA hi: Tip nhn vA xit 19 h so cüa
doanh nghip Co trii sä nAm ngoài cAc khu cong nghip va khu công ngh cao Co
nhu cáu ho trq cho các chuyên gia (bao gôm cA than nhân) nhp cAnli.
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b) Ban Quân 1 Khu cong ngh cao va các Khu cOng nghip: Tip nhn và xCr
l ho sci cüa doanh nghip có tri sâ nm trong khu cOng ngh cao và các khu cong
nghiêp có thu câu ho trçY cho các chuyên gia nhp cãnh (bao gm cã than nhn).
c) Ban Xüc tin và H trçi du tii: Tip nhn va xir l h sa di vâi nhà du tu,
doanh nghip, nhà quàn l nuOc ngoài nhp cãnh vào Vit Nam vài miic dich dê tIm
hMu, khão sat mOi tru&ng dau tii ti Dà Nng.
d) Sâ Giáo diic và Dào tao: Tip nhn và xir l h s cüa các Tnrng hçc, c
s& giáo diic dào to dóng trên dia bàn thành phô Dà Nng có thu c.0 ho trçi cho dQi
ngü giáo viên, giãng viên, tinh nguyen viên, hçc sinh, sinh viên quôc té là nguài
nuâc ngoài (bao gOm cã than than) vào lam vic, hçc tip.
d) Sâ Ngoi vii: Tip nhn và xir l h so cüa các co quail, th chi'rc thuc
th.in quyên quàn 1 cUa UBND thành phô Dà Nng, cac th chirc phi chinh phi'i
niiâc ngoài, các to chirc quôc té ti Vit Nam có thu cu mM chuyên gia và than
than vào lam vic; các co quan d4i din ngoi giao, Co quan lath sir có thu câu
dua nhãn viên và than than sang lam vic.
2. QuytrInh tip nhn và xi'r I h so' mM ngirôi nhp cãnh
a) Buâc 1: Doanh nghip, co quan, don vj, t chCrc, cá nhãn có thu c.0 mM
nguYi nhp cãnh thông báo cho ngu&i nh.p cãnh:
- Phãi dixçxc xét nghim SARS-CoV-2 b.ng k5' thut Real time-PCR và có
kt qua xét nghim am tInh ttr 3-5 ngày tru&c ngày nl4p cáth vào Vit Nam. Xét
nghim SARS-CoV-2 phài ducc thirc hin ti phàng xét nghim cia Co quan y tê
Co thm quyên. Chuyên gia và nguäi nh.p cãnh vái m1c dIch ngoi giao, Cong V1i
phãi có bâo hi&n y tê quôc tê hoc cci quail, to chCrc mM chuyên gia và nguM nhp
cành vâi iniic dIch ngoi giao, cong vçi cam kêt chi trã chi phi diéu trj trong truàng
hop b mac COVJD-19.
- Tuãn thu các bin pháp dam báo an toàn phông, ch&ig djch COVID- 19
truâc khi nhp cãnh, ti noi xuât, nhp cãnh, ti noi km trâ, ti noi diên ra cuc
h9p, k két, tai fbi lam vic; phài chap hành vic chi djnh xét nghim theo yêu câu
chuyên mon ci'ia co quan y tê và tr chi trã chi phI xét nghim cho co s& y tê theo
müc giá djch vii yté hin hành.
- Toàn b kinh phi cho vic cách ly, phuo'ng tin vn chuyn, xét nghim
SARS-CoV-2 do Ca than ho.c don vj, tO ch(rc mM ngix&i thp cãnh chi trã theo
quy dnh hin hành. Dôi vOi nguM nhp cânh vâi miic dIch ngoi giao, cong vçi thI
drçic min clii phi (tr1r clii phi cách ly ytê t.i co s& li.ru trü theo nguyen vpng).
b) Bu&c 2: Doanh nghip, co quan, don vj, t chCrc, cá nhân có thu c.0 mM
nguM nhp cãnh (thp cãnh lam vic duth 14 ngày ho.c trên 14 ngày hoc nguâi
nhp cánh den tr các nixâc dâ ducic kiém soát tOt ye djch, không qua nuâc thir ba
ho.c qua nuO'c th(r ba xây drng phuo'ng an gri ye S Y tê dê di.rçic thãm dnh va
thông nhât ye dja diem km trü, phi.rong tin vn chuyên, phixong an lam vic va
each ly y tê cii the cho ngixôi nhp canE, phuong an dam bão an toàn phông, chong
COVID- 19 trong qua trmnh cách ly y tê, lam vic ciia nguM th cãnh và nhftng
nguM tiêp xii.c theo Cong van so 703 8/VPCP-KTTH, Cong van so 46741BYT-MT,
Cong van so 4995/BYT-DP và eác quy djrth khác cüa Ban Chi dao Quôc gia
phàng, chOng djch COVID- 19, B Y tê.
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c) Buâc 3: Doanh nghip, ca quan, dan vj, t chc, cá nhân có nhu cAu mi
ngui nh.p cành gCri ho sa (theo Phi 1ic Cong vn nay) den các Ca quan có nhim
tip nhn ho sci ngtrài nhp cânh ti myc 1 Cong vn nay) dê duqc xem xét,
vi
giài quyêt.
d) BuOc 4: Ca quart có nhim vii tip nh.n h sa ngthi nh.p cãnh (ti mic 1
Cong vn nay) gi h sa trInh tham mtru TJBND thành phô ban hành vn bàn phê
duyt ngtxäi nh.p cânh gui Cic Quart 1 xuât nh.p cãnh - B Cong an xem xét, giài
quyêt.
Doanh nghip, cci quan, dan vi, t chirc, cá nhân có thu c.0 mà'i
e) Buâc 5:
ngui nhp earth sau khi tiêp nhn vn bàn UBND thành phô g1ri Ciic Quart 1 xuât
nh.p eãnh - B Côn an nêu ti buóe 4, chü dng lien h vi Cic Quart 1 xuât
nh.p cánh dê duqc cap phép nhp cãnh.
g) Bi.thc 6: Khi duçic c.p phép ithap earth, d nghi. doanh nghip, cci quan,
dan vj, to chixc, cá nhân có thu câu mM ngtthi nhp cânh:
- Nê'u nhqp cánh tçi thành phô' Dà Ncng: thông báo b&ng vn bàn cho Sâ Y
tê và các Ca quan lien quan ti thãnh phô Dà Nng các thông tin cii the ye thM gian
h. cánh, s hiu chuyên bay, so 1uc'ng chuyên gia nhp cãnh và các thông tin lien
quan khác dê Co cci sâ phôi hcip to ehuc thire hin each ly y tê dra tren phuong an
da duqe S& Y tê thông nhât.
- Nê'u nhtp cánh tgi các dja phu'cnig kha'c: ehi dng thông báo bang vn ban
cho Si Y tê và UBND tinh, thành hô nai nguM nhp earth ducic cap phép nh.p
cânh biêt, dông thai dê ngh S& Y tê dja phuang do cung cap phtrang an each ly y
th phông, chông di,ch COVIID-19 theo quy djnh cüa dja phrrang và các yêu Can khác
ye ho sci, thin t'ic (neu co) dê tiêp ttic hoàn thin thu tyc xin phép nhp earth.
h) Buc 7: Sau khi nguM nhp earth hoàn thànli. each ly ti dja phucing khác,
tth ye thành phô Dè Nàng dê lam vic, dê nghi doanh nghip, cci quan, don vi,, to
chuc, cá nhän có nhu câu mM nguài nhp cành thông báo cho Sâ Y tê thành phô
Dà Nng biêt dê tiêp ty.c theo döi, giám sat sic khOe theo quy djnh.
Luu:
- D6i vOi truang hçp nguäi nh.p cãnh thuc din duçc huäng quynuu dãi,
min tri.r cüa các cci quart di din ngo.i giao, cci quart 1th sir, to chuc quôc tê thI
khOng thçre hin buàe 2,4 va 5, S& Ngoi vi có trách nhim thông báo cho SO Y tê
và cci quart lien quan ye vic nh.p earth dê triên khai các cOng tác phàng, chông
COVID-19 theo quy djnh.
- Di vOi don vi, khOng thuc dja bàn thành ph Dà Nng nhung có phucing
an nhp earth, each ly, lam vic tliirc dja, to chuc hçp, k kêt ti, thà.ih phô Dà
Nng: Xây dirng phuong an gui ye SO Y tê thành phô Dà. Näng dê thàm djnh và.
trmnh TJBND thành phO quyêt djnh. Vic xin phép cho chuyên gia cua don vi, dugc
nhp cânh vào Vit Nam thrc hin theo quy di,nih, thu tiic cua UBND di,a phuong
noidonvi, cotrinsOho.tdng.
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3. Di v&i ngrô'i Vit Nam tfr nithc ngoãi nhp cãnh vào thành ph Dã
Nng (trên các chuyên bay c(ru h, hM hirong)
a) T& cã ngiri Vit Nam nhp cãnh ti San. bay Qnc t Dà
Nng ducc vn
chuyên den các co sâ each ly tp trung do quân di quán l (B Chi huy Qun sir
tham muu BQ Tu 1nh Quãn khu 5 diêu phôi) và duçic xét ngEim SARS-CoV-2,
Trunig hqp Co két qua. xét nghim ducrng tmnh duçc chuyên den co sä
y M diêu trj
theo quy djrth. Trung hçip cO két qua. xét nghim am tfnh thi tiêp tiic thirc hin
each ly tai co sâ cách ly tp trung do quán di quàn l hoc co s lizu trü theo
nguyen vong cá nhãn, clii phi do ngui each ly clii trà.
b) T ch(rc hoc cá nhân da. ding k tnr&c, có xác nhn cüa ca si liru trü thi
dugc phép chuyên den each ly ti khách sn d dng k. To chi're hoc cá nhán
chua däng k, dt phông ti co s& hiu tri thi lien h vO'i Ban Quãn 1' co s& each ly
tp trung dê ducc hi.râng dan thirc hin các ni dung sau:
- Co don d nghj duçc each ly y t t.i Ca s& liru trü;
- Th6ng nMt v91 Ban Quãn l cci sâ each ly t.p trung v thii gian, djadim,
hirth thirc, phuang tin vn chuyên tOi ca sâ km trá de tiêp ttic each ly y té, dam
bão các quy djnh ye an toàn phông, chông djch COVJD-19 trong qua trinh bàn
giao, tip nhn, vn chuyên;
- Thanh toán các khoán clii phi cách ly theo quy djiih.
4. Các co quan, don vj, dja phiro'ng phi hçrp, t chfrc thirc hin
a) B Clii huy Quân sçr thânh pM
- Báo cáo, tham mixu B Tu lnh Quân khu 5 diu tit, phân M hcTp 1$' Cong
dan Vit Nam nhp cãnh thic hin each ly y tê tai các ca s& each ly do quân di
quán 1; dam bão các nguôn 1irc và diêu kin dé san sang tiêp nhan cong dan nhp
cãnh thixc hin cách ly y tê;
- Huàng dn các thu tçic, cung cp miu don cho nguOi có nguyen vpng each
ly y té ti co so h.ru trü; phôi hgp vOl SO Y tC và SO Du ljch cung
cap cho ngtrOi
each ly danh sách các co sO liru trO d dirac thiêt 1.p là co sO each ly y té tren dia
bàn thành phô;
- Tip nhn don và 1p danh sách ngixOi có ithu c.0 cách ly y t ti Ca sO kin.
trü; plioi hç vOi các co sO km IrO dé thông tin tOi nguOi cách ly ye khâ nàng tiêp
nhn; yeu câu nguOi có nhu cau each ly y tê t@.i co sO hru tr(i. thão luan và thông
nhâtv&i co sO liru trü ye phtrang an vn chuyên tCr co sO each ly do quãn dQi quán
l den co sO liru trü dam báo các bin pháp phèng, chông djch vâ thanh toán các clii
phI lien quan den vn chuyên, each ly y tê... theo diing quy dinh hin hànli;
- Lp Biên bàn bàn giao vOi các ca sO km trü và các truàng hçp Co nhu Can.
each ly t?i co sO hxu tru (ghi rô th&i gian da. thrcic each ly tp trung, thai gian can
phài tiêp tiic each ly tai co sO hru tth);
- Throng xuyén c.p nht, 1p danh sách nhng ngu&i d diu chuyn d&i
each ly ti co sO 1uu trü, gri ye SO Y tê dO tong hçrp, báo cáo UBND thãnh phô.
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b)SYtê
- Thm djnh phuGng an lam vic, dja dim luu trü, phixong tiu clua dan,
phucing an cách ly c1i the cho ngtthi nh.p cãnh, phucmg an dà.m bào an toãn phông,
chông dj,ch COVID-19 trong qua trInh lam vic ciia nguäi nhp cánh và nhng
nguii tiêp xüc d:ê các don v mi chuyên gia dü Ca si trmnh Chi:i. tch UBND thànhi
phô phê duyt theo quy djnh;
- Chü trI, ph6i hqp vi S Du ljch, Cong an thành ph6, S& Giao thông vn
tãi, B Chi huy Quân sv thành phô và các ca quan, don vj, dja phtxmig lien quan:
Tiêp tiic xây drng, cp nh.t phuong an to chrc theo di, giám sat y tê, lay miy xét
nghiin SARS-CoV-2, dam bào an toãn, kiêin soát, phông, chông djch COVID-19
doi vOi các trung hgp nh.p cãnh, xir 1 các tnthng hcip nghi ng& ho.c xác djnh
mc COVID-19 theo quy dtnh; huóng dn v sinh, khr khun môi truxng, x11 1
phinmg tin vn chuyên;
- B6 trI ho.c d xu.t b phn, ngui chu trách nhim theo di sirc khOe,
giám sat each ly y tê ti nhà, cc s& luu trü, tri s lam vic, da diem bçp, k kêt,
ncli lam vic, dja diem thic dia;
- Chun bj sn sang các cc sO thu dung diu trj các trtthng hgp nghi ngc
hoc xác djnh mae COVID-19;
- Ph6i hç vOi B Chi huy Quân sir thành ph, S& Du ljch kháo sat, kim tra,
dáith giá các diêu kin each ly y tê cüa các cc sà each ly theo hu&ng dn ci:ia B Y
tê; dê xuât thiêt 1p cc sO hru trCt lam cc sO cách ly yté và dang täi danh sách cc &
luu trü ducic thiêt lap lam cc sO each ly y tê ti website cüa dan v.
c) SO Du Ijch
- D xut danh sách cc sO luu trü dr kin lam dja dim each ly y t, g1i S Y
tê dê kiêm tra các diêu kin ye phông, chOng dch COVID- 19 theo quy djnh; dông
thai, phOi hçip vOi SO Y tê däng tài danh sach cc sO hru trü duçc thiêt 1p lam cc sO
cách ly y tê ti Cong thông tin du 1ch và website SO Du 1ich;
- Ph6i hçip vOi SO Y t huOng dan, giám sat, kirn tra các diu kin each ly y
tê ti cc sO km tri trong qua trinh thixe hin each ly y tê, dm bào hiu qua cong tao
phóng, chông dich theo quy djnh;
- Yêu c.0 CáC cc sO luu tr là cc sO each ly y t& Cong khai giá cho nguM CO
nhu câu each ly y tê tai cc sO km trü dng k và xác nh.n d.ng k, to chc In
chuyén, tiêp nhn ngtthi có n.hu câu each ly y tê ti cc sO luu trü tr san bay ho.c cc
sO each lydo quail di quail l den cc sO liru trü, dam bão các quy dlnh ye antoàn,
phóng, chông di;ch COVID-19; phôi hçip quan 1, giám sat thxc hin each ly y tê theo
quy dnh.
d) SO Lao dng - Thuang binh và Xã hi, SO Ngoi vi, Ban Quãn 1 Khu
cong ngh cao Va các khu cong nghip, Ban Xó.e tiên và HO trç dâu tu, SO Giáo dic
a Dào to va các cc quan, dan vi;, to chCrc lien quan
- T chirc tip nhn, xir l theo quy djnh d6i vOi h sc cüa các doanh nghip,
cc quan, tO chxc dóng tren dia bàn thành phô có nhu càu mOi ngui nh.p cánh den
EM Nng lam vic, h9c tap;
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- Tham miiu Chü tjch UBND thãnh ph6 quyt djnh danh sách chuyên gia
nhp cãnh sê thrçic lam vic tai Dâ Näng, kern theo phuang an dam bão an toãn
phàng, chông djch COVJD- 19 (da duçic SO Y té thông nhât) gi:ri B Cong an (Ciic
Quàn l xuât nhp cành) xem xét, giài quyêt (trr trithng hçip ngixOi nh.p cãnh thutc
din duge huOng quyên uu dâi, rnin trir ciia các co quan di diên ngoi giao, Co
quan lânh sir, to chüc quôc té);
- Cung cp thông tin v co sO lim trü dA dugc thi& 1p lam co sO each ly y t
cho các các co quan lânh sv, ca quan, don vj, doanh nghip, to chirc, cá nhán mi
chuyên gia, ngu&i nhp eãnh biêt và dng k khi can thiêt.
d) SO Giao thông vn tãi phi hcTp vOi SO Y M và các don vj chire nàng lien
quan triên khai:
- Dam bão phuong an phông, ch&ig djch COVID- 19 trong qua trmnh van
chuyên, thra don Cong dan Vit Nam nhp cành, chuyên gia, khách nhap cãnh vi
miic dIch ngoi giao, cong vu;
- H trçY, huOng dn các co quan, don vj, t chcrc k2 hgp dng van chuyn,
dira don chuyên gia, khách nhp cãnh.
e) SO Tài nguyen và Môi tring chi do thc hin hng ngày vic thu gom,
van chuyên và xir l chat thai lay nhiêm cüa co sO lixu tth thirc hin cách ly y tê.
g) SO Tài chinh chü tn, phi hqp vOl SO Y t huOng dn các don vj, da
phuong thirc hin, xi:r l theo thâm quyên dôi vOl các vithng mac phát sinh lien
quan trong qua trinh thçrc hin thu clii phI cách ly y tê tap trung.
h) SO Ngoi vi dch van bàn huóng dn quy trinh, thu tçic nhp cãnh và each
ly y té dé dàng tãi trên Cong Thông tin din tr thành phô.
i) SO Thông tin và Truyk thông ding tái danh sách co sO luu trá dà có
Quyêt djnh thiêt 1p là co sO each ly y tê tai Tong dài dch vii giài dáp thông tin
1022 và website clia SO.
k) Vn phông Doãn DBQH, HDND và UBND thành pM
Nghién ciru thit 1p kênh tip nhan M so tnirc tuyn cüa các doanh nghip,
co quan, to chuc dong trén dja bàn thãnh phô cO nhu câu môi nguôi nhp cánh;
ding tãi các mu ho so, quy trmnh, thu tiic nhâp earth và cách ly y tê trén Cong
Thông tin din tO thành phô.
1) COng an thành pM
- PMi hqp vOi TIBND các qu, huyn và các co quan, don vj lien quan dm
bâo cong tác giám sat each ly y tê, an ninh, trat tir ti co sO cách ly y tê;
- Chü tn, ph& hgp VOj co quan y t chInh quyn dja phuong githia sat each
ly y tê ti nba, co quan, tri sO lam vic dôi vOi các tnthng hqp theo huOng dan ciia
BQYtê.
m) Ban Quán 1 An toàn thrc phm thãnh pM t chirc l&m tra, giám sat
dam bào an toàn thirc phâm t?i các dja diem cung cap suât n phic vii các co sO
each ly tp trung.
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n) UBND các qun, h.uyn chü tn, ph& hgp v&i các cc quan, don vj lien quan
- Ban hành Quyêt djnh áp dung bin pháp each ly y t, cp gi.y xác nhn
hoàn thành each ly y tê dôi vâi các tnrà'ng hcp cách ly yte ti cc sä liru trü dóng
tren dja bàn;
- Chü tn, ph6i hqp vol SO Y t và các don vj chirc nng lien quan ki&n tra,
giám sat ch.t ch vic thçrc hin each ly y tê ti các co sO itru trü trên da bàn Va thxc
hin cuöng chê các tru&ng hçrp không tuân thii yêu can each ly y t theo quy dnh;
- Chii trI, phi hqp vOi icrc hrcmg cong an t ch(rc gim sat each ly y t ti
nhà, co quan, trçi sO lam vic cüa các tru&ng hqp theo huOng dn cüa B Y tê.
Nh.n duqc Cong van nay, yeu cu các sO, ban, ngành, dja phuang và d nghi
các to chrc, bi, doàn the, co quan, d:cin vi lien quan triên khai thrc hin; kp thai
báo cáo, dê xuât UBND thành phô xr l nhttng vu&ng,,1c trong qua. trmnh thic
hiên dê tiêp ti1c dam bão hiu qua. phOng, chông djch.
Ncri nhn:
- Nhi.r trên;
- BCD Qu6c Gia PCD COVID-19 (d b/cáo);
- B Y tê (dê b/cáo);
- CT và PCT TJBND TP (de b/cáo);
- CVP, PCVP Doãn DBQH, HDND và UBND Tp;
- Lixu: VT, SYT, P.VHXH.

KT. ciiU TICH
TICH
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Phu luc
HO S(1 DANG K NHAP CANH CUA NGUO1 NTXOC NGOAI LA
CIJUYEN GIA VA THAN NHAN; HQC SINH, SINE V[EN,
TINE NGUY1N VIEN QUOC TE; NGUfl MANG HQ CHIEU
NGOAI GIAO, CONG VE) VA THAN NEAN
(DInh kern Cong van so' '(-&9 /UBND-SYT ngày. 7 / /2020
cza UBND thânhphô'Dà Náng)
H sadngknhap canhg6m:
- Don d nghj M trçi ngu&i nhp cãnh vào Vit Nam (bao gm danh sách
nguäi nhp cành);
- 01 bàn sao phuong an dam báo an toàn phàng, chng COV]D-19 dâ dugc
S& Y té thông nhât.
- 01 bàn sao giy chirng nhn dàng k) doanh nghip, giy ch(rng nhn dàng
k dâu tu (nêu co) hoc tài lieu twing throng khác xác nhn tii each pháp 1 dôi vâi
Ca quan, to chrc, doanh nghip;
- 01 bàn sao gMy phép lao dng (nu có);
-01 bàn sao hQ chiu nguài nuóc ngoài;
- 01 bàn sao thj thixc (nu có);
-01 bàn sao thu xac nhn hoc thu d nghj lam vic (nu co);
- 01 bàn sao Giy däng k)' hot dng ho.c Giy dàng k)2 thành 1p V.n
phông d.i din!Vän phông dix an phi chInh phü nuóc ngoài (ctoi vài các to chüc phi
chInh phü nuOc ngoài); các giây t? chirng minh hoat dng cüa to chrc quôc tê t?i
Vit Nam (dôi v&i các to churc quôc tê);
- Các giy ti ching rninh là nhà d.0 tur, chuyên gia k thut, lao dng tay
ngh cao, nhà quail l doanh nghip, nêu các giây t nay cüa ni.râc ngoài thl phài
duçic hqp pháp hóa lânh sr, djch ra tiêng Vit và chirng thre theo quy dnh cUa
pháp 1u.t Vit Nam;
- Thu mäi ho.c thu d ng cüa nha d.0 tur, doanh nghiêp, nha quán 1 nuác
ngoài nhp cãnh vào Vit Nani vói miic dIch dé tIm hiêu, khào sat môi trueing dâu
ut.iDaNang;
- Cam kt vic thirc hin khai báo va each ly y t theo quy djnh cña Chfnh
phU Vit Nam và cüa thành phô Ba Nng (tiêng Anh và tiêng Vit).

