
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /BCĐ-YT 
 

       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2020 

V/v hướng dẫn y tế phòng  

chống dịch COVID-19 đối với 

người nước ngoài nhập cảnh vào 

Việt Nam làm việc ngắn ngày 

(dưới 14 ngày). 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Du lịch; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

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

Thực hiện văn bản số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 

làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).  

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã xây 

dựng quy trình hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc mời chuyên gia vào Việt 

Nam làm việc ngắn ngày, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19 đúng quy định (Hướng dẫn chi tiết và quy trình, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ 

phận liên quan đính kèm). 

 Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp phổ biến nội dung hướng dẫn nêu trên 

đến các đơn vị, tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách để thực hiện khi có nhu cầu mời 

chuyên gia vào Việt Nam làm việc ngắn ngày. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ 

Sở Y tế để được hỗ trợ giải quyết./. 

 (Đính kèm công văn số 4674/BYT-MT của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế đối với 

người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)). 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng BCĐ; 

- Ông Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng BCĐ 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Lưu VT-NV. 

 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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