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UBND THANH PHO HA NQI
SO LAO BONG -THIfOG BINH
VA XA HQI

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tij do - Hnh phtIc

S: ' 32-/TB - SLDTBXH

Ha Nói, ngàyO+ tháng 10 nàm 2021

THÔNG BAO
B sung tip nhn, giãi quyt h1 s d nghj nhp cãnh cho ngtroi lao dng
nu*c ngoài là Giám aoc diêu hành nhp cãnh vào Ha Ni

Thirc hin chi do cüa UBND thành ph Ha Ni ti Cong van so
2318/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 v vic hu'ó'ng dn tiêp nhân, giãi quyêt ho
so' d& vói co' quan, t chirc có ngu'è'i nu'c ngoài nhp cánh, cách ly y t trên dja
bàn thành ph Ha Ni phông, chng djch COVID-19; Cong van s
3303/UBND-KGVX ngày 30/9/202 1 ye vic bô sung ngLri lao dng nuc ngoâi
là Giám doe diêu hành duçc phép nhp cãnh vào Ha Ni d lam viêc.
D kim tra, rà soát xác nhân h so' dam bâo dii diu kin, dung di tucmg
theo quy djnh, S& Lao dng - Thuung binh và XA hi d ngh các don vj, doanh
nghiêp thue hin các thu t1ic h so' d nghj nhp cãnh cho nguôi lao dng nuc
ngoài là Giám dc diu hành nhp cánh vào Ha Ni theo quy djnh ti Thông báo
s 4275/TB-SLDTBXH ngày 22/7/202 1 cüa S Lao dng - Thtrong binh và Xã
hi Ha Ni v vic tip nhn, giái quyt h so d nghj nhp cánh cho ngLri lao
dng nithc ngoài và than nhãn nhp cành vào thành ph Ha Ni.
S Lao dng - Thu'ang binh và Xã hi thông báo d các don vi, doanh
nghip bit, thirc hin./. oiw
Noi nliân:
- UBND Thành phô(de b/cáo);
- Die Giám doe S (dê b/cáo),'
- SO Y té Ha Ni (dêp/hcrp);
- Các dông chI Phó Giárn doe So;
- PhOng VL-ATLD; Van phông SO'; B phn
môt cira cOa So ('dé t/hién),'
- Cng thông tin din tir cOa Sà "de däng 1ái);
- Các dan vi, doanh nghip (dé biêt, thicc hiên,);
- Lu'u: VT, VLATLD.
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Nguyen Hông dan

VAN PHONG iUYBAN
UY BAN NHAN DAN
THANH PRO HA NQI

CQNG HOA xA HQI

S6: 3303 /UBND-KGVX
V/v b6 sung nguôi lao &ng rnrâc
ngoái 1. Giám doe diêu hành ducic
phép nhp cãnh vao Ha Ni dê
lam vice

NhândânThànhphô
Ngày 1ç9: 30/09/202 1
15:41:24 +07:00

I1 A (. T NAM

Dclâp-Tiri 1,
Ha Ni, ngày 0 tháng 9 nám 2021

Kmnh gri: So Lao dng - Thung binh và Xã hi.

Uy ban nhân dan Thãnh pM nhn dixçic Ti trInh s 5463/TTr-SLDTBXH
ngày 28/9/2021 cüa SO Lao dng - Thucing binh và Xä hi ye vic bô sung
ngiOi lao dng nixOc ngoài là Giám doe diêu hành duqc phép nhp cành vào Ha
NOi dê lam vic.
V vic nay, Uy ban nhân dan Thành ph6 cO ' kin nhu sau:
- TMng nht d xut cüa SO Lao dng - Thucrng binh và Xã hi ti TO trInh
sO 5463/TTr-SLDTBXI-T ngày 28/9/2021 ye vic bô sung nguOi lao dng nuOc
ngoài là Giám doe diêu hành dixçc phép nhp cánh vào Ha Ni dO lam vic.
- Giao SO Lao dng - Thucrng binh va Xã hi ph& hqp các don vj trin khai
theo ni dung huOng dn ti van bàn so 23 18/UBND-KGVX ngày 2 1/7/2021
cCia Uy ban nhãn dan Thành phô dam bão dung quy djnh cüa pháp 1ut./.

Nt7i nh?In:j
- Nhu trén;
- BCDQGPCD COVD-19;
- Các B: YT, NgG, LDTB&XH, GTVT;
- Chü tjch UBND Thành pM;
- Phó ChiX tjch ChCr Xuán Dung;
- Cic QLXNC - BO Cong an;
- Cáe Sà: YT, NgV, TT&TT;
- Cong an Thank pM;
- CVP; PCVP P.T.T. Huyn;
- PhOng: KGVX, KT, TKBT;
- Luu: VT, KGVXAn. (47234)
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