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tay nghề cao, nhà quản lý người 

Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam 

 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

 

           Kính gửi:  

 - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Giao thông 

vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thái Bình,           

Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn. 

 

 Văn phòng Chính phủ nhận được Công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại 

Việt Nam số 160/2020 ngày 02 tháng 6 năm 2020 đề nghị hỗ trợ cho phép chuyên gia, 

lao động tay nghề cao và nhà quản lý doanh nghiệp Trung Quốc được nhập cảnh     

Việt Nam. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý chủ trương cho phép 331 chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản 

lý doanh nghiệp người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của         

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020). 

 2. Giao Bộ Công an cấp thị thực phù hợp; các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, 

Giao thông vận tải căn cứ lĩnh vực phụ trách, xử lý cụ thể các đề nghị tại Công hàm 

trên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân sự 

nhập cảnh vào Việt Nam, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các cơ quan tổ chức 

việc nhập cảnh, cách ly tập trung đối với số nhân sự nhập cảnh nêu trên; phối hợp với 

các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trong việc nhập cảnh, cấp 

giấy phép lao động. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (kèm tài liệu); 

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 

- Cục Quản lý XNC (Bộ Công an); 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

  Các Vụ: TH, KGVX; 

- Lưu: VT, QHQT (2). NT 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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