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Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

           

Kính gửi:  

 

 

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

thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai. 

 

  

 Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 1622/TTr-BNG-LS ngày 12 tháng 

5 năm 2021 của Bộ Ngoại giao về việc tạo điều kiện cho thương nhân người nước 

ngoài nhập cảnh thu mua vải thiều Bắc Giang. 

 Tiếp theo văn bản số 2975/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 5 năm 2021, Văn 

phòng Chính phủ đề nghị Tổ công tác 05 Bộ: Ngoại giao (chủ trì), Y tế, Công an, 

Quốc phòng, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm xử lý 

kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, cấp visa nhập cảnh, cấp phép chuyến 

bay (nếu có)… tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam khảo sát để đàm 

phán, thu mua vải thiều tại địa phương, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và an toàn phòng 

chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc 

gia về phòng, chống dịch Covid-19 (Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021; 

Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (kèm văn bản); 

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh, 

  PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Cục QLXNC (Bộ CA); 

- Cục Lãnh sự (Bộ NG); 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

  các Vụ: TH, KGVX; 

- Lưu: VT, QHQT (2). NT 

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

  Nguyễn Sỹ Hiệp 
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